
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LatarBelakang  

 
Modernisasi dan globalisasi yang hadir ditengah kehidupan masyarakat 

saat ini, begitu banyak membawa angin segar dan warna baru mulai dari dimensi 

sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, serta sosial agama dan lain 

sebagainya. Adapula warna baru yang dimaksud ada yang positif dan adapula 

yang negatif. Dampak yang positif ini dapat dilihat dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sedangkan dampak negatif dapat dilihat anatara lain 

seperti pergeseran nilai budaya dan agama. 

Sepintas, lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan ang 

mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya unsur belaka. Namun 

norma dan tata aturan nilai yang ada didalam masyarakat terkadang lebih 

mengikag sifatnya. Bahkan pengaruhnya lebih besar dari perkembangan jiwa 

anak, baik dalam bentuk positif maupun negatif.  

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang utama 

karena didalam keluarga anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan. 

Juga dikatakan sebagai lingkungan yang utama kerena sebagian besar dari 

lingkungan dan kehidupan anak didalam keluarga, sehingga pendidikan yang 

paling banyak diterima oleh anak adalah didalam keluarga. Didalam keluarga 

merupakan lembaga penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak,yang

biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang patut 

dicontoh. Dalam hubungan ini, Dewantara (1962) mengatakan bahwaRasa cinta, 

rasa bersatu dan lain-lain perasaan dan keadaan jiwa yang pada umumnya untuk 
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berlangsungnya kehidupan, teristimera, pendidikan budi pekerti, terdapatlah 

didalam hidup keluarga dalam sikap yang kuat dan murni sehingga tak dapat 

pusat-pusat pendidikan yang menyamainya. 

Hal ini berkaitan dengan adanya pola asuh yang baik dan tepat yang 

diberikan kepada anak oleh orang tua dalam menyiapkam masa depan anak 

menjadi lebih baik. Pola asuh orang tua pada anak pasti tidak lepas dari 

pembahasan mengenai masa depan dan perkembangan anak, serta kecemasan dan 

kekhawatiran orang tua terhadap perilaku masa depan anak yang menentukan baik 

dan buruknya anak nanti yang selalu dikaitkan dengan pola pengasuhan dari orang 

tua. Pola asuh diterapkan sejak anak lahir dan disesuaikan dengan usia serta tahap 

perkembangan anak (Pramawaty & Hartati, 2012). 

Dengan demikian, masalah keyakinan agama dan persoalan moral perlu 

memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dalam pendidikan keluarga, dalam 

konteks ini, pendidikan utama dan pertama adalah kedua orangtua. Sekolah dalam 

arti lembaga pengajaran hanyalah pembantu para orangtua. 

Tanggung jawab yang paling diperhatikan, didorang dan diarahkan oleh 

islam adalah tanggungjawab para pendidikan kepada anaknya untuk memulai 

pendidikan anak sejak awal kelahiran hingga mencapai usia remaja, dan akhirnya 

menjadi dewasa. sebagaimana sabda Nabi dari Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa 

Rasulullah bersabda yang artinya: 
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Artinya: setiap anak yang lahir diilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang 

tuanyalah yang menjadikan bagaimana menjadi yahudi, nasrani, majusi. 

(H.R. Bukhari dan Muslim).  

 

Bila dilihat dari sisi pendidikan dari sebelum lahir sampai masa baligh, 

setelah lahir peran orang tua lebih dominan dari pada lingkungan sosialnya. 

Pemikiran ini karna kedua orang tua lebih banyak menyertai anaknya, 

pengaruhnya lebih luas dan lebih mendalam, karna anak lebih banyak bergaul 

dalam keluarga. Saat anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), sedang 

alam sekitarnya yang akan memberikan corak warna nilai hidup atas pendidikan 

anak. 

Hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh Jhon Locke dalam teorinya 

yang disebut teori Tabularasa dalam Tafsir (1995:13) dia mengatakan “anak itu 

bagaikan kertas putih yang diatasnya bisa dilukis apa saja sesuai keinginan orang 

tua dan para pendidiknya”. 

Agama Islam adalah ajaran Allah yang terdiri dari dua bagian, yaitu 

bagian teori dan bagian praktik. Bagian teori berisikan macam-macam iman dan 

bagian praktik berisikan segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. 

Dalam Al-Qur’an dipakai istilah iman untuk bagian pertama dan amal untuk 

bagian kedua, dengan demikian iman itu dituangkan ke dalam amal adalah dari 

iman (Hawi, 2014.h.15). 

Pendidikan agama yang harus diberikan para orang tua kepada anak- 

anaknya adalah yang berkenaan dengan pengetahuan tentang agama, ada banyak 

pendidikan agama yang dapat diberikan orang tua dan pendidik kepada anak-anak. 

Misalnya, seperti pendidikan ibadah yakni mengenalkan anak pada kewajiban 
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seorang muslim untuk beribadah kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang 

diperintahkan Allah seperti shalat dan puasa dari sejak di usia anak-anak, 

membiasakannya dari sejak mula-mula lagi dengan Rukun Islam, serta 

mengajarkannya prinsip-prinsip syariat yang mulia dari sejak usia tamyiz lagi 

(Ulwan, 1988, h. 177). Oleh karena itulah, di dalam keluarga anak harus selalu 

mendapatkan pendidikan keagamaan dimana anak akan mendapatkan contoh dari 

``orang tuanya secara kodrati dalam bentuk tingkah laku sehari-hari. 

Penerapan pendidikan nilai Islam pada pendidikan usia dini harus 

melibatkan seluruh elemen yang menunjang iklim sekolah, agar terjadi 

interaksi positif antara anak didik dengan nilai-nilai yang akan 

diinternalisasikan.Guru sebagai suri teladan dalam kegiatan belajar 

mengajar harus berkomunikasi dua arah dengan 

anakberdasarkankeikhlasannya.(Wahyudi, dkk, 2005. h. 16) 

 

Remaja sebagai individu sedang dalam proses berkembang atau menjadi 

yaitu berkenbang kearah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai 

kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena merka masih kurang 

memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga 

pengalaman dalam menentukan arah kehidupan. 

Remaja pada hakikatnya sedang berjuang untuk menemukan jati dirinya. 

Jika dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang jurang serasa penuh 

kontradiksi dan labil. Maka akan mudahlah mereka jatuh pada kesengsaraan batin. 

Hidup penuh kecemasan dan ketidakpastian dan kebimbangan. Hal seperti ini 

telah menyebabkan remaja- remaja indonesia jatuhpada kelainan-kelainan 
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kelakuan yang membawa bahaya terhadap dirinya sendiri baik sekarang, 

maupun di kemudian hari. Masa remaja merupakan masa dimana seorang akan 

banyak mendapatkan pembelajaran tentang kehidupan. Seorang anak akan 

produktif diusia dini tergantung orang tua, lingkungan sekitar dan budaya yang 

akan mengarahkan anak menjadi sepertiapa. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti melihat bahwa 

adanya fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kenakalan remaja yang 

disebabkan oleh pola asuh yang diberikan orang tua pada anak yang dimana 

sebagian orang tua mengabaikan pendidikan anak. Khususnya dalam 

membimbing keagamaan anak akibatnya banyak kenakalan remaja yang terjadi 

seperti banyak remaja usia sekolah menengah yang banyak pacaran, mabuk, 

merokok dan kemalasan dalam ibadah. anak kurang wawasan agama, kurang  

mendapat perhatian, kasih sayang dan bimbingan dari oran tua mereka.dan orang 

tua juga kurang memberikaan motivasi dan suatu dorongan agar anak menjadi 

anak yang soleh/solehah. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa Pudaria Jaya dan 

memusatkan perhatian pada pola asuh orang tua terhadap anak pada usia 12-16 

tahun sebagai objek penelitiann`ya. Karena dengan usia tersebut anak sudah 

melewati masa fantasi dalam memahami konsep ke-tuhanan.  

Dalam era modernisasi saat ini, pola asuh orang tua sangatlah penting 

berkenaan dengan semakin berkembanganya zaman. Pola asuh orang tua didalan 

pendidikan keluarga merupakan pola pendidikan paling pertama dan utama, 

mendidik anak merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan. Sedangkan 
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tugas dan penyelenggara pendidikan adalah orang tua sebagai orang yang paling 

dekat dan betanggung jawab penuh atas pendidikan anaknya, oleh karena itu 

orang tua dalam mendidik anak-anaknya berkesempatan mempengaruhi dan 

mengarahkan anak agar mencapai keberhasilan dalam pendidikannya serta 

dorongan orang tua terhadap pola asuh anak. 

Pada zaman sekarang ini, seringkalididengar banyak remaja-remaja yang 

terlibat dalam kenakalan remaja, umumnya ada beberapa kenakalan remaja yang 

dilakukan seperti pacaran, mabuk, merokok, dan tauran antar kelompok. 

Penduduk di desa Pudaria Jaya ini menjadi salah satu tempat yang menarik 

untuk melakukan penelitian kehidupan anak remaja disana. Karena di desa 

Pudaria Jaya di kenal masyarakat sebagai desa yang ditinggali oleh anak-anak 

yang nakal. Namun setelah melakukan pengamatan awal anggapan masyarakat 

sekitar desa tersebut tidak semua benar. Remaja di desa Pudaria Jaya ini 

mengalami perkenbangan yang cukup signifikan dari masa kemasa. Remaja di 

desa Pudaria Jaya ternyata sudah memiliki kesadaran yhang cukup tinggi 

mengenai pentingmya ibadah. Dan hanya sedikit anak remaja yang dikategorikan 

nakal itupun masih bisa di kontrol. 

Dari fenomena-fenomena diatas peneliti mangangkat judul Pola Asuh 

Orang Tua Dalam Membimbing Keagamaan Anak Remaja Untuk Mencegah 

Kenakalan Remaja.  

1.2 FokusPenelitian 

 

Fokus dari peneliti ini adalah macam-macam pola asuh dan cara-cara yang 

diberikan oleh orang tua dalam membimbing keagaman anak remaja untuk 
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mencegah kenakalan remaja di desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten 

Konsel. 

1.3 Rumusan Masalah   

 

Berdasarkan fokus masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :  

1.3.1 Bagaimana bentuk kenakaln remaja yang terjadi  di desa Pudaria Jaya 

Kecamatan Moramo Kabupaten Kanawe Selatan? 

1.3.2 Bagaimana pola asuh orang tua dalam mencegah kenakalan remaja bagi 

remaja di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe 

Selatan? 

1.3.3 Bagaimana cara orang tua melakukan pembinaan keagamaan bagi anak-

anak remaja untuk mencegah kenakalan remaja di desa Pudaria Jaya 

Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai di dalam 

penelitian ini adalah: 

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk kenakalan remaja yang terjadi di 

Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konsel. 

1.4.2 Untuk mengetahuibagaimana pola asuh orang tua dalam mencegah 

kenakalan remaja bagi remaja di Desa Pudaria Jaya Kecamatan 

Moramo Kabupaten Konsel. 

1.4.3  Untuk mengetahui cara-cara orang tua melakukan pembinaan keagamaan 

bagi anak-anak remaja untuk mencegah kenakalan remaja di desa Pudaria Jaya 

Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan? 
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1.5 ManfaatPenelitian 

 

1.5.1 Manfaatteoritis 

 

5.1.1 Bagi akademisi/lembaga pendidikan menjadi bahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi program kualifikasi 

peningkatan mutu pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

IlmuKeguruan. 

5.1.2 Bagi peneliti, menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang 

penelitian dan penulisan karya tulisilmiah. 

5.1.3 Bagi peneliti lain, menjadi bahan pertimbangan bagi yang berminat 

melakukan penelitian dibidang yangsama. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

5.2.1 Bagi Masyarakat, memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar 

dapat memahami dan menelaah pentingnya penanaman nilai-nilai 

keagamaan dalam hal ini nilai ibadah padaanak. 

5.2.2 Bagi pihak pemerintahan terkait, memperluas dan mempererat 

hubungan dan kerjasama guru/pendidik dengan orang tua dalam 

membimbing anak. 

1.6 Definisi Operasional 

 
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran ganda dikalangan 

pembaca dalam memahami isi skripsi ini, penulis mengemukakan pengertian 

judul bahwa : 

Pola Asuh adalah model atau cara bagaimana orang tua memperlakukan 

anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam 
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mencapai proses dewasa, hingga kepada upaya pembentukkan norma-norma yang 

diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.Orang tua adalah ayah ibu kandung 

yang berperan untuk merawat, mendidik dan membina anak dari dalam 

kandungan hingga dewasa. 

Bimbingan Islam adalah cara orang tua dalam mendidik anak remaja 

melalui pembiasaan keagamaan dan sebagai petunjuk atau penjelasan cara 

mengerjakan sesuatu hal yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. 

Di antara orang tua yang layak memberikan bimbingan kepada anaknya dalam 

keluarga adalah ayah dan ibu.  

Remaja adalah masa peralihan diri anak menuju dewasa, pada masa ini 

terjadi berbagai macan perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik,biologis, 

mental dan emosional serta psikososial. Kesemuanya ini dapat mempengaruhi 

kehidupan pribadi, lingkungan keluarga maupun masyarakat.Pergaulan bebas 

adalah salah satu bentuk menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntunan, 

aturan, syarat dan perasaan malu.Anak yang dimaksud oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah anak setingkat usia pelajar SMP atau yang sederajat.  

kenakalan remaja adalah segala tindakan dan tingkah laku anak-anak muda 

(remaja) yang menyimpang dari aturan-aturan norma yang berlaku sebagai 

ketentuan hukum diluar sekolah yang dianggap sebagai perbuatan tercela. 

 

 

 

 

 

 

 

 


