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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Tentang Pola Pembinaan 

1. Tinjauan mengenai pola 

Pola  merupakan  sesuatu  yang  sudah  tetap  dan  disepakati.  Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaiatan dengan pendidikan pola 

merupakan bentuk pengorganisasian program kegiatan atau program 

belajar yang hendak disajikan kepada murid oleh lembaga pendidikan 

tertentu. Pola juga dapat diartikan  sebagai sebuah sistem dan cara 

kerja yang dijadikan sebagai pedoman5 

2. Tinjauan mengenai pembinaan 

Pembinaan merupakan suatu proses untuk membantu individu dalam 

rangka  menemukan  dan mengembangkan  kemampuannya  agar dia 

memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Pembinaan 

menekankan pengembangan manusia pada segi praktis yaitu mengenai 

pengembangan  sikap,  kemampuan  dan kecakapan.   

Unsur dari pembinaan adalah mendapatkan sikap (attitude), dan 

kecakapan (skill). Menurut Mangunhardjana, beliau menjelaskan  bahwa 

pembinaan merupakan terjemahan dari kata inggris traning yang berarti 

latihan, pendidikan,  pembinaan.  Di dalam pembinaan  terdapat  fungsi 

pokok yang mencangkup tiga hal yaitu penyampaian informasi dan 

pengetahuan, perubahan   dan pengembangan   sikap,  serta  latihan  dan  

pengembangan kecakapan serta  keterampilan.  

                                                             
5 Alex Sobur. Anak Masa Depan. Bandung: Penerbit Angkasa. 1986. h 76 
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Pembinaan  merupakan  usaha yang dilakukan  dengan sadar, 

berencana, teraratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk 

mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya. Pembinaan dapat 

berupa  bimbingan,  pemberian  informasi,  stimulasi,  persuasi,  

pengawasan dan juga pengendalian yang pada hakekatnya adalah 

menciptakan suasana yang membantu pengembangan  bakat-bakat 

positif dan juga pengendalian naluri-naluri yang rendah.6 

3. Tinjauan mengenai tujuan pola pembinaan 

Pembinaan merupakan kegiatan mempertahankan dan 

menyempurnakan apa yang telah ada7.  Dalam   pembinaan   mempunyai   

tujuan   untuk mendidik yaitu membimbing anak untuk mencapai 

kedewasaan. Membimbing merupakan proses untuk membantu anak 

untuk mengenal dirinya dan dunianya sehingga dapat di pahami bahwa 

dalam mendidik, orang tua hanya sebatas memberikan  bantuan.  Hal 

tersebut di lakukan untuk  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  

yang  di  miliki  oleh seorang anak untuk menuju kedewasaannya8. 

Gaya   orang   tua   dalam   mengasuh   anak   dengan   kaitannya 

pembinaan    dapat   menentukan    keberhasilan    anak.   Dalam   sebuah 

penelitian oleh Dr. Baumrind, University of California, Berkeley 

menjelaskan bahwa terdapat empat gaya parrenting yang dapat 

memungkinkan  untuk  membentuk  karakter  anak  mandiri,  cakap,  dan 

penuh kasih sayang yaitu otoriter, permisif,  cuek, dan demokratis.  Hal 

tersebut di tentukan oleh dukungan dan ekspektasi. Dukungan dapat di 

                                                             
6  Depag Republik Indonesia, Bina Muda. Jakarta, Balai Pustaka 2010: h 6. 
7 Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto. Ilmu Pendidikan. 2004:  h 43 
8 M. Sahlan. Pembinaan  Dan Pengembangan Kurikulum, BandungRemaja 

Rosdakarya. 2006.h 17. 
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lihat dari derajat support dan kehangatan yang di berikan orang tua 

sedangkan ekspektasi muncul dalam bentuk kontrol, monitoring, dan 

disiplin.   

Pembinaan akan menyenangkan jika seorang pembina yang 

merupakan pendamping anak dalam belajar memiliki komitmen ceria dan 

semangat, sabar dan pengertian, kreativitas dan apresiasi, kehadiran dan 

memotivasi. Pembinaan mengandung arti kegiatan mendidik dimana 

terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidik merupakan 

orang tua, untuk menjadi  orangtua  di butuhkan  kebijaksanaan,  

ketekunan  dan hati yang penuh kesabaran. Orang tua mampu 

membimbing anak dengan baik dengan cara menjadi lebih dekat dengan 

anak melalui perhatian.9 

Bentuk-bentuk pola pembinaan orang tua sangat erat hubungannya dengan 

kepribadian anak setelah ia menjadi dewasa. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dan 

unsur-unsur watak seorang individu dewasa sebenarnya sudah diletakkan 

benih-benihnya ke dalam jiwa seseorang individu sejak sangat awal yaitu pada 

maa ia masih anak-anak. Watak juga ditentukan oleh cara-cara ia waktu kecil 

diajar makan, diajakr, kebersihan, disiplin, diajar main dan bergaul dengan 

anak lain dan sebagainya.10  

Pola asuh orang tua merupakan interaksi orang tua dengan anak dalam 

berkomunikasi, mendidik, mengasuh yang relatif  menetap  dari waktu  ke 

waktu.  Dari  pola asuh orang  tua, anak  dapat  beradaptasi  dengan  

                                                             
9 Tessie Setiabudi&Joshua Maruta, Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R & D. Bandung: Alfabeto. 2012.h 12-13. 
10 Ino, Pola Asuh Anak ( Ino Slife.com dalam Yahoo.com, 2008 )  
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lingkungan, mengenal  dunia  sekitar  dan  juga  mengenal  pergaulan  hidup  

yang  berlaku  di lingkungannya. Orang  tua  yang berbeda  menggunakan  

pola  pengasuhan  yang  berbeda.  Teknik  orang  tua  memilih  tergantung  

pada  standar budaya dan masyarakat, situasi, dan perilaku anak pada saat 

itu. Cara  mengasuh  dan  mendidik  anak  yang  dilakukan  orangtua  

merupakan   konstruk  psikologis  yang ditunjukkan  dengan cara-cara  orang 

tua dalam mengasuh  anak-anaknya.  Istilah ini melibatkan  seluruh aktivitas 

dalam  pengasuhan,  baik  yang  dilakukan  secara  individu  maupun  

bersama-sama.  Greening,  Stoppelbein,  dan Luebbe  (2010)  Menurut  

Baumrind  ada  tiga  gaya  pola  asuh  orang  tua  terhadap  anaknya  yaitu:  

Otoritatif, Otoriter,  Permisif  yang digunakan  untuk bersosialisasi  dengan  

anak berdasarkan  tinggi rendahnya  pengasuhan (nurturing), tuntutan 

(maturity demands), komunikasi dan kontrol terhadap prilaku anak. Ketiga 

jenis pola asuh memberika perbedaan alamiah yang muncul dari nilai-nilai 

yang di ajarkan, perlakuan orang tua, prilaku, responsif dan tuntutan.11 

Menurut Baumrind ada 4 macam pola pembinaan orang tua, yaitu : 

1. Pola Demokratis 

Pola pembinaan demokratis yaitu pola yang memprioritaskan kepentingan 

anak tetapi tidak ragu untuk mengendalikan mereka pula. Pola pembinaan 

seperti ini kasih sayangnya cenderung stabil atau pola pembinaan bersikap 

rasional. Orang tua mendasarkan tindakkannya pada rasio. Mereka bersikap 

                                                             
11 Muhammad Munawir, 2016. Dampak Perbedaan Pola Asuh terhadap Perilaku 

Agresif Remaja di SMA 5 Peraya. E-Jurnal pola asuh. Vol. 256 
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realistis terhadap kemammpuan anak dan tidak berharap berlebihan. Hasilnya 

anak-anak menjadi mandiri, mudah bergaul, mampu menghadapi stres, 

berminat terhadap hal-hal baru dan bisa bekerjasama dengan orang lain. 

2. Pola Otoriter 

Pola pembinaan otoriter yang menetapkan standarv mutlak yang harus 

dituruti. Kadangkala disertai ancaman, misalnya kalau tidak mau makan, tidak 

akan diajak bicara, bahkan dicubit. Orang tua seperti itu akan membuat anak 

tidak percaya diri, penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar 

menentang, suka melanggar norma, kepribadian lemah dan seringkali menarik 

diri dari lingkungan sosialnya.  

3. Pola Permisif 

Pola pembinaan permisif atau pemanja. Tipe ini kerap memberikan 

pengawasan yang sangat longgar. Memberikan kesempatan pada anaknya 

untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Cenderung 

tidak menegur atau memperingatkan anak. Orang tua tipe ini memberikan 

kasih sayang berlebihan. Karakter anak menjadi impulsif, tidak patuh, manja, 

kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri dan kurang matang 

secara sosial.  

4. Pola Penelantar 

Pola pembinaan tipe ini, orang tua memberikan waktu dan biaya yang 

sangat minim, pada anak-anaknya. Lebih memilih sibuk bekerja. Karakter yang 

terbentuk biasanya anak-anak jadi moody, impulsif, kurang bertanggung 
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jawab, tidak mau mengalah, harga diri yang rendah dan bermasalah dengan 

teman.12  

  Menurut  E.B. Surbakti,  pola  prmbinaan orang tua atau parenting, 

sebagai berikut: 

1. Authoritarian (Otoriter) 

Pola  pembinaan  authoritarian  (otoriter)  adalah  pola  asuh yang 

bersifat mutlak atau absolut atau otoriter. Artinya, sebagai orang  tua  

menganut  paham  kepatuhan  mutlak  anak-anak kepada orang tua mereka. 

Dalam sistem pola asuh authoritarian,  peran  orang  tua  sangat  penting  dan  

sentral karena orang tua bertugas membimbing, mengajar atau mengarahkan 

anak – anak secara mutlak. 

2. Indulgent (Serba Boleh) 

Pola  pembinaan  indulgent  (serba  boleh)  adalah  pola  asuh yang sangat 

menekankan pada kebaikan, kesabaran, keramahan atau  kemurahan  

(indulgent  sama  dengan  sangat  ramah  atau baik atau terlalu baik/pemurah). 

Dalam pola asuh ini orang tua membiarkan atau mengizinkan anak melakukan 

apa saja yang mereka inginkan. 

3. Authoritative (Tanpa Pemaksaan) 

Pola pembinaan authoritative adalah pola asuh yang melakukan atau 

menggunakan pengawasan  yang tegas, kuat dan kokoh terhadap perilaku 

anak, namun tetap menghormati kemerdekaan (kebebasan) dan kepribadian 

                                                             
12

 Ramadhan, Tarmizi, Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengarahkan Prilaku Anak (Jakarta 

: Balai Pustaka, 2013). h 82. 
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anak. Sebagai orang tua yang menetapkan tuntunan, patokan, dan peraturan 

kepada anak sehingga anak memiliki panduan dalam menjalankan kehidupan 

mereka sehari-hari tanpa orang tua memaksakan kehendak orang tua kepada 

anak. 

4. Neglectful (Sembrono) 

Pola pembinaan neglectful adalah pola asuh yang tidak memiliki patron 

atau aturan yang jelas. Makanya sebagai orang tua sering mengabaikan, 

melalaikan, tidak  perduli atau  tidak menghiraukan kebutuhan anak-anak 

mereka. 

B. Tinjauan Tentang Orang Tua  

1. Pengertian Orang Tua 

Kata orang tua merupakan kalimat majemuk, yang secara leksikal 

berarti “Ayah ibu kandung: orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli 

dan sebagainya), orang-orang yang dihomati (disegani).13 

Berdasarkan pengertian etimologi, pengertian orang tua yang 

dimaksud pada pembahasan ini ialah seseorang yang telah melahirkan dan 

mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak baik anak sendiri maupun 

anak yang diperoleh melalui jalan adopsi,14 orang tua akibat adopsi 

dimaksudkan yaitu dalam kategori “Orang tua” yang sebenarnya karena 

dalam praktek kehidupan sehari-hari, orang tua karena adopsi mempunyai 

tanggung jawab yang sama dengan orang tua yang sebenarnya, dalam 
                                                             

13
 Anton Moeliono, Kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) hal 

629 
14

 Jalaludin Rahmad, Islami Alternatif Ceramah-Ceramah Dikampus (Bandung : Mizan, 

2008) hal 121 
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berbagai hal yang menyangkut seluruh indikator kehidupan baik lahiriyah 

maupun batiniyah, orang tua dalam hal ini yaitu suami istri, adalah figur 

utama dalam keluarga, tidak ada orang yang lebih utama bagi anaknya 

selain dari pada orang tuanya sendiri, apalagi bagi adat ketimuran, orang 

tua merupakan simbol utama kehormatan, maka orang tua bagi para anak 

merupakan tumpuan segalanya.
 

Dari definisi tersebut secara umum dapat diambil pengertian bahwa 

orang tua atau keluarga adalah: 

1. Merupakan kelompok kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan 

anak-anak. 

2. Hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana afeksi dan rasa 

tanggung jawab. 

3. Hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan 

didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi. 

4. Umumkan orang tua berkewajiban memelihara, merawat, dan 

melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar meraka mampu 

mengendalikan diri dan berjiwa sosial.15 

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak 

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang 

pertama dan utama bagi anak-anak,16 pendidikan orang tua lebih 

menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada 

pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan 

penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan 

pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi 

keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu pancasila. 

Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah 

agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan 

                                                             
15

 Nursyamsiyah Yusuf, Ilmu Pendidikan (Tulungagung : Pusat Penerbitan dan Publikasi, 

2000), hal 66 
16

 Munardji, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta :  PT Bina Ilmu, 2004), hal 131 
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tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang saleh dan 

senantiasa takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang 

tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi 

kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk 

menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat 

dalam kehidupan masyarakat.
 

Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, 

yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang 

bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, 

melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan 

baik.17 

Bahwa perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya 

ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak 

sangatlah penting bagi masa depan anak, karena seorang anak pertama 

tumbuh dan berkembang bersama orang tua dan sesuai tugas orang tua 

dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang 

bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak.18 Dengan 

demikian, faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak adalah 

kehidupan keluarga atau orang tua beserta berbagai aspek, perkembangan 

anak yang menyangkut perkembangan psikologi dipengaruhi oleh status 

sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga seperti 

kedisiplinan, kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban menjalankan 

                                                             
17

 Binti  Maunah, Ilmu Pendidikan,  (Yogyakarta : Teras : 2011), hal 92 
18

 Zuhairini , Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara : 2004), hal 177 
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ajaran agama, bahwa perkembangan kehidupan seorang anak ditentukan 

pula oleh faktor keturunan dan lingkungan.19 

Seorang anak didalam keluarga berkedudukan sebagai anak didik 

dan orang tua sebagai pendidiknya, banyak corak dan pola 

penyelenggaraan pendidikan keluarga yang secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok pola pendidikan yaitu, pendidikan 

otoriter, pendidikan demokratis, dan pendidikan liberal.20 

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya tidak hanya 

terbatas pada hal-hal yang sifatnya material saja melainkan juga hal-hal 

yang sifatnya spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu 

orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Beberapa 

tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, yaitu: 

a. Pengalaman pertama masa kanak-kanak 

Di dalam keluargalah anak didik mulai mengenal hidupnya, hal 

ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak 

dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berkembang sampai 

anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan 

keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor 

penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan 

keluarga ini sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah 

keseimbangan individu selanjutnya ditentukan. 

b. Menjamin kehidupan emosial anak 
                                                             

19
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) 

hal 88 
20

 Nursyamsiyah Yusuf, Ilmu Pendidikan…..hal. 52  
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Suasana didalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan 

simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tentram juga suasana 

saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau 

kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan 

baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan 

anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang 

yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang 

terpenting  didalam membentuk pribadi seseorang. 

c. Menanamkan dalam pendidikan moral 

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-

dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan 

prilaku orng tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, memang 

biasanya tingkah laku cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, 

dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni 

penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali 

dalam rangka pembentukan kepribadian. 

d. Memberikan dasar  pendidikan sosial 

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan 

dasar-dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga 

merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, 

dan anak-anak, perkembangan banih-benih kesadaran sosial pada 

anak-anak dapat  dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan 

keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-royong secara 
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kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama 

menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam 

menjaga hal. 

e. Peletakan dasar-dasar keagamaan 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, 

disamping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral 

yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses 

internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi 

anak. 

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk 

meresapkan dasar-dasar hidup yang beragama, dalam hal ini tentu saja 

terjadi dalam keluarga, misalnya dengan mengajak anak ikut serta 

kemasjid untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau 

ceramah keagamaan, kegiatan seperti ini besar sekali pengaruhnya 

terhadap kepribadian anak, jadi kehidupan dalam keluarga hendaknya 

memberikan kondisi kepada anak untuk mengalami suasana hidup 

keagamaan.21 

Dalam bidang pendidikan utama dan dalam bidang ekonomi orang 

tua merupakan produsen dan konsumen sekaligus harus mempersiapkan 

dan memberikan segala kebutuhan sehari-hari, seperti sandang dan  

pangan, dengan fungsinya yang ganda orang tua mempunyai peranan yang 

besar dalam mensejahterakan keluarga, oleh karena itu orang tua 

                                                             
21

 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan …hal 38-39 
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bertanggung jawab atas keluarganya baik dalam bidang ekonomi maupun 

bidang pendidikan.  

Keluarga sebagai pusat pendidikan utama dan pertama yaitu 

Keluarga (orang tua) merupakan pendidik pertama bagi anak-anak karena 

dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan, dengan demikian 

bentuk pertama dari pendidikan itu terdapat dalam kehidupan keluarga. 

Orang tua yaitu ayah dan ibu yang mempunyai peranan penting dan sangat 

berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya, sejak seorang anak lahir 

seorang ibunyalah yang selalu disampingnya.22 

Berkaitan dengan masalah pendidikan, maka orang tua atau 

keluarga merupakan tempat untuk meletakkan pondasi dasar pendidikan 

bagi anak-anaknya, maksudnya pendidikan dilingkungan keluarga 

merupakan peletakan dasar bagi perkembangan anak untuk selanjutnya, 

dengan demikian lingkungan yang diciptakan oleh orang tuanyalah yang 

menentukan masa depannya, oleh karena itu orang tua berkewajiban untuk 

menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan berkewajiban 

memberikan didikan dan bimbingan kepada anak-anak, sebab merekalah 

yang mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak.23 

C. Tinjauan Tentang Akhlak 

  Kata “akhlak” berasal dari Bahasa Arab, jamak dari kata khuluk 

yang artinya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.24 

                                                             
22

 Zakiah, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 2008) hal 35 
23

 Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007) hal 59 
24

  A. Mustafa, 2011, Akhlak Tasawuf, Bandung: Pustaka Setia, 11  
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Sedangkan secara terminologis akhlak adalah perbuatan yang menentukan 

batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang 

perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.25 

  Akhlak penting sebagai indikator atau kayu ukur dalam 

pembangunan sesebuah tamadun  bangsa. Akhlak yang baik akan 

melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai jatidiri yang tinggi. Oleh 

yang demikian, tanggungjawab membentuk akhlak merupakan satu agenda 

yang besar sehingga Allah swt telah mengutuskan seorang nabi bagi tujuan 

tersebut. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis "Bahawasanya aku 

ini diutus utuk menyempurnakan akhlak" (riwayat Ahmad, al-Hakim dan 

Baihaqi). Sekiranya akhlak tidak mempunyai kepentingan dalam 

kehidupan seorang muslim, tidak mungkin ia dijadikan sebagai salah satu 

agenda pengutusan rasulullah saw.26 

  Untuk memperjelas pemahaman tentang pengertian akhlak, penulis 

merasa perlu memperdalam tentang pengertian akhlak dari beberapa ahli, 

antara lain: 

1. Imam Al-Ghajali mengemukakan bahwa akhlak adalah suatu sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-

perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan 

pikiran (lebih dahulu) 

                                                             
25  A. Rachman Assegaf, 2005, Studi Islam Kontekstual, Yogyakarta: Gama Media, 161  
26

  Azizah Binti Mat Rashid, dkk. 2015. Krisis akhlak: penguatkuasaan undang-undang 

sebagai benteng menanganinya. e – Jurnal penyelidikan dan inovasi. Jilid II, isu I (2015) 1 – 18 
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2. Ibnu Maskawaih memberikan definisi akhlak sebagai keadaan jiwa 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dulu 

3. Ahmad amin memberikan definisi akhlak sebagai kehendak yang 

dibiasakan, artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, 

maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. 

  Dari uaraian diatas, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yaitu 

keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar 

telah melekat sifat-sifat yang merlahirkan perbuatan-perbuatan dengan 

mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Kunci akhlak 

sesorang itu berada pada jiwa orang itu sendiri, jika jiwanya baik, maka 

akan melahirkan perbuatan atau akhlak yang baik. Sebaliknya, apabila 

jiwanya buruk akan melahirkan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, untuk 

mengetahui baik buruknya akhlak seseorang bisa dilihat dari perbuatannya 

dan gerak-geraknya secara lahiriyah. 

D.  Tinjauan Tentang Putus Sekolah 

1. Pengertian 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, yaitu 

kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai, faktor lingkungan, faktor 

pergaulan, dan lain-lain. 
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Berdasarkan fakta yang kongkrit, bahwa setiap anak yang telah 

memasuki usia balita atau berusia sekitar  tujuh tahun akan membutuhkan 

pendidikan, baik itu pendidikan di dalam rumah tangga maupun dalam 

lingkungan yang formal seperti sekolah, kursus atau bahkan dalam 

lingkungan masyarakat. Pendidikan tidak hanya di dapat melalui 

pendidikan formal atau yang sering disebut sekolah, tetapi pendidikan juga 

didapat dalam lingkungan informal yang bersumber dari keluarga, 

masyarakat dan lingkungan.27 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi atau kesalah 

pahaman dalam persoalan pengertian pendidikan dan putus sekolah, maka 

penulis akan lebih dahulu mencoba mengemukakan pengertian pendidikan 

itu sendiri. Pendidikan dapat pula diartikan sebagai sebuah proses timbal 

balik dari pribadi-pribadi manusia dalam menyesuaikan diri dengan 

manusia lain dan dengan alam semesta. Berdasarkan penjelasan diatas, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian putus sekolah 

adalah seseorang yang telah masuk dalam sebuah lembaga pendidikan 

baik itu pada tingkat menengah untuk belajar dan menerina pelajaran 

tetapi tidak sampai tamat atau lulus kemudian mereka berhenti atau keluar 

dari sekolah.28 

Pengertian putus sekolah dapat pula diartikan sebagai Drop-Out 

(DO) yang artinya bahwa seorang anak didik yang karena sesuatu hal, 

biasa disebabkan karena malu, malas, takut, masalah ekonomi dan sekedar 

                                                             
27

 http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2009/04/anak-putus-sekolah-dan-cara.html 
28 Abd Salam. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Kendari, semester 8.  

http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2009/04/anak-putus-sekolah-dan-cara.html
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ikut-ikutan dengan temannya atau karena alasan lain sehingga mereka 

putus sekolah di tengah jalan atau keluar dan tidak lagi masuk untuk 

selama-lamanya.29 

2. Aspek-Aspek Pengertian Putus Sekolah 

Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan 

peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, 

sehingga tidak dapat melanjutkan studinya kejenjang pendidikan 

berikutnya.30 

Banyak murid yang memasuki sekolah menengah tidak sampai 

tamat, dewasa ini lebih banyak murid sekolah yang belajar sampai tamat, 

bila dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lampau. Beberapa 

penelitian tentang sebab-sebab putus sekolah menengah menunjukkan 

hasil berbeda-beda, dalam penelitian Dillon murid-murid yang 

berintelegensi rendah banyak mengalami putus sekolah dibandingkan 

dengan mereka yang berintelegensi tinggi, tapi penelitian Smith 

menunjukkan bahwa intelegensi bukan satu-satunya faktor , bahkan dalam 

banyak hal bukanlah faktor yang menentukan. 

Di antara murid-murid yang putus sekolah, beberapa orang 

memberikan alasan, bahwa mereka tidak mampu membayar uang sekolah 

atau mereka membutuhkan uang dan karenanya harus bekerja, sayang 

sekali alasan yang mereka kemukakan seringkali berkenaan dengan 

ekonomi, tapi menurut Smith alasan yang diberikan para siswa sering kali 

                                                             
29

 http://meetabied.wordpress.com/2009/10/30/faktor-penyebab-putus-sekolah/ 
30

 Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000) hal 71 
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bukan alasan yang sesungguhnya. Banyak siswa yang putus sekolah telah 

berkali-kali mengalami kegagalan, menurut catatan dari mereka yang 

putus sekolah, alasannya adalah kurangnya dorongan dari fihak orang 

tua.31 

Apabila terdapat siswa-siswa yang putus sekolah, maka biasanya 

dikatakan mereka telah gagal, pada tingkatan perguruan tinggi titik berat 

perhatian ditujukan kepada pertanyaan: Pelajaran apakah yang bisa kita 

petik dari mereka yang gagal yang memungkinkan kita dapat menolak 

lamaran mereka yang kira-kira sama dengan mereka yang gagal itu untuk 

memasuki perguruan tinggi pada masa mendatang, jarang sekali kita 

mempersoalkan bahwa kemungkinan dalam beberapa hal justru sekolahlah 

yang telah gagal, perhatian kita jarang-jarang ditujukan kepada 

pertanyaan: Apa yang perlu dilakukan sekolah untuk mencegah kegagalan, 

untuk menolong memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam sekolah 

dan di dalam diri individu para siswa yang menyebabkan kegagalan.32 

Pendidikan untuk pemahaman diri, yaitu salah satu tujuan penting 

daripada pendidikan adalah menolong para siswa untuk memahami 

dirinya, ide bahwa mengajar ilmu pengetahuan akan menembus 

pengetahuan tentang diri sendiri adalah pandangan yang kuno. Pendidikan 

dewasa ini telah menuntut anak-anak muda untuk mempelajari hampir 

semua mata pelajaran, kecuali satu pelajaran yang paling penting, yaitu 

anak-anak muda sendiri, tetapi sekalipun pengetahuan tentang diri sendiri 

                                                             
31

 Oemar Hamalik, Psikologi Remaja (Bandung : Mandar Maju, 2005), hal 88-89 
32

 Oemar Hamalik, Psikologi Remaja (Bandung : Mandar Maju, 2007), hal 91 
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itu diabaikan dalam praktek, maka didalam teori telah diterima dimana-

mana, sebagai salah satu tujuan pendidikan yang paling penting. 33 

3. Faktor-faktor penyebab anak putus sekolah 

Pendidikan adalah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan 

manusia, bagi manusia belajar berarti bahwa rangkaian kegiatan menuju 

pendewasaan guna mencapai sebuah kehidupan yang lebih berarti. Oleh 

karena itu pendidikan atau  sekolah adalah merupakan bagian dari suatu 

aktivitas yang sadar akan tujuan. Sekolah dalam hal ini pendidikan 

menempati posisi yang sangat sentral dan strategis dalam membangun 

kehidupan secara tepat dan terhormat. 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu keharusan bagi 

setiap manusia secara keseluruhan. Setiap manusia berhak mendapatkan 

atau memperoleh pendidikan, baik secara formal, informal maupun 

nonformal, sehingga pada gilirannya ia akan memiliki mental, akhlak, 

moral dan fisik yang kuat serta menjadi manusia yang berbudaya tinggi 

dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam 

masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan banyaknya remaja putus 

sekolah adalah kurangnya niat atau minat serta peranan orang tua dan juga 

banyaknya pengaruh lingkungan sosial.34 

Dalam proses pengembangan sosial, anak juga dengan sendirinya 

mempelajari proses penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik 

dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan 

                                                             
33

 Ibid….Hal 93 
34

 http://www.diskusiskripsi.com/2010/04/anak-putus-sekolah-dan-cara.html 

http://www.diskusiskripsi.com/2010/04/anak-putus-sekolah-dan-cara.html
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masyarakat. Perkembangan sosial individu sangat tergantung pada 

kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

serta ketrampilan mengatasi masalah yang dihadapi.35 

Adapun faktor lain di luar faktor keluarga adalah masalah 

lingkungan sosial masyarakat, Adapun masalah keterbatasan dan 

kurangnya dorongan dari orang tua murid juga termasuk penyebab 

banyaknya remaja putus sekolah sehingga menyebabkan mutu pendidikan 

menjadi rendah yang akhirnya terjadi kegagalan pendidikan. Kesibukan 

orang tua yang sangat padat, sampai-sampai tidak ada waktu juga untuk 

mengetahui serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

oleh anak-anaknya di sekolah. Disamping itu tidak jarang pula terjadi 

akibat orang tua itu sendiri yang ternyata adalah sama sekali tidak pernah 

mengenal bangku sekolah, sehingga wajar jika mereka tidak mampu 

mendampingi anak-anaknya ketika belajar di rumah. Kasus siswa atau 

remaja yang tinggal kelas atau bahkan putus sekolah dan prestasi belajar, 

kurangnya waktu belajar yang cukup buat remaja atau anak sekolah pada 

akhirnya membuat mereka kelabakan sendiri jika ada PR dari sekolah.36 

Walaupun disadari bahwa faktor di atas bukanlah satu-satunya 

faktor penyebab banyaknya remaja putus sekolah, namun faktor 

kemiskinan dalam banyak hal dipandang sebagai kondisi yang sifatnya 

sangat struktural, yang artinya bahwa masalah ekonomi memiliki peranan 

besar dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga 
                                                             

35
 Mohammad Ali, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2013), hal 93  
36

 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pelajar-putus-sekolah/ 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/pelajar-putus-sekolah/
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yang secara kenyataan memiliki ekonomi yang relatif kurang atau keluarga 

miskin. Faktor lainnya adalah: 

a. Faktor Sosial Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi keluarga banyak menentukan 

pendidikan dan perkembangan  sekolah anak. Kondisi sosial yang 

menggambarkan status orang tua merupakan faktor yang “dilihat” oleh 

anak untuk menentukan pilihan sekolah dan masa depannya. Secara 

tidak langsung keberhasilan orang tuanya merupakan “beban” bagi 

anak, sehingga dalam menjalankan pendidikan tersirat untuk ikut 

mempertahankan kedudukan orang tuanya.  

Faktor ekonomi mencakup kemampuan ekonomi orang tua dan 

kondisi ekonomi Negara (masyarakat). Yang pertama merupakan 

kondisi utama, karena menyangkut kemampuan orang tua dalam 

membiayai pendidikan anaknya, banyak anak berkemampuan 

intelektual tinggi tidak dapat menikmati pendidikan yang baik, 

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi orang tuanya. 

b. Faktor Lingkungan 

Yang dimaksud lingkungan di sini meliputi tiga macam. 

Pertama, lingkungan kehidupan masyarakat, seperti lingkungan 

masyarakat perindustrian, pertanian, atau lingkungan perdagangan. 

Dikenal pula lingkungan masyarakat akademik atau lingkungan yang 

para anggota masyarakat pada umumnya terpelajar atau terdidik. 

Lingkungan kehidupan semacam itu akan membentuk sikap anak 
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dalam menentukan pola kehidupan, yang pada giliranya akan 

mempengaruhi pemikiranya dalam menjalankan pendidikan dan cita-

cita yang diidamkan. Kedua, Lingkungan kehidupan rumah tangga, 

kondisi sekolah merupakan lingkungan yang langsung berpengaruh 

terhadap kehidupan pendidikan dan cita-cita seorang anak. Lembaga 

pendidikan atau sekolah yang baik mutunya, yang memelihara 

kedisiplinan cukup tinggi, akan sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan sikap dan perilaku kehidupan pendidikan anak dan pola 

pikirnya dalam menghadapi masa depan. Ketiga, lingkungan 

kehidupan teman sebaya bahwa pergaulan teman sebaya akan 

memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupan pendidikan 

masing-masing remaja. Lingkungan teman sebaya akan memberikan 

peluang bagi remaja (laki-laki atau wanita) untuk menjadi lebih 

matang, didalam kelompok sebaya berkesempatan seorang gadis untuk 

menjadi seorang wanita dan perjaka untuk seorang laki-laki serta 

belajar mandiri sesuai dengan kodratnya. 

c. Faktor Pandangan Hidup 

Pandangan hidup itu sendiri merupakan bagian yang terbentuk 

karena lingkungan, pengetahuan pandangan hidup tampak pada 

pendirian seseorang, terutama dalam menyatakan cita-cita hidupnya. 

Seseorang dalam memilih lembaga pendidikan dipengaruhi oleh 

kondisi keluarga yang melatar belakangi. Remaja yang berasal dari 

kalangan keluarga kurang, umumnya akan kesulitan dalam 
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menjalankan pendidikan dan cita-citanya harus terhambat karena 

masalah ekonomi tersebut, maka sebagai orang tua harus berupaya 

menjaga kondisi ekonominya agar tetap stabil.37 

Latar belakang keluarga para remaja berpengaruh terhadap 

perkembangan pendidikan anak, keluarga banyak pengaruhnya dalam 

hal akan menjadi apa para remaja itu kelak. Lingkungan sosial 

ekonomi keluarga akan berpengaruh terhadap sikap-sikap, nilai-nilai, 

kesempatan-kesempatan serta reaksi-reaksi orang lain terhadapnya, 

dari orang tua para remaja akan memperoleh hereditasnya termasuk 

aspek-aspek dasar dari intelegensinya, bakat-bakat khusus dan 

mungkin juga temperamennya. Kenyataan menunjukkan, bahwa anak-

anak dari keluarga miskin banyak yang tidak dapat menamatkan 

sekolah menengah, sebabnya kadang-kadang masalah ekonomi, 

kadang juga kurangnya dorongan dari orang tua atau kurang minat.38 

F.   Kajian Relevan 

         Permasalahan yang diangkat dalam penelitian peneliti adalah pola 

pembinaan orang tua terhadap akhlak anak yang putus sekolah yang 

menempatkan lokasi penelitian di Desa Inotu Mewao Kecamatan Poli-Polia 

Kabupaten Kolaka Timur.  

 Jenis penelitian versi kualitatif yang berkenaan tentang pembinaan  akhlak 

anak putus sekolah dengan beberapa variabel terikat yang menunjukan ada 

                                                             
37

 Sunarto, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta : PT Adi Mahasatya, 2002), hal 196-

198 
38

 Utami Munandar, Psikologi Pelaja,r (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014), hal 61 
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keterkaitannya memang sebelumnya telah ada peneliti-peneliti yang telah 

melaksanakan penelitian, termasuk pada perguruan tinggi yang ada pada 

khususnya pada Pola pembinaan orang tua terhadap akhlak anak yang putus 

sekolah, pada bagian ini tidak memungkin bagi peneliti untuk menampilkan 

dan menyebutkan hasil-hasil penelitian peneliti-peneliti yang sebelumnya 

satu -persatu. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang akan akan 

dikemukakan yang erat kaitannya  dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. 

Hal ini dimaksudkan sebagai acuan awal sekaligus rujukan peneliti untuk 

melihat hasil yang dicapai oleh peneliti sebelumnya sekaligus melihat posisi 

penelitian sebelumnya dengan posisi serta hasil yang akan tergambar dengan 

demikian nampak hasil yang diperoleh antara penelitian peneliti dengan 

penelitian rekan-rekan sesudahnya.   

 Untuk mendapatkan kajian mendalam sesuai dengan teori-teori dan obyek 

yang akan diteliti dengan variabel penelitian, maka peneliti menjadikan 

beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai dasar pijakan utama untuk 

menindak lanjuti hasil yang telah diperoleh sebelumnya. 

Pertama, peneliti melihat penelitian yang dilakukan oleh saudara Galuh 

Perdana Rahmanto: Karakteristik keluarga yang mempunyai anak tidak lanjut 

sekolah ketingkat SMA di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. 

Fenomena anak tidak menlajutkan sekolah setelah lulus SMP cukup banyak 

di daerah pinggiran. Anak usia sekolah yang seharusnya belajar untuk 

menuntut ilmu di sekolah malah tidak sekolah atau bekerja seadanya, untuk 

itu pula diungkap kondisi sebenarnya tentang keluarga yang memiliki anak 

tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Tingginya anak yang tidak 

melanjutkan sekolah pada tingkat SMA banyak dipengaruhi oleh beberapa 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya pendapatan kepala 

keluarga dan tingkat pendidikan kepala keluarga. Faktor eksternal diantaranya 

jarak antara tempat tinggal dengan sekolah dan budaya masyarakat. Faktor-

faktor tersebut diduga menjadi faktor penyebab besar terhadap paradigma 
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orang tua tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, terdapat faktor lain yang 

juga berperan untuk meningkatkan perkembangan pendidikan anak yaitu 

tingkat kesadaran kepala keluarga dalam hal pendidikan. Apabila semakin 

rendah tingkat kesadaran kepala keluarga dalam hal pendidikan maka 

semakin besar anak untuk tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.39 

 Selanjutnya kajian yang tidak kalah pentingnya dalam rangka melihat 

kajian-kajian penelitian yang relevan dengan judul peneliti, mengutip 

penelitian yang dilakukan saudara Mukibmindo: 

Implementasi Wajar Dikdas (wajib belajar pembinaan dasar) 9 tahun program 

Depag dalam mengatasi anak putus sekolah (drop out) di Pondok Pesantren 

Al-Fadlody Klampis Bangkalan. Hasil penelitian menunjukan ada dua faktor 

yang mendukung implementasi Program Wajar Dikdas Depag dalam 

Mengatasi anak putus sekolah di Pondok Pesantren Al-Fadlody yaitu : 

kesadaran akan pentingnya pembinaan bagi santri, baik ilmu agama ataupun 

ilmu umum sebagai bekal hari tua nanti dan keperluan akan Ijazah 

dikarenakan sebagian santri adalah putus sekolah. 40 

 Demikian pula skripsi yang ditulis oleh  Sitti Muntayah tertulis bahwa  

“Pola keteladanan untuk penanaman akhlak anak peserta didik digunakan 

oleh tempat studi dengan hasil bahwa keteladanan merupakan pola yang 

paling penting diterapkan sehingga anak meniru atau mencontoh sikap dan 

pembiasaan para gurunya”.41  

 Penelusuran terhadap karya dan hasil penelitian yang telah dicantumkan 

mengenai variabel penelitian yang dianggap ada relevansinya dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti. Untuk itulah Peneliti 

menganggap perlu penelitian ini dilakukan tepatnya di Desa Inotu Mewao 

Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur. Meskipun demikian, dalam 

melakukan penelitian ini nantinya, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya menjadi bahan yang amat berharga bagi Peneliti, 

                                                             
39 Digital library IAIN Walisongo, jiptian_galuh_perdana_rahmanto -9456-9-abstrak-5  
40 Digital library IAIN Walisongo, penelitian_mukibmindo  -9456-9-abstrak 
41 St Muntayah, Pola Keteladanan untuk penanaman akhlak peserta didik di SDN Pengkol 

Goden, Jogyakarta, Fakultas Tarbiyah, 2009, h.78 
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terutama dalam rangka menambah khasanah keilmuan dan cakrawala 

pengalaman yang ditemukan oleh Peneliti sebelumnya. Begitu juga sumber 

lain yang membahas mengenai variabel terkait yang mempunyai kemiripan 

dan bahkan kesamaan yang belum diungkap dalam penelitian ini, menjadi 

bahan yang sangat berguna sehingga peneliti memberikan penghargaan yang 

setinggi-tingginya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


