
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mursid (dalam Dessy Izzatun Nisa, 2019, h. 1) Pendidikan anak usia dini 

adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada 

peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan anak. Secara umum  

pendidikan anak usia dini adalah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi 

perkembangan agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kritis, mandiri dan percaya diri. 

Tujuan pendidikan anak usia dini adalah meletakan dasar-dasar kearah 

perkembangan perilaku, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta anak sehingga 

berkembanglah semua potensi yang dimiliki anak. Usia dini atau biasa disebut 

golden age merupakan periode sensitif atau masa peka pada anak, yaitu suatu 

periode ketika suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, dan diarahkan  sehingga 

tidak terhambat perkembangannya. Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai 

anak usia dini dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah usia mulai dari 

dalam kandungan sampai usia 6 tahun merupakan usia yang sangat berperan 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Pendidikan merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam 

kehidupan manusia. Karena sejak manusia dilahirkan kemuka bumi, Allah 

menganugrahkan akal pikiran yang menjadikannya lebih mulia daripada makhluk-
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makhluk yang diciptakan-Nya. Dengan kemuliaan tersebut manusia bertugas 

sebagai khalifah di muka bumi ini. 

 Tugas seorang khalifah tentu tidaklah mudah. Manusia harus 

menggunakan akal pikirannya untuk dapat memilih mana yang baik mana yang 

buruk. Tentunya ia dapatkan hal tersebut dari pendidikan yang ia dapatkan dari 

keluarganya. 

Pendidikan utama dan pertama yang baik untuk anak adalah pendidikan 

didalam keluarga, karena didalam keluarga anak pertama kali mendapat stimulus. 

Didalam lingkungan keluarga anak banyak menghabiskan waktunya. Desmita 

(Dessy Izzatun Nisa, 2019, h. 1) mengatakan bahwa keluarga adalah unit sosial 

yang terkecil yang memiliki peranan penting dan menjadi dasar bagi 

perkembangan psikososial anak dalam konteks sosial yang lebih luas. 

Keluarga merupakan tempat pertama anak-anak mendapatkan pendidikan, 

yaitu dari orang tua dan anggota keluarganya. Selain itu keluarga merupakan 

tempat untuk mendapatkan sebuah kenyamanan, kasih sayang, cinta dan juga 

keteladanan. Ibrahim Amini dalam (Susylowati, 2019, h. 1) dalam bukunya yang 

berjudul Agar Tidak Salah Mendidik bahwa Rasulullah SAW bersabda : “sebaik-

baiknya kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku 

adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. 

Menurut Gunarsa dalam (Winarti, 2011, h. 1) dalam keluarga yang ideal 

dan lengkap maka ada dua individu yang memainkan peranan penting yaitu 

peranan ayah dan ibu. Secara umum peranan ibu adalah memenuhi kebutuhan 
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biologis dan fisik, merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, mendidik, 

mengatur dan membimbing anak, serta menjadi contoh teladan bagi anak. Secara 

umum peran ayah adalah sebagai pencari nafkah, menjadi suami yang penuh 

perhatian, memberi rasa aman, berpartisipasi dalam pendidikan anak, sebagai 

pelindung atau tokoh yang tegas, bijaksana dan mengasihi keluarga, karenanya 

orang tua berkewajiban mendidik dan membimbing anak. 

Ihsana El-Khuliqo (Uswatun Hasanah M.Pd.I, 2016, h. 5) Anak 

merupakan amanah Allah kepada kedua orangtuanya, hatinya masih suci bagaikan 

mutiara yang indah, bersih dan kosong dari segala ukiran gambar. Dia siap 

menerima segala ukiran dan cenderung kepada setiap apa yang iarahkan 

kepadanya. Anak yang mendapatkan pembinaan yang tepat pada usia dini akan 

dapat meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan mental, yang 

berdampak pada peningkatan prestasi belajar anak, etos kerja anak, dan 

produktivitas sehingga mampu mandiri dan mengoptimalkan potensi dirinya. 

Peran orang tua sekaligus guru, atau sebaliknya bak dua sisi mata yang tak 

terpisahkan. Ia melekat secara permanen pada diri setiap insan. Penyatuan 

predikat orang tua dan guru adalah takdir manusia sebagai makhluk pilihan. 

Sudah merupakan fitrah manusia bahwa uliran waktu berjalan mengantarkan kita 

semua menuju momentum menunaikan amanat sebagai ibu atau ayah. Ini berarti 

sebagai insan harus siap berperan sebagai praktisi pendidikan minimal untuk 

anak-anaknya sendiri. Sebab ketika seorang anak lahir, maka pada detik itu juga 

sebagai orang tua harus menjadi guru baginya. Kewajiban untuk mengajarkan 

kepada anak-anak tentang berbagai hal dalam kehidupan ini, tak bisa diserahkan 
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sepenuhnya kepada orang lain atau institusi pendidikan. Ada proses belajar yang 

harus dilalui secara tuntas di dalam rumah sebelum anak-anak bersekolah. 

Abdullah Nasih Ulwan dalam (Winarti, 2011, h. 2) Imam Ghazali 

mengatakan bahwa anak itu merupakan amanat bagi kedua orang tuanya, hatinya 

akan suci dan bersih jika terus menerus diajarkan kebaikkan, dan anak tumbuh 

dengan kebiasaan yang baik. Setiap orang tua memiliki harapan dan keinginan 

yang baik terhadap anak, sehingga segala cara diusahakan untuk mencapai hal 

tersebut. Taraf pertumbuhan dan perkembangan telah menjadikan perubahan pada 

diri anak. Perubahan perilaku tidak akan menjadi masalah bagi orang tua apabila 

anak tidak menunjukan tanda penyimpangan. Akan tetapi, apabila anak telah 

menunjukan tanda yang mengarah kehal negatif akan membuat cemas orang tua. 

Kartini Kartono dalam (Winarti 2011, h. 2 ) sumber-sumber permasalahan 

pada diri anak banyak terletak diluar sekolah. Hal ini disebabkan anak lebih lama 

berada di rumah daripada di sekolah. Karena anak lebih lama berada di rumah, 

maka orang tualah yang bertugas mendidik dan mengasuh anak.  

Ibrahim Amini (Susylowati, 2019, h. 2) mengungkap bahwa, Imam Sajjad 

as telah berkata, adaapun yang menjadi hak anakmu ialah engkau harus 

tahu bahwa ia adalah dirimu, dan kebaikan dan keburukannya di dunia ini 

dikaitkan kepadamu. Engkau juga berkewajiban membantunya dalam 

masalah akhlak yang baik, mengenal Allah dan ketaatan kepada-Nya. 

Maka berkenaan dengannya hendaklah engkau seperti seorang yang yakin 

akan mendapat pahala jika ia berbuat kebajikan kepadanya dan 

mendapatkan siksa jika berbuat jelek kepadanya. 

Bambang Tri (Susylowati, 2019, h. 2) Nilai-nilai dasar seperti praktik 

keagamaan, kejujuran dan teladan kebaikan menjadi orang tua selaku panutan 

ketika di rumah. Ikatan yang kuat antara orang tua dan anak adalah cara sederhana 
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memupuk benih kecerdasan ke dalam diri mereka. Orang tua diharapkan dapat 

memilih pola asuh yang tepat dan ideal bagi anak, yang bertujuan 

mengoptimalkan perkembangan anak dan yang paling utama pola asuh yang 

diterapkan bertujuan menanamkan nilai-nilai agama pada anak, sehinggah dapat 

mencegah dan menghindari segala bentuk dan perilaku menyimpang pada anak 

dikemudian hari. Betapa besarnya tanggungjawab orang tua dihadapan Allah 

SWT terhadap pendidikan anak. Tentang perkara ini Allah berfirman dalam Q.S. 

At-Takhrim 6: 
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Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, peliharahlah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkannya (Kementerian Agama RI, versi. 2019). 

Pada ayat di atas telah diperintahkan bagi orang tua untuk menjaga 

keluarganya dari siksa api neraka. Sungguh, tanggung jawab dan amanah yang 

sangat besar bagi para orang tua untuk membesarkan dan juga mendidik sang 

anak hingga dewasa secara baik, karena anak adalah amanah dari Allah yang 

kelak dimintai pertanggung jawabannya. 

Tidak perlu disangsikan lagi, penting untuk kita ketahui dengan jelas 

generasi yang kita idamkan seperti apa. Setiap orang tua pasti menginginkan 

anaknya tumbuh sehat, cerdas dan juga berakhlak baik. Tentunya hal tersebut 

menjadi tujuan utama orang tua. Namun pendidikan saat ini rupanya tidak 

memiliki kejelasan tujuan. Ada suatu pendidikan islam yang menyiapkan individu 
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hidup secara islami dizaman modern tetapi masih lemah dalam hubungan antar 

manusia dan meninggalkan kehidupan ilmiah dan kerja. Ada pula suatu 

pendidikan islam yang berusaha mengadopsi sistem Barat dan filsafat pendidikan 

Barat dengan sedikit menambahkan ilmu agama dan peradaban islam tetapi tidak 

berhasil.  

Peran orang tua sejak dini kepada anaklah yang menjadi bekal dan 

pagangan yang kuat bagi sang anak. Ketika dunia pendidikan diluar lingkungan 

rumah seperti sekolah dan lainnya berbagai hal yang dapat ia serap tanpa 

pertimbangan positif dan negatifnya, peran orang tualah yang menjadi 

pembimbing utama bagi anak untuk memberi pendidikan ketauladanan sebagai 

bekal utama menjadi generasi yang berakhlak yang siap menghadapi tantangan 

zaman saat ini. Diera globalisasi saat ini, membentuk akhlak yang baik pada anak 

dirasakan sangat penting, yaitu untuk membentengi diri anak dari perbuatan yang 

menyimpang, seperti kasus narkoba, seks bebas, kebrutalan, maupun tindak 

kriminal. Begitu banyak hal yang bisa membawa pada kemerosotan iman, terlebih 

lagi jika akhlak tidak ditanamkan sejak dini pada anak. 

Kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula 

secara verbal (ucapan). Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat 

keagamaan dan selain itu pula dari amaliah yang mereka laksanakan berdasarkan 

pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan pada mereka. Latihan-latihan 

verbalis dan upacara keagamaan yang bersifat ritualis (praktik) merupakan hal 

yang berarti dan merupakan salah satu ciri dari tingkat perkembangan agama pada 

anak-anak. Sepintas kedua hal tersebut kurang ada hubungannya dengan 
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perkembangan agama pada anak dimasa selanjudnya, tetapi menurut penyelidikan 

hal itu sangat besar pengaruhnya teerhadap kehidupan agama anak diusia dewasa.  

Menanamkan nilai agama pada anak-anak memang dirasakan sangat perlu, 

karena ketika dewasa nanti nilai-nilai agama yang telah tertanam dalam diri anak, 

dengan sendirinya akan membantunya dalam menghadapi semua hal yang tidak 

sesuai dengan ajaran agama. Sehingga anak ketika menginjak usia remaja, dapat 

menekan seminim mungkin dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang.  

Orang tua bila terbiasa menanamkan semua hal yang baik kepada anak 

yang berdasarkan nilai-nilai agama, maka kebiasaan berbuat baik akan terus 

berlanjut hingga anak beranjak keusia remaja, dewasa dan seterusnya. Dengan 

keteladanan kebaikan akan cepat diikuti dan memberikan pengaruh yang kuat bagi 

anak. Seorang anak akan terbiasa melaksanakan ajaran islam manakala ia melihat 

dan mendapati kedua orang tuanya melazimkan dan memberikan contoh-contoh 

yang baik kepada anak dari sejak kecil.  

Syaiful Bahri Djamarah dalam (Winarti, 2011, h. 6) pola asuh yang benar 

dan ajaran agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak, akan menjadi bagian 

dari unsur-unsur kepribadian, membentuk akhlak-akhlak al-karimah dan akan 

bertindak menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan dan dorongan-

dorongan yang timbul yang tidak sesuai dengan ajaran agama, karena keyakinan 

terhadap agama yang menjadi bagian dari akhlak itu akan mengatur secara 

otomatis sikap dan tingkah laku dari dalam diri.  
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Masalah yang terjadi dilapangan mengenai penanaman akhlak yaitu terkait 

dengan masalah lingkungan yang masih cukup bebas. Dilihat dari kondisi 

lingkungan yang dimana biasanya anak yang sudah memasuki usia remaja kadang 

berbicara kasar kepada sesama mereka dan didengar oleh anak yang masih usia 

dini, anak ikut-ikutan mengcapkan bahasa tersebut dan anak yang masih usia dini 

belum mengetahui apa arti dari bahasa yang mereka ucapkan apakah itu baik atau 

tidak. Tetapi terkait dengan masalah anak yang biasa berbahasa kasar kadang 

terjadi hanya dilingkungan saja tidak dengan pada saat dirumah. Karena jika hal 

tersebut dilakukan dirumah orang tua bisa memarahi mereka atau bahkan 

memberikan hukuman yang lain. 

Berdasarkan pengamatan yang pernah dilakukan peneliti tentang “Pola 

Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Akhlak Anak Usia Dini di RT 01 RW 02 

Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa” yaitu akhlak terhadap Allah, sesama 

manusia dan lingkungan. Akhlak anak terhadap Allah sudah cukup baik, dilihat 

dari anak yang berada di sekolah anak dibimbing oleh gurunya untuk terbiasa 

membaca do’a sehari-hari dan menghafal surah pendek. Akhlak terhadap sesama 

manusia masih kurang baik, seperti jika anak dimintai orang tua untuk melakukan 

sesuatu hal anak masih suka membantah, jika orang tua melarang untuk tidak 

mengganggu adiknya anak masih melakukannya. Jika anak  bermain dengan 

teman sebaya anak suka mengganggu teman, merampas mainan dan anak juga 

memiliki sifat yang egois atau tidak mau berbagi kepada orang lain. Akhlak anak 

terhadap lingkungan juga masih kurang baik, anak masih suka membuang sampah 
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sembarangan, anak suka merusak tumbuhan seperti bunga atau tanaman lain anak 

biasa menggunting atau mencabut untuk dijadikan mainan. 

Desa Lasalepa memiliki beberapa RT dan RW salah satunya yaitu RT 01 

RW 02, mayoritas orang tua anak usia 4-6 memiliki profesi yang berbeda-beda 

diantaranya yaitu: guru, petani, pedagang, maupun ibu rumah tangga. Profesi 

inilah yang menyebabkan waktu antara anak dan orang tua terbatas, sedangkan 

pola pengasuhan yang diterapkan orangtua dalam keluarga sangat menentukan 

perkembangan anak, tidak terkecuali perkembangan akhlak anak. Pola asuh yang 

diterapkan orang tua menjadi jawaban pada bagaimana akhlak seorang anak 

terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungan. Pola asuh permisif, otoriter dan 

demokratis merupakan jenis pola asuh yang dapat diterapkan pada anak 

berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi dalam lingkungan. 

Sebagai orang tua tentu berharap anaknya memiliki akhlak yang baik. 

Dalam mengembangkan akhlak anak tentu memerlukan waktu yang cukup lama.  

Oleh sebab itu sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai yang baik dalam 

benak sang anak. Karakter masing-masing anak tentu berbeda-beda karena pola 

asuh dan cara orang tua mengasuh anak berbeda pula. Pola asuh yang baik akan 

menghasilkan kepribadian yang baik akan tetapi pola asuh yang menekan anak 

akan menghasilkan pribadi yang kurang baik pula. Orangtua selalu berharap sang 

anak memiliki akhlak yang baik.  
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Dari hal tersebut  terjadi pola asuh yang berbeda-beda antara anak yang 

satu dengan anak lainnya. Akhlak yang dimiliki oleh anak menjadi salah satu 

tolak ukur bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak. 

Maka berdasarkan keadaan yang terjadi dimasyarakat Desa Lasalepa RT 

01 RW 02  yang menunjukan adanya masalah antara pola asuh orang tua dan 

akhlak anak maka penulis memutuskan mengambil judul “ Pola Asuh Orang Tua 

Dalam Menanamkan Akhlak Anak Usia Dini di Desa Lasalepa. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan keinginan untuk 

mengetahui bagaimana  pola asuh atau bagaimana cara menerapkan contoh 

perilaku yang berakhlak kepada anak sejak dini maka peneliti memfokuskan 

penelitan dengan judul Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Akhlak Anak 

Usia Dini di RT 01 RW 02 Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana akhlak anak usia dini di RT 01 RW 02 Desa Lasalepa 

Kecamatan Lasalepa? 

2. Bagaimana pola asuh orang tua dalam menanamkan akhlak anak usia dini 

di RT 01 RW 02  Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana akhlak anak usia dini di RT 01 RW 02  

Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa 

2. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh orang tua dalam menanamkan 

akhlak anak usia dini di RT 01 RW 02 Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang 

“Pola  Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Akhlak Anak Usia Dini 

di RT 01 RW 02  Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa”  Kemudian 

agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi usaha 

penelitian lanjutan, perbandingan maupun tujuan lain yang relevan. 

Serta penelitian ini dapat menambah kepustakaan dalam dunia 

pendidikan khususnya program studi pendidikan islam anak usia dini 

(PIAUD), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Kendari.  

b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, dosen, 

mahasiswa/mahasiswi dan para guru pengajar untuk lebih mengetahui 

dan meningkatkan pengetahuan terkait “ Pola Asuh Orang Tua Dalam 

Menanamkan Akhlak Anak Usia Dini di RT 01 RW 02  Desa Lasalepa 

Kecamatan Lasalepa” dan dapat menjadikannya sebagai  pelajaran 
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dalam kehidupan sehari-hari serta dapat digunakan sebagai pijakan 

dalam rangka pelaksanaan penelitian berikutnya. 

5.1.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anak yaitu menambah khasanah ilmu pengetahuan ksususnya 

pada perkembangan akhlak anak usia dini. 

b. Bagi orang tua yaitu sebagai bahan masukan bagi para orang tua dalam 

memahami pentingnya pola asuh orang tua dalam menanamkan akhlak 

pada anak usia dini.  

c. Bagi peneliti yaitu menambah dan memperkaya pengetahuan peneliti 

serta memberikan wawasan baru tentang pentingnya pola asuh orang 

tua dalam menanamkan akhlak pada anak usia dini. 

d. Bagi peneliti lain yaitu sebagai referensi untuk mengembangkan 

penelitian tentang Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Akhlak 

Anak Usia Dini. 

1.6 Defenisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memahami judul penelitian 

maka diperlukan defenisi dari istilah-istilah dalam judul “Pola Asuh Orang Tua 

dalam menanamkan Akhlak Anak Usia Dini di RT 01 RW 02  Desa Lasalepa Kec. 

Lasalepa” antara lain sebagai berikut:  
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1. Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh orang tua adalah cara orang tua dalam mengasuh, merawat dan 

membimbing anak untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri sejak usia 

dini hingga dapat diterapkan kelak anak menjadi dewasa agar anak tidak 

bergantung pada orang lain dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri serta 

dapat mencapai kesuksesannya dengan usaha mereka sendiri. Terdapat tiga pola 

asuh orang tua yang dilakukan pada anaknya yaitu: 

a. Pola Asuh Otoriter 

b. Pola Asuh Demokratis 

c. Pola Asuh Permisif 

2. Akhlak 

Suatu sifat atau kondisi yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi 

kepribadian dan dari sini timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara 

spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pikiran. Akhlak terhadap Allah 

yaitu melaksanakan shalat 5 waktu dan membaca Al-Qur’an, akhlak terhadap 

sesama manusia yaitu tidak membantah apa yang diperintahkan orang tua dan 

menghargai teman maupun orang tua, akhlak terhadap lingkungan yaitu menjaga 

lingkungan sekitar seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak 

merusak tumbuhan maupun makhluk hidup yang lain. 
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3. Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak usia 4-6 tahun yang masih dalam tahap 

perkembangan yang dimana anak sudah mampu memahami pembicaraan atau 

perkataan orang lain dan mengungkaapkan pikirannya dan anak juga memiliki 

rasa keingintahuan terhadap lingkungan sekitar. 


