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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak termasuk individu unik yang mempunyai eksistensi dan memiliki jiwa

sendiri, serta mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai

dengan iramanya masing-masing yang khas. Masa kehidupan anak sebagian besar

berada dalam lingkungan keluarga.

Dilihat dari segi bimbingan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup

(sistem sosial), dan keluarga menyediakan situasi belajar. Sebagai satu kesatuan

hidup bersama (sistem sosial), keluarga dapat berbentuk keluarga inti (nucleus

family), yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ataupun keluarga yang diperluas (di

samping inti, ada orang lain: kakek/nenek, adik/ipar, dan lain-lain). Ikatan

kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih,

hubungan antar pribadi, kerja sama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan

akan kewibawaan.

Sementara itu, yang berkenaan dengan keluarga menyediakan situasi

belajar, dapat dilihat bahwa anak sangat bergantung kepada orang tua, baik karena

keadaan jasmaniahnya maupun kemampuan intelektual, sosial, dan moral. Anak

belajar menerima dan meniru apa yang diajarkan oleh orang tua. Orang tua

merupakan pembimbing utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari

merekalah anak mula-mula menerima bimbingan.
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عن عمر بن دینار عن طاوس عن أبي حدثنا محمد,حدثنا عبد هللا حدثنا أبي حدثنا إبراھیم بن خالد حدثنا رباح 

ھریرة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: "كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ وینصرانھ"

Terjemahanya:

Muhammad menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada
kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khalid menceritakan
kepada kami, Rabah menceritakan kepada kami, dari Umar bin Dinar, dari
Thawus, dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda: “setiap bayi
dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang
menjadikan dia Yahudi dan Nasrani”1

Dengan demikian bentuk pertama dari pembinaan terdapat dalam kehidupan

keluarga. Orang tua dikatakan pembimbing pertama karena dari merekalah anak

mendapatkan bimbingan untuk pertama kalinya dan dikatakan pembimbing utama

karena bimbingan dari orang tua menjadi dasar bagi perkembangan dan kehidupan

anak dikemudian hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dra. Kartini Kartono,

“keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan

menyatakan diri sebagai makhluk sosial.2

Dalam hubungan interaksi yang intim. Keluarga memberikan dasar

pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Masalah anak-anak

dan membimbing adalah suatu persoalan yang sangat menarik bagi seorang

pembimbing dan ibu-ibu yang setiap saat menghadapi anak- anak yang

membutuhkan bimbingan. Mengasuh dan membesarkan anak berarti memelihara

kehidupan dan kesehatannya serta membimbing dengan penuh ketulusan dan cinta

1 Abu Nu,Aim Ahmad Bin Abdullah Al-Ashfahani, Hilyatu Al-Auliya’ Wa Thobaqat Al-
Auliya’, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Araby, 1403 H.), h. 238

2 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan : Umum dan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006), h. 87



3

kasih. Secara umum tanggung jawab mengasuh anak adalah tugas kedua orang

tuanya.

Pengertian mengasuh anak adalah membimbing, memeliharanya, mengurus

makanan, minuman, pakaian, kebersihanya, atau pada segala perkara yang

seharusnya diperlukannya, sampai batas bilamana si anak telah mampu

melaksanakan keperluannya yang vital, seperti makan, minum, mandi dan

berpakaian.3

Anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan dalam keluarga.

Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai

pendidik terhadap anak-anaknya menjadi manusia yang pandai, cerdas dan

berakhlakul karimah. Akan tetapi banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa cara

mereka mendidik membuat anak merasa tidak diperhatikan, dibatasi kebebasanya,

bahkan ada yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Perasaan-perasaan itulah

yang banyak mempengaruhi sikap, perasan, cara berfikir, bahkan kecerdasan mereka.

Keluarga adalah koloni terkecil di dalam masyarakat dan dari keluargalah

akan tercipta pribadi-pribadi tertentu yang akan membaur dalam suatu masyarakat.

Lingkungan keluarga sering disebut sebagai lingkungan pembinaan informal yang

mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Adakalanya ini berlangsung

melalui ucapan-ucapan, perintah-perintah yang diberikan secara langsung untuk

menunjukkan apa yang seharusnya diperlihatkan atau dilakukan anak. Adakalanya

orang tua bersikap atau bertindak sebagai patokan, sebagai contoh agar ditiru dan apa

3 Kartini Kartono, Peran Keluarga Memandu Anak, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h.19
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yang ditiru akan meresap dalam dirinya, dan menjadi bagian dari kebiasaan bersikap

dan bertingkah laku atau bagian dari kepribadiannya. Orang tua menjadi faktor

terpenting dalam menanamkan dasar kepribadian tersebut yang turut menentukan

corak dan gambaran kepribadian seseorang setelah dewasa.

Sebagaimana Imam Ghazali menyatakan:

Dan anak itu sifatnya menerima semua yang dilakukan, yang dilukiskan dan
condong kepada semua yang tertuju kepadanya. Jika anak itu dibiasakan dan
diajari berbuat baik maka anak itu kan hidup berbahagia di dunia dan di
akhirat. Dari kedua orang tua serta semua guru- gurunya dan pendidik-
pendidiknya akan mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi jika dibiasakan
berbuat jahat dan dibiarkan begitu saja, maka anak itu akan celaka dan
binasa. Maka yang menjadi ukuran dari ketinggian anak ialah terletak pada
yang bertanggung jawab (pendidik) dan walinya.4

Prinsip serta harapan-harapan seseorang dalam bidang bimbingan anak

beraneka ragam coraknya, ada yang menginginkan anaknya menjalankan disiplin

keras, ada yang menginginkan anaknya lebih banyak kebebasan dalam berfikir

maupun bertindak. Ada orang tua yang terlalu melindungi anak, ada yang bersikap

acuh terhadap anak. Ada yang mengadakan suatu jarak anak dan ada pula yang

menganggap anak sebagai teman.

Saat ini tidak sedikit orang tua yang mengejar kepentingan mereka sendiri

dengan dalih untuk kesejahteraan anak, sehingga terkadang peran mereka sebagai

orang tua yaitu “ membimbing dan mengasuh” terlalaikan. membimbing diartikan

sebagai bantuan yang diberikan secara sistematis, berencana, terus menerus, dan

terarah kepada anak. Sedangkan dalam mengasuh bukan saja mengkomunikasikan

4 http:// Ilmu Pendidikan, Diakses, Senin 15 Oktober 2013
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fakta, gagasan dan pengetahuan saja melainkan membantu menumbuh kembangkan

keperibadian anak. Oleh karena itu, mengasuh anak lebih berat tanggung jawabnya

dibandingkan dengan membimbing, karena membimbing merupakan bagian dari

mengasuh. Dengan demikian kebutuhan anak yang berupa kebutuhan fisik dapat

terpenuhi tetapi bagaimana dengan kebutuhan  pisikologis dan kebutuhan-kebutuhan

lainnya yang nantinya sangat menentukan perkembangan anak ke arah kedewasaan

yang mantap dan menyeluruh.

Menurut Hurlock bahwa :

Hubungan anak dengan anggota keluarga menjadi landasan sikap anak
terhadap orang lain, benda dan kehidupan secara umum. Dalam hal ini
orang tua perlu memperhatikan penyesuaian diri dan sosial anak yang akan
meninggalkan ciri pada cara pandang dan konsep diri anakselanjutnya.5

Kebiasaan-kebiasaan dan keterampilan-keterampilan yang dipelajarinya

serta dikembangkannya, pertama-tama dalam lingkungan keluarga dan yang utama

dengan bimbingan serta arahan dari orang tua menjadi landasan bagi anak untuk

melakukan penyesuaian dengan orang lain di luar lingkungan keluarganjya, baik

dengan teman sebaya maupun orang dewasa lainnya.

Menurut Gerungan dalam Gunarasah bahwa :

Dalam interaksi sosial dengan orang tua yang wajar anak memperoleh bekal
yang memungkinkannya menjadi anggota masyarakat yang baik. Sedangkan
apabila hubungannya dengan orang tua kurang baik disebabkan oleh orang
tua kurang dapat memainkan perannya sebagai orang tua dengan baik dan
tepat, maka besar kemungkinan interaksi sosial yang akan dibangun oleh
anak akan berlangsung kurang baik pula.6

5 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 125

6 Hasan Langgulung, Pendidikan dan Peradaban Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989), h.
67
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Kondisi tersebut banyak kita jumpai disetiap keluarga, terutama di pasar

Baruga Kelurahan Baruga Kota Kendari. Peneliti menemukan beberapa orang tua

memberi kebebasan penuh kepada anak mereka karena alasan kesibukan bekerja

sehingga tingkah laku anak yang buruk tidak terkendali oleh orang tuanya, seperti

anak sering bertengkar sesama teman bermainya, membantah ketika disuruh orang

tuanya dan terlebih lagi cara bicaranya kurang sopan terhadap orang yg lebih tua

misalnya kalimat yang di tujukan kepada lawan bicaranya seyogyanya

menggunakanka limat  anda atau kamu namun mereka menggunakan kalimat “kau”

yang di tujukan kepada lawan bicaranya.

Namun ada juga  beberapa keluarga yang  senantiasa memberi kebebasan

penuh dalam hal pendidikan dan tegas dalam hal prilaku buruk sehingga terbentuk

moral anak yang taat kepada orang tua. Oleh karenanya baik buruk moral anak

sangat tergantung pada pola bimbingan orang tua kepada sang anak. Orang tua

merupakan guru pertama bagi sang anak untuk menuju gerbang kebahagiaan atau

kehancuran.

Melihat masalah di atas, maka sangat perlu bagi penulis untuk melakukan

penelitian terhadap “Pola Bimbingan Orang Tua Dalam Membina

Perkembangan Moral Anak Pedagang Di Pasar Baruga Kel. Baruga Kec.

Baruga Kota Kendari”. Hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui lebih rinci pola

bimbingan yang dilakukan orang tua yang begitu sibuknya menjual di pasar Baruga

Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari yang dapat berpengaruh terhadap

perkembangan moral anak.
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B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan

masalah penelitian yakni :

1. Bagaimana bentuk pola bimbingan yang diterapkan orang tua dalam membina

perkembangan moral anak pedagang di pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga

Kota Kendari ?

2. Bagaimana pola bimbingan yang cocok dilakukan orang tua dalam membina

perkembangan moral anak pedagang di pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga

Kota Kendari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian

ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pola bimbingan dalam membina moral anak

pedagang di pasar baruga kel. Baruga kec. Baruga kota kendari.

2. Untuk mengetahui pola bimbingan yang cocok dilakukan orang tua dalam

membina moral anak pedagang di pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Kota

Kendari ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, kegunaan

penelitian ini yaitu:

1. Menjadi bahan acuan kepada masyarakat mengenai pentingnya pola bimbingan

orang tua dalam membina moral anak.
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2. Mengembangkan sebuah teori mengenai pola bimbingan orang tua dalam

membina moral anak Pedagang di Pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Kota

Kendari.

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut tentang

pola bimbingan orang tua dalam membina moral anak pedagang dalam

mengupayakan peningkatan kualitas masa depannya sebagai generasi muda

bangsa.

4. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis dalam menuangkan

kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka

memperkaya perpustakaan STAIN Kendari.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pengertian/makna, interprestasi persepsi dan

pemahaman terhadap konsep yang akan diteliti, maka penulis akan menjelaskan

secara singkat dan terperinci konsep tersebut sebagai berikut :

1. Pola bimbingan orang tua adalah “gambaran yang dipakai oleh orang tua untuk

mengasuh (merawat, menjaga atau membimbing) anak”7. Jadi yang dimaksud

pola bimbingan orang tua adalah cara tepat yang ditempuh orang tua dalam

mengasuh, membesarkan, merawat dan membimbing anak. Dalam hal ini

terdapat beberapa pola bimbingan yang dapat digunakan dalam membimbing

anak yaitu pola otoriter, demokratis, permisif, dan situasional.

7 Singgih, D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), h. 108-
109
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2. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak,

kewajiban dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai

baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu

dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara

perbuatan yang benar dan yang salah.

3. Masa anak usia sekolah adalah babak terakhir bagi periode perkembangan

dimana manusia masih digolongkan sebagai anak. Mulai umur 6-12 tahun.

pada fase ini pertumbuhan fisik anak tetap berlangsung. Anak menjadi lebih

tinggi. Lebih besar dan lebih kuat,  dan juga lebih banyak belajar berbagai

keterampilan. Dapat pula dikatakan bahwa masa ini adalah masa konsolidasi.

Masa laten. Sebagaimna menurut Freud ditulis oleh Hadi Machmud merupakan

masa tenang yang diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai kamampuan

akademik.8

Dalam perkembangan ini anak masih perlu mengembangkan

pengetahuan melalui belajar. Belajar secara sistematis disekolah juga belajar

mengembangkan sikap, kebiasaan di rumah ataupun lingkungan sekitarnya.

Anak juga perlu di beri pujian atau penghargaan dalam prestasinya, namun

pengawasan dari orang tua juga perlu untuk memunculkan sikap dan kebiasaan

yang baik.

8 Hadi, Machmud, Psikologi Perkembangan, (Kendari: Stain Kendari, 2010), h. 92-93


