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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Pendidikan

1. Pengertian pendidikan

Pendidikan dapat ditinjau dari segi bahasa “Pendidikan merupakan bentuk

kata turunan yang bentuk kata dasarnya “didik” dengan awalan “pe” dan akhiran

“an” yang mengandung arti cara-cara mendidik, memelihara dan memberi

pelatihan.1

Sedangkan kata pendidikan yang umum digunakan sekarang dalam bahasa

Arab adalah “Tarbiyah” ( تربیة ) dengan kata kerjanya Robbi ( ربي ) yang

berarti mendidik mengasuh”.2 Dalam bentuk kata benda masdar, kata Robba

digunakan pula untuk pengertian Tuhan, karena Tuhan yang bersifat memelihara,

mengasuh bahkan mencipta. Hal ini dapat dilihat dalam  Al-Qur’an yang

berbunyi:

         
Artinya : "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka

berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".(Q.S Al-Isro, 17 : 24).3

Dewantara menyatakan bahwa: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup
tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai
manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan
dan kebahagiaan setinggi-tingginya.4

1 Tim Penyusun Kamus Pusat, Pembinaan dan  Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahsa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), Cet.Ke-1, hlm. 204

2 Ahmad Zuhri Mudlor, Kamus Kontenporer Arab Indonesia, (Yogiyakarta : Yayasan Ali
Maksun Pondok Pesantren Krapyak, 1996), Cet Ke-1, hlm. 952

3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 423
4 http//www.doc+dewantara+pendidikan. Html di akses tanggal 09 januari 2018
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Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha

sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau  untuk kemajuan lebih baik.

Secara sederhana, Pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta

didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam

berpikir.

Pendidikan dapat diperoleh baik secara formal dan non formal. Pendidikan

secara formal diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah

direncanakan, terstruktur oleh suatu insititusi, departemen atau kementtrian suatu

negara. Sedangkan pendidikan non formal adalah pengetahuan yang diperoleh

dari kehidupan sehari-hari dari berbagai pengalaman baik yang dialami atau

dipelajari dari orang lain.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa

pendidikan adalah usaha mengembangkan dan mengarahkan potensi yang dimiliki

peserta didik untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani serta terbentuknya

kepribadian yang utama memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai

bidangnya. Dan usaha tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja ini membawa

konsekuensi bahwa usaha itu harus dilaksanakan secara teratur dan sistematis.
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2. Tujuan pendidikan

Pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya

(aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya

(potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau

manusia yang dicita-citakan (idealitas). Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah

manusia yang beriman dan bertaqwa kapada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu

memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mngendalikan hawa

nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Implikasinya,

pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai

potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas,

individualitas atau personalitas, sosialitas dan kebudayaan secara menyeluruh dan

terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan

manusia.

Pendidikan Islam bertujuan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan

rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah, untuk mengarahkan,

mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.

Menurut Arifin, dalam bukunya menjelaskan mengenai tujuan utama
pendidikan agama Islam yaitu Membina dan mendasari kehidupan anak
didik dengan nilai-nilai agama dan sekaligus mengajarkan ilmu Agama
Islam, sehingga ia mampu mengamalkan syariat Islam secara benar sesuai
pengetahuan agama.5

Berdasarkan penjelasan tujuan diatas, baik tujuan pendidikan umum

maupun tujuan penddikan Islam, tampaknya ada dua dimensi kesaman yang ingin

5 H.M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Iislam dan Umum), (Bumi Aksara, Jakarta:
2000). h. 5
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diwujudkan yakni : pertama, dimensi transendetal yaitu potensi yang mengarah

pada kebutuhan ukhrawi, berupa ketakwaan, keimanan dan keikhlasan. Kedua

dimensi duniawi yaitu lebih mengrah pada potensi kodrat material seperti

pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, nilai-nilai moral dan sebagainya.

Jadi dalam ajaran Islam masalah akhlak bukanlah hanya sekedar untuk

mewujudkan ketenteraman ditengah-tengah masyarakat, tetapi juga berhubungan

dengan kualitas keimanan seorang muslim. Karena akhlak seseorang pasti

mempengaruhi tingkah laku. Orang yang tidak memiliki akhlak, maka perbuatan

dan tingkah lakunya akan jauh dari sikap terpuji. Maraknya perbuatan maksiat

yang oleh masyarakat dinilai sebagai  sebuah perbuatan yang lazim, adalah sebuah

bukti telah terjadinya krisis akhlak ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta diataslah, maka pendidikan akhlak dalam Islam

sangat diutamakan. Sehingga Islam sangat mendorong pelaksanaan pendidikan

akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Yunus bahwa tujuan pendidikan agama islam dan akhlak adalah
mendidik anak-anak, pemuda/ pemudi dan orang dewasa supaya menjadi
seorang muslim sejati, berimsn teguh, beramal saleh dan berakhlak mulia,
sehingga menjadi anggota masyarakat yang sanggup hidup diatas kaki
sendiri, mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada bangsa dan tanah
airnya bahkan sesama umat manusia.6

3. Pola pendidikan

Dalam upaya meningkatkan perilaku anak kearah yang lebih baik haruslah

menuggunakan berbagai macam pendekatan. Menurut Nur Uchbiyati menyatakan

bahwa pola pendidikan ada 8 macam, namun peneliti hanya mengambil 3 pola

pendidikan yaitu :

6 Yunus Mahmud, Metodik Khusus Pendidikan Agama (jakarta :Al-hidayah,1988),h.11
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1. Pendidikan melalui keteladanan
2. Pendidikan melalui pembiasaan
3. Pendidikan melalui nasehat.7

Dari 3 pola pendidikan diatas juga dipertegas dalam Al-qur`an sebagai mana

yang difirmankan oleh Allah Swt. dalam Q.S  An Nahal (16 : 125 Yaitu :

                      
              

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang
tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang
yang mendapat petunjuk.(Q.S. An Nahl 16: 125)

Berdasarkan firman Allah diatas ada 3 pola pendidikan yaitu pola

pendidikan hikmah, pola pendidikan mau’idhah al hasanah dan pola pendidikan

mujadalah.

Pendidikan pada anak akan lebih efektif jika ada pola tertentu yang bisa

dijadikan acuan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Adapun pola pendidikan

anak dalam lingkungan rumah tangga dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu :

1. Pola pendidikan melalaui Keteladanan (Madituhu’)

Keteladanan merupakan faktor penting dalam sebuah pendidikan. Baik atau

buruknya akhlak seorang anak sangat tergantung dari keletadanan yang diberikan

oleh orang tuanya. Hal ini desebabkan peilaku orang tua akan memberikan

pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian anak. Hal ini sebagaimana yang

dinyatakan oleh Bakir, bahwa orang tua dituntut untuk bertingkah laku yang baik

7 Uchibiyati, Nur, ilmu pendidikan islam(Bandung: CV . pustaka setia, 1996), h.45
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dan benar dalam hidup dan kebiasaannya sehari-hari harus mencerminkan sebagai

orang yang taat beragama Islam8

Menurut Nashih Ulwan, hal ini karena orang tua adalah contoh terbaik dan
terdekat dalam pandangan anak, yang akan ditirunya dalam tindak-
tanduknya dan tata santunnya, disadari ataupun tidak, bahkan tercetak
dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran orangtua tersebut, baik dalam
ucapan atau perbuatan, baik material atau spiritual, diketahui atau tidak
diketahui9

2. Pola pendidikan melalui pembiasaan (diPabbiasa)

Bentuk lain yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak-

anaknya adalah dengan pola pembiasaan. Anak-anak dibiasakan melakukan

sesuatu baik dan sesuai dengan ajaran agama harus dimulai dari masa kanak-

kanak agar ketika sudah dewasa dia tidak mersa canggung untuk melakukan

kebaikan dan kewajiban sebagai seorang muslim. Misalnya anak dibiasakan sejak

kecil untuk berperilaku jujur, sopan santun kepada orang tua, berkata baik dan

melaksanakan shalat serta berpuasa.

3. Pola pendidikan melalui nasehat (dibaraang)

Anak sebagai wujud manusia kecil, juga terdiri dari jasad dan hati. Mereka

pun  dilahirkan dalam keadaan yang bersih dan suci. Hatinya yang putih dan

lembut itupun akan mudah tersentuh dengan kata-kata yang hikmah. Menasehati

akan lebih berkesan dari pada memarahi, itu pulalah yang dicontohkan oleh

Rasulullah kepada kita ketika beliau mendidik para sahabatnya.

8 Barmawi, Bakir Yusuf. Kehidupan beragama Isalam pada anak (semarang : Bulan
Bintang, 1993), h 17

9 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta: pustaka Amani, 1999),
h 24
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Selain itu, pemberian nasehat juga dapat memberikan penguatan sekaligus

menjelaskan arah dan tujuan kita dalam mendidik anak-anak. Nasehat adalah

pemberian kata-kata lisan yang baik dan hikmah yang dilakukan sebgai bentuk

upaya perbaikan.

Nasehat memang penting untuk diberikan pada anak untuk memperbaiki

kesalahan yang sering dilakukannya. Namun, dalam memberikan nasehat, sebisa

mungkin orang tua sangat dianjurkan untuk tidak menyakiti hari anak. Kekeliruan

yang sering terjadi, pemebrian nasehat selalu didentikan dengan omelan-omelan

orang tua yang memebuat anak tidak betah bahkan ingin lari dan tidak mau

mendengarkannya.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu pembinaan

kepribadian anak dalam pendidikan akhlak pada anak adalah melalui pemberian

nasehat yang baik. Pemberian nasehat dilakuakan untuk mengarahkan perilaku

anak agar dapat belajar dari kesalahan yang  dlakukannya dan tidak

mengulanginya dikemudian hari atau dapat pula untuk sekedar mengingatkan

anak dari hal-hal yang mungkin saja dapat dilakukannya.

B. Hakikat Akhlak

1. Pengertian Akhlak

Kata akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu” al-Akhlak” merupakan bentuk

jamak dari kata “al-Khuluq” yang berarti kebiasaan, perangai, tabiak, dan agama.

Tingkahlaku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan sudah

menjadi kebiasaan. Kata akhlak dalam pengertian ini disebutkan dalam al-Qur’an
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dengan bentuk tunggalnya, khuluq, pada firman Allah SWT yang merupakan

konsederan pengangkatan Muhammad sebagai Rasul Allah, yait:

     
Artinya : “ Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.

(QS. Al-Qalam: 4)

Menurut Saliba (pakar bahasa Arab kontemporer asal Suriah) menyatakan
bahwa ada akhlak yang baik ada akhlak yang buruk. Akhlak yang baik
disebut “adab”. Kata adab juga digunakan dalam arti etika, yaitu tata cara
sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara
mereka. Persoalan akhlak sering ditempatkan pada bab khusus dengan judul
kita al-Adab. Bagian ini menghimpun hadis tentang akhlak yang baik dan
yang buruk. Sementara dalam kitab Fikih, adab diletakkan pada tata cara
pelaksanaan suatu perbuatan, seperti adab al-wudhu (tata cara berwudhu).
Ilmu yang membahas pesoalan akhlak disebut ‘ilmu al-akhlaq, ‘ilm al-suluk,
tahzib al-akhlaq, filsafah al-akhlaq, al-hikmah al-amaliyyah, atau al-hikmah
al-khuluqiyyah, yang semuanya berarti etika. Menurut Ibn Miskawaih, ahli
filsafat akhlak, mengatakan bahwa tujuan ilmu ini (etika) adalah untuk
mengetahui segala keutamaan (kabaikan) dan cara penerapannya dalam
tingkah laku agar jiwa menjadi suci.10

Dari uraian diatas mengenai tentang akhlak bahwa setiap manusia sejak

lahir sudah mempunyai akhlak, karena akhlak adalah bahwa sejak lahir, maka itu

akhlak tidak dapat dirubah melalui pendidikan atau latihan. Karena setiap

pendidikan tidak ada yang mengarahkan pada pendidikan akhlak yang buruk.

Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa akhlak merupakan hasil

pendidikan dan latihan, karenanya akhlak dapat berubah melalui pendidikan dan

latihan tersebut. Dan semua pendapat itu benar, pendapat yang mengatakan bahwa

Nabi bersabda: “itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW Diutus untuk

menyempurnakan akhlak”.

10 Husain Insawan., Etika perbankan Syariah (STAIN Sultan Qainuddin Kendari. Agustus
2008). h.25
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Sementara itu Quraish Shihab mengomentari pandangan pertama dengan

mengatakan bahwa manusia sejak lahir membawa potensi untuk bertindak laku

baik dan buruk. Ia mengemukakan banyak ayat mendukung pendapat antara lain:

     
Artinya “Dan kami Telah menunjukkan kepadanya dua jalan (Kebajikan dan

kejahatan). QS. Al-Balad: 10) dan

             
Artinya “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.11

(QS. Al-Balad: 7-8).

Meskipun di dalam diri manusia terdapat dua potensi kejahatan dan

kebajikan, akan tetapi seperti yang di isyratkan dalam al-Qur’an bahwa manusia

pada dasarnya cenderung pada kebajikan. Didalam al-Qur’an diuraikan bahwa

iblis menggoda Adam, lalu Adam durhaka kepada Tuhan. Sebelum digoda iblis,

Adam tidak durhaka. Artinya ia tidak melakukan sesuatu yang buruk. Akibat

godaan itu, Adam menjadi sesat tetapi kemudian bertobat kepada Tuhan sehingga

kembali kepada kesuciannya.

2. Macam – Macam Akhlak

a. Akhlak terhadap Allah SWT

Akhlak manusia kepada Allah terletak pada pengakuan dan kesadarannya

bahwa tidak ada tuhan selain Allah yang memiliki segala sifat terpuji dan yang

11 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemah juz 1-30 (Tri karya Surabaya 2004). h.
66
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paling maha sempurna. Dari pengakuan dan kesadaran manusia itu akan lahirlah

sifat, sikap dan tingkah laku sebagai berikut:

1) Mensucikan Allah SWT dan memuji-Nya. Hal ini ditemukan dalam la-

Qur’an:

              

Artinya “Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan

apa saja yang ada di bumi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana.”(QS. AS-Saff. 1)

2) Berbaik sangkan kepada Allah bahwa yang datang dari Allah kepada

makhluk-Nya hanyalah kebaikannya, sesuai dengan firman-Nya:

Artinya ”apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa

saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu

sendiri.”(QS.4:79).

b. Akhlak terhadap sesama manusia

Akhlak manusia terhadap sesamanya yang meliputi sebagai berikut:

1. Akhlak terhadap orang tua, yaitu a). Memelihara keridhaan orang tua,

sesuai sabda Rasulullah: “keridhaan Allah terhadap sesorang tergantung

pada keridhaan orang tua kepadanya dan kemurkaan Allah terhadapnya

tergantung pada kemurkaan orang tua terhadapnya”. (HR. Tirmidzi, Ibn

Hibban, dan al-Hakim): b) berbakti kepada orang tua, seperti mentaati

dan melayaninya. Berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan

dari pada berperang dijalan Allah, sesuai Hadis Nabi yang menceritakan

tentang kedatangan seorang lelaki kepadanya guna meminta izin untuk
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berperang. Nabi bertanya, “Apakah engkau mempunyai kedua orang tua

? Lelaki itu menjawab, “Ya” Nabi bersabda “maka bejihadlah dengan

berbakti kepada mereka” (HR. Al-Bukhari); c) memelihara etika

pergaulan dengan kedua orang tua seperti merendahkan diri dan berkata

lemah lembut kepada mereka serta jangan menyakiti mereka, baik

dengan perkataan maupun perbuatan. “ sekali-kali janganlah kamu

berkata ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah

kepada mereka perkataan yang mulia. (QS.17:23-24)

2. Akhlak terhadap kaum kerabat, yaitu memelihara silaturahmi berbuat

ihsan, empati dan mencintai mereka. Dalam al-Qur’an dijelaskan melalui

an-Nisa:1dan 36, al-Rad: 25 al-Isra: 26, dan Muhammad: 22. Dalam

Hadis dijelaskan pula: “barang siapa beriman kepada Allah dan Hari

Akhir, maka hendaklah ia mengadakan hubungan silaturahmi”. (HR.

Bukhari-Muslim)

3. Akhlak terhadap tetangga, yaitu berbuat ihsan dan tidak menyakiti

tetangga

c. Akhlak Terhadap Lingkungan

Lingkungan dimaksud adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia,

seperti hewan, tumbuhan, dan benda mati. Berdasarkan surat al-Ahqaf: 3 dan

Lukman: 20, Shihab mengatakan bahwa manusia dituntut untuk tidak bersikap

angkuh terhadap alam beserta sumber dayanya tetapi juga memperhatikan apa

yang sebenarnya dikehendaki Allah, yakni kemaslahatan alam.
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C. Pola Pembinaan Akhlak Anak

1. Pengertian Pola Pembinaan Akhlak Anak

Akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama, jadi ilmu akhlak adalah ilmu yang

mengkaji secara dalam untuk mengenal tingkah laku manusia kemudian memiliki

konsekuensi hukum kepada perbuatan bahwa ia baik atau buruk sesuai dengan

norma akhlak atau susila yang terkait dengan manusia sebagai subjek dan

penerimaannya terhadap berbagai fenomena dalam kehidupan. Akhlak yang

diajarkan dalam al-Qur’an bertumpu pada aspek fitrah di dalam diri manusia, dan

aspek wahyu, kemudian kemauan manusiawi. Maka pembinaan dan pendidikan

ahlak yang dilakukan dengan pola sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan dorongan dalam diri yang bersumber dari

keyakinan kepada Allah.

2. Meningkatkan pengetahuan tentang akhlak al-Qur’an lewat ilmu

pengetahuan, pengalaman atau latihan, agar dapat membedakan yang

benar dan yang salah.

3. Meningkatkan kemauan, yang menumbuhkan pada kebebasan memilih

yang baik dan melakasanakannya.

4. Pembiasaan dan pengulangan melaksanakan yang baik, sehingga

perbuatan  baik itu menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh dan

berkembang pada diri seseorang.12

12 Zakiah Darajat, Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah (Bandung:Ruhama,
1995). h.11-12
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Akhlak seseorang menjadi filter bagi perbuatannya. Pendidikan Islam

sebagai aturan hidup, jelas akan memberikan saringan pengaruh terhadap

pengaruh-pengaruh dari luar dirinya.

Menurut Arifin bahwa Anak-anak pada masa permulaan ini dikonfirmasikan
kepada kenyataan-kenyataan hidup yang sama sekali baru, yang belum
pernah dalami didalam keluarga. Pergaulan anak dengan teman-temannya
yang terdiri dari berbagai macam corak watak dirasa olehnya sebagai
keasingan hidup pada masa itu. Maka dari itu anak berangsut-angsur
mengadakan penyesuaian dirinya pada keadaan lingkungan baru tersebut.
Dengan adjusment yang baru itulah anak mengalami perubahan hidup
kejiwaannya, perhatiannya mereka meluas.13

Ada pola lain dari pendidikan akhlak bagi anak sebagai berikut:

1. Pendidikan dengan keteladanan

Keteladanan merupakan sesuatu yang perlu ditanamkan dalam kepribadian

seseorang sebagai patokan bagi orang-orang yang ada disekitarnya. Sikap teladan

menjadi tuntutan bagi setiap individu termasuk di dalamnya guru sebagai contoh

dan idola bagi siswa-siswanya.

Pendidikan teladan merupakan metode yang paling baik sebab seseorang
pendidik merupakan contoh teladan ideal dalam pandangan anak yang
segala tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru, bahkan keteladanan itu
akan melekat pada diri dan perasaan baik dalam bentuk ucapan maupun
perbuatan.14

Dari penjelasan diatas jelas bahwa tingkah laku dan sopan santun dari pada

pendidik termasuk orang tua sangat berpengaruh besar pada diri anak yang secara

keseluruhan anak. Anak akan meniru apa yang dilihat dan didengarnya. Akhlak

akan menjadi perangai bagi anak dalam melakukanaktifitas atau perbuatan baik

13 H.M. Arifin., Hubungan Timbal balik pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan
Keluarga ( jakarta: Bulan Bintang, 1990). h. 71

14 Tim Dosen IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan ( Malang , Usaha
nasional, 1991). h.45
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dalam keluarga maupun masyarakat. Pendidikan Islam amat penting artinya dalam

rangka pembentukan kepribadian, moral serta perilaku yang baik, disamping

sebagai imunisasi berupa penanaman keimanan dan ketakwaan terhadap Allah

SWT, yang akan menjadi kekuatan besar perkembangan jasmani dan rohani anak

sesuai tuntutan ajaran agama Islam. Penanaman akidah dan akhlak sejak dini

merupakan tindakan yang bijaksana dan merupakan tindakan prefektif untuk

menghindarkan anak dari kotoran jiwa dan prilaku yang menyimpang akibat

dampak negatif dari modernisasi yang ditandai dengan berkembangnya ilmu

pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi yang pengaruhnya

amat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari misalnya: Video,

Televisi, CD, VCD, dan lain sebagainya.

Pendidkan Islam anak dapat dilakukan dengan memberikan teladan yang

baik.

Menurut Umar  menjelaskan bahwa Maka orang tua yang tidak dapat
memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya jangan diharap
akan dapat membimbing pada putranya kepada kebaikan yang
diharapkannya. Mana bisa anak menjadi baik bila hidup dalam lingkungan
keluarga bobrok dan berantakan moralnya? Perbuatan yang jorok, jelek,
mungkar, bejad dan tidak bermoral. Kesemua itu akan mempengaruhi
tingkah laku dan pandangan hidup si anak. Terlebih pula kebanyakan orang
cenderung membela tindakan keluarga meskipun tidak benar.15

Orang tua setiap saat menjalankan ibadah, mengatur tuturkata dan tingkah

lakunya, sebab anak akan meniru setiap yang dilakukan oleh oarang-orang yang

paling dekat dengannya. Secara langsung atau tidak langsung semua cara hidup,

tingkah laku dan kepribadian orang tuanya dalam hal ini ibu akan dicontoh dan

diteladani anak. Secara imitatif anak akan mendapat pelajaran pada orang tuanya

15 Ibid. h.84
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dan perilaku sesuai dengan nilai-nlai yang ia peroleh dalam keluarga. Sehingga

apa yang digambarkan oleh anak dalam perilaku sosialnya, sesungguhnya adalah

gambaran dari perilaku kedua orang tuanya.

Contoh teladan yang diberikan oleh orang tua tidak akan memudahkan anak

mengikuti perilaku-perilaku menyimpang dilingkungannya, karena anak melihat

orang tua sebagai teladan, pimpinan dan orang yang dihormati dan disegani dalam

kelurga. Keteladanan orang tua akan menjadi berwibawa dihadapan anak-

anaknya, dan juga menimbulkan kepatuhan dan ketaatan anak terhadap kedua

orang tuanya. Dengan demikian anak akan terhindar dari pergaulan-pergaulan

yang bertentangan dengan aturan-aturan keluarga agama dan masyarakat.

Disamping itu kiat-kiat yang telah dikemukakan diatas, masih banyak cara

yang dapat dilakukan oleh orang tua diantaranya: menjaga pergaulan anaknya

dengan teman-temannya memberikan tambahan  pendidkan Islam, memberi

konrol atau pengawasan agar tidak menrima informasi dan tontonan yang kurang

baik (pornografi, kekerasan dan sejenisnya) mengikutkan dalam aktifitas-aktifitas

keagamaan, menyediakan banyak buku-buku bacaan keislaman serta cara-cara

lain yang diharapkan dapat membentuk ia menjadi manusia yang utuh menurut

ukuran-ukuran ajaran Islam.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keteladanan bagi setiap

pendidik, merupakan salah satu pola pembinaan tingkah laku atau akhlak bagi

anak.

2. Pendidikan dan kasih sayang
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Hal ini dimaksudkan untuk memberi konsep tentang apa yang seharusnya

diperbuat. Mappiere menyatakan, pembinaan moral melalui pendidikan adalah

memberi konsep-konsep yang baik dan buruk, patut, dan tak patut, layak dan tak

layak secara mutlak”.16 Pembinaan dengan kasih sayang ini akan berdampak pada

penerimaan anak terhadap apa yang disampaikan. Anak yang dengan suasana hati

yang menyenangkan akan berbeda dengan tingkat penerimaannya dibanding

dengan anak yang berbeda dalam tekanan. Konsep-konsep yang ditanamkan

kepada mereka akan lebih tertanam dalam jiwanya, karena ia terima dengan

senang hati. Oleh karena itu anak akan terbias mengenal sejak dini

dilingkungannya sendiri. Orang tua disini berperan memberikan penjelasan

dengan kasih sayang apa yang baik dan apa yang buruk  dari lingkungan anak

sehingga anak tidak begitu saja terpengaruh oleh lingkungannya sendiri.

3. Pendidikan Islam dengan pembiasaan

Pendidikan anak dapat dilakukan dengan membiasakan mereka terhadap

perilaku yang baik. Charles Reade dalam Hasyim  menyatakan:

Bila kita telah yakin akan sesuatu pandngan atau pikiran, tanamkan  buah

pikiran itu dalam suatu perbuatan, nanti anda akan menuai hasil yang

bernama tingkahlaku. Tanamkan dan ulangi tingkah laku itu nanti anda akan

mendapatkan suatu kebiasaan. Tanamkan kebiasaan itu, nanti anda akan

mendapatkan suatu watak. Dan tanamkan lah watak itu, nanti anda akan

mendaptkan nasib (akibat baik atau buruk).17

16 Andi Mappiere, Psikologi Remaja ( Bandung: Usaha Nasional, 1992). h.68
17 Umar Hsyim, Cara Mendidik Anak Dalam Islam, (Surabaya; Bina Ilmu, 1991), h.83
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D. Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau terhadap suatu

penelitian yang sama serta menghindari plagiasi terhadap karya tertentu, maka

perlu dilakukan reviw terhadap kajian yang pernah ada. Adapun penlitian

terdahulu yang setema dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti tentang pola

pendidikan akhlak anak pada masyarakat bajo kecamatan kaledupa kabupaten

wakatobi.

1. Penelitian yang di lakukan oleh Nartia (Mahasiswa Jususan Pendidikan

Agama Islam  IAIN Kendari) dengan skripsi yang berjudul pola

pembinaan akhlak guru agama islam pada siswa SMA Negeri 1 Bonegunu

kecamatan Bonegunu kabupaten buton utara pada tahun 2012. Dengan

fokus penelitian yaitu pola pembinaan akhlak guru agama islam pada

siswa SMA. Hasil penelitian menunjukan pola pembinaan akhlak guru

agama islam pada siswa sma 1 bone gunu kecamatan bone gunu kebupaten

buton utara dilakukan sesuai dengan konsep pendidikan agama islam. Pola

pembinaan akhlak yang dilakukan oleh sekolah sangat besar perubahan

terhadap perilaku siswa. Pola pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru

terhadap siswa SMA Negeri 1 Bonegunu adalah sebagai berikut: pola

pendidikan dengan keteladanan, pola pendidikan dan kasih sayang dan

pola pendidikan dengan pembiasaan18

2. Penelitian yang di lakukan oleh Erdiayanti S. Ag.,M.Pd. dengan judul tesis

pola pendidikan agama pada anak dalam keluarga yang berbeda agama

18 Nartia, Pola Pembinaan Akhlak Guru Agama Islam Pada Siswa Sma Negeri 1 Bonegunu
Kecamatan Beone Gunu  Kabupaten Buton Utara (IAIN Kendari , 2012)
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(studi pada masyarakat tolaki di kecamatan lambuya kabupaten konawe).

Fokus penelitian yaitu pola pendidikan agama pada anak dalam keluarga

yang berbeda agama. Hasil penelitian menunjukkan dalam penelitian ini

dapat dilihat dengan jelas pola pendidikan agama pada anak yang

dilakukan oleh orang tua beda agama pada masyarakat tolaki di kecamatan

lambuya kabupaten konawe ditemukan pola pendidikan agama anak

menurut ajaran islam melalui keteladanan, pembiasaan dan nasehat,

seperti: membiasakan mengukuti sholat secara berjamaah di rumah,

belajar baca Al-Quran di rumah, mengikuti ceramah agama, mengikuti

TPA di sekolah, mengikuti perayaan hari-hari besar keagamaan, mengikuti

pesantern kilat. Demikan pula pola pendidikan agama anak menurut

agama kristen, juga lebih kepada pembiasaan, seperti : membiasakan

membaca serta memahami isi kandungan kitab injil, pembiasaan berdoa

dalam keluarga, mengikuti sekolah minggu, mengikuti biston pemuda dan

merayakan hari besar agama kristen.19

19 Erdiayanti S. Ag.,M.Pd, dkk, Tesis, Pola Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga
Yang Berbeda Agama (Studi Pada Masyarakat Tolaki Di Kecamatan Lambuya Kabupaten
Konawe).
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