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ABSTRAK
Nasrullah, 01010101066, Model Pendidikan Anak Bagi Orang Tua Single
Parent Pada Suku Bugis di Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten
Konawe Selatan, (Dibimbing Oleh: Syahrul Marham, M.pd )

Penulisan skipsi ini bertujuan untuk mengetahui model pendidikan dalam
keluarga single parent di Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe
Selatan. Adapun rumusan maslahnya yaitu : Bagaimana model pendidikan anak
bagi orang tua single parent di desa tolihe kecamatan baito kabupaten konawe
selatan dan Bagaimana peranan orang tua single parent dalam mendidik anak di
Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (field
research) dengan teknik pengumpulan data; observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, display data dan
verifikasi data. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data dilakukan
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan trianggulasi, yaitu
trianggulasi teknik dan trianggulasi cara dan waktu.

Berdasarkan temuan hasil penelitian lapangan menunjukkan, bahwa
model pendidikan anak bagi orang tua single parent di Desa Tolihe Kecamtan
Baito ada tujuh model pendidikan yaitu: model pendidikan ketauhidan, ibadah,
akhlak, amar ma’ruf nahi mungkar, ketabahan, kesabaran, dan sosial
masyrakat.sedangkan peranan orang tua single parent dalam mendidik anak di
Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan ada tujuh yaitu:
Memilih  sekolah sesuai dengan minat anak, memenuhi kebutuhan sekolahnya,
mendampingi anak belajar di rumah, motivasi anak untuk meraih cita-citanya
melalui pendidikan, menciptakan suasana nyaman dalam belajar, memberikan
perhatian dan kasih saying dan menanamkan budi pekerti kepada anak.

Keluarga single parent sudah berjalan baik meskipun masih ada juga
sebagian keluarga yang belum terlalu memperhatikan anknya secara utuh karena
faktor keterbatasan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Tapi Keluarga single parent
yang ada di Desa Tolihe tetap tabah dalam mengajar dan membimbing anaknya
dengan nilai-nilai pendidikan islam sehingga menjadi manusia yang bermanfaat
bagi, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

manusia. Sifatnya mutlak, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga, maupun bangsa

dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh maju mundurnya

pendidikan pada bangsa itu.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan sangat

penting bagi kelangsungan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan jugalah yang

akan membuat pengetahuan manusia berkembang.

Selanjutnya, metode sebagai seni dalam mentrasfer ilmu  pengetahuan kepada

siswa dianggap lebih signifikan dibanding dari materi itu sendiri.2 Islam dengan tegas

telah mewajibkan agar umatnya melakukan pendidikan. Al-Qur’an sebagai sumber

hukum Islam telah memerintahkan untuk memilih metode yang tepat dalam proses

pembelajaran, seperti yang terdapat dalam surat Al- Alaq ayat 1-5:

1Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan
Nasional,(Bandung : Fokus Media 2006) h . 2

2 Ismail, (2008), Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, Semarang: RASAIL.
Hal.12

1
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Artinya:"Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar
(manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada
manusia apa yang tidak diketahuinya". (Q.S Al-Alaq (96):1-5).3

Mencermati ayat tersebut menunjukan bahwa jika manusia tanpa melalui

belajar, niscaya tidak akan dapat mengetahui segala sesuatu yang ia butuhkan bagi

kelangsungan hidupnya di dunia dan akhirat. Ayat tersebut juga menggambarkan

kesesuaian dengan fenomena dalam dunia pendidikan pada saat ini didasarkan atas

dasar pengajaran organik artinya organisme manusia itu secara berangsur-angsur

tumbuh menanggapi pengaruh lingkungan itu semakin besar dan semakin kuat tubuh

anak semakin besar latihan yang harus diberikan, sangat dipengaruhi oleh keadaan

yang dialaminya berupa peniruan yang termasuk metode yang sangat utama baik

dalam lembaga pendidikan maupun di dalam lingkungan keluarganya, hal tersebut

sangat menunjang pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam.4

Olehnya itu, dalam mendidik anak menjadi manusia yang taat beragama Islam,

Pada hakekatnya adalah untuk melestarikan fitrah yang ada setiap diri pribadi manusia

yaitu agama Islam, Allah menerangkan dalam firmannya dalam surah Ar Rum ayat 30

sebagai berikut :

3 Depag RI, Al-Qur.an dan Terjemahnya, (Jakarta : CV Penerbit J-Art, 2005) h. 598
4Dr. Zakiah Dratjat, dkk, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Cet. I ; Jakarta : Bumi Aksa,

1996), h. 2.
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Artinya:“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah,
tetaplah atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.
Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui” (Ar Rum (30) : 30).5

Selanjutnya, agama Islam tidak akan diamalkan orang kalau hanya diajarkan

saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajarkan orang

untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai dengan ajaran Islam dengan

berbagai metode pendekatan.

Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang berkembang

secara sempurna. Untuk mencapai tujuan itu maka orang tualah menjadi pendidik

pertama, orang tualah yang banyak memberikan pengaruh dan warna kepribadian pada

anaknya. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan

mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kenyataannya bahwa kehidupan anak seiring dengan perkembangan zaman

saat ini, banyak anak remaja memiliki problem yaitu terjerumus kepada hal-hal

negatif, seperti tawuran, meminum-minuman keras, main judi, bolos sekolah,

memakai obat-obat terlarang dan kurangnya rasa hormat anak kepada orang tua di

rumah dan guru di sekolah serta memudarnya sikap empati dan simpati atas

penderitaan orang lain. Kesemuanya itu merupakan gambaran ketidak berhasilan

5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang : CV. Toha Putra, 1989),
h. 645.
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pendidikan agama pada sekolah tersebut, disamping itu tidak adanya dukungan orang

tua di rumah terhadap pendidikan Islam pada anak.

Dengan demikian, sasaran pendidikan agama Islam tertuju pada pembentukan

sikap akhlak atau mental anak didik dalam hubungan dengan Tuhan, masyarakat dan

alam atau sesame makhluk. Anak adalah cerminan masa depan, pendidikan anak harus

benar-benar diperhatikan agar bakat mereka tersalurkan dalam kegiatan yang positif,

yaitu di antaranya dengan memasukkan anak ke dalam jenjang pendidikan yang

formal ataupun yang non formal. Menanaman nilai agama kepada mereka merupakan

syarat mutlak untuk mencapai nilai keharmonisan dalam menjalani kehidupan dunia

dan akhirat. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pondasi agar mereka tidak keluar dari

ajaran-ajaran agama.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti bertemu dengan salah satu ibu yang

ditinggal oleh suaminya dia menyatakan bahwa:

Setelah meninggalnya suami saya, saya merasakan kesulitan dalam mendidik
dan mengasuh anak disebabkan karena keterbatasan pendapatan dan kelelahan
dalam menaggung tanggung jawab oleh karena itu anak saya kurang efektif
dalam menerima pendidikan.6

Hal tersebut juga senada dengan yang diungkapkan oleh ibu waetia bahwa :

Sejak terjadinya percerain saya merasakan hal yang sangat sulit dalam mencari
nafkah untuk anak-anak disebabkan karena faktor ketrbatasan ekonomi.saya
dengan anak-anak harus bangun pagi-pagi untuk mempersiapakan makanan
sebelum berangkat ke sekolah,oleh karena itu dia tetap sabar menjalani
kehidupannya meskipun dia tidak memiliki istri.7

6Ibu Mburi Maroa (Wawancara Pada Tgl 10 April)
7Ibu Waetia (Wawancara Pada Tgl 10 April)
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Selanjutnya wawancara dengan ibu Gumina8, dia menyatakan bahwa perasaan
saya saat tidak adanya suami saya sedikit keolahan dalam pembimbing anakku
saat meninggalnya suami saya disebabkan karena semua urusan baban
keluarga meningkat dari sebelumnya tapi saya selalau sabar dan tabah
menjalani semoga anak-anak saya tetap menjalangkan pendidikanya meskipun
saya seorang janda.

Dalam pengamatan saya bahwa setelah melihat fonomena yang terjadi di Desa

Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe selatan, berkaitan dengan banyaknya

janda yang kurang memperhatikan anakanya.disebabkan karena hilangnya suaminya,

orang tua tersebut kelelahan dalam mendidik anaknya karena banyaknya hal yang

harus dia lakukan seperti, mencari nafkah dengan sendirian untuk bagaimana

mencukupi kebutuhan keluarganya.

Single parent di Desa Tolihe kecamatan baito kabupaten konawe selatan   pada

umumnya mata pencahariannya adalah bertani oleh karena itu,dalam memberikan

pengajaran maupun bimbingan kepada anaknya kurang efektif disebabkan karena latar

belakang pendidikanya, disamping itu juga masalah ekonomi di dalam keluarganya.

Tetapi dia tidak pernah berhenti untuk memotifasi anaknya untuk melanjutkan

pendidikan, karena dia sudah merasakan begitu sulitnya kalau kita tidak memiliki

pendidikan.

Single parent yang di masyarakat tolihe selalu bersyukur dan sabar menjalani

kehidupan meskipun dia hidup tampa pasangan baik suaminya tidak ada begitupun

sebaliknya.Oleh karena itu, apapun yang dihadapinya dia selalu optimis dalam

menjalangkan kegiatan selagi bermanfaat baik bagi masyarakat maupun diri

8Ibu Gumina (Wawancara Tgl 10 April)
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peribadi.Dalam  masyarakat Tolihe ada 13 single parent yang terdiri dari tiga dusun.

Pada keluarga single parent ada sebagian anaknya yang kurang baik dalam bergaul

dipengaruhi gangngguan psikologis karena disebabkan kurangnya bimbingan dan

arahan seperti sebelumnya ketikan masih keluarganya utuh.Selain itu juga anak

keluarag single parent dalam menerima pelajaran disekolah tidak terlalu fokus

disebabkan banyaknya tugas yang akan diselesaikan saat pulang dari sekolah

seperti,membantu orang tua lebih giat lagi dari sebelumnya, mengerjakan tugas rumah

dan lain-lain.

Alasan saya mengangkat judul ini sebab single parent yang ada di Desa Tolihe

Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan lebih banyak dibandingkan Single

Parent yang ada di kedua sisi Desa Tolihe tersebut yakni Desa Sambahule dan Desa

Pallangga Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan. Adapun perbedaan jumlah

antara Desa Tolihe dan Desa Sambahule adalah 13 banding 8 jiwa single parent, oleh

sebab itu Judul Proposal saya angkat mengenai Model Pendidikan Anak bagi Orang

tua Single Parent di Desa Tolihe. Dengan banyaknya Orang Tua Single Parent

tersebut membuat ketertarikan tersendiri bagi saya untuk meneliti bagaimana model

pendidikan yang di terapkan orang tua Single Parent tersebut kepada anaknya.

Anak single parent yang ada di desa tolihe memang agak beda dari anak-anak

yang lain disebabkan berbagai faktor, dalam hal ini problem rumah tangga, rasa gengsi

kepada teman-teman yang lain saat bergaul baik dalam sekolah maupun diluar

pendidikan sekolah.
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Setelah melakukan observasi awal peneliti di Desa Tolihe Kecamatan Baito

Konawe Selatan banyak anak yang tinggal hanya denga Ibunya atau anak yang hanya

tinggal dengan bapaknya bahkan ada beberapa anak yang tidak dengan orang tuanya,

hal ini menimbulkan pertanyaan dalam hati peneliti apakah anak-anak tersebut

mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya.

Sehingga menurut hemat peneliti bahwa faktor tersebut merupakan salah satu yang

menyebabkan perilaku remaja kearah yang negative.

Mengingat pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan Islam bagi

perkembangan anak, maka partisipasi orang tua sangat diharapkan. Artinya orang tua

di rumah harus lebih memfungsikan peranannya sebagai pendidik utama, agar anak

dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal yang meliputi seluruh aspek

perkembangan anaknya yaitu jasmani, akal dan rohani. Dengan mengetahui fungsi

tersebut maka perlu ditumbuhkan kesadaran tanggung jawab mendidik dan membina

anak secara kontinyu kepada setiap orang, sehingga pendidikan dilakukan tidak lagi

berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua tapi telah didasari teori-teori

pendidikan, yang sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah.

Begitupun, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pendidikan Islam maka

diperlukan adanya kerja sama antara orang tua, anak didik dengan pendidik dalam

berbagai hal. Sehingga dengan bentuk kerja sama tersebut sangat bermanfaat

memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah pada umumnya dan anak

didik khususnya atau dengan kata lain internalisasi nilai pendidikan Islam itu

membutuhkan sinergitas baik sekolah, keluarga maupun masyarakat.
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Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul “Model Pendidikan anak bagi Orang Tua Single Parent di Desa Tolihe

Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan”.

B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya pembahasan tentang pendidikan agama Islam, maka untuk

mempermudah penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian ini pada model

pendidikan anak bagi orang tua single parent (janda) di Desa Tolihe Kecamatan Baito

Kabupaten Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat

diredaksionalkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana model pendidikan anak bagi orang tua single parent di Desa Tolihe

Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan

2. Bagaimana peranan orang tua single parent dalam mendidik anak di Desa

Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan
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D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman maksud judul tersebut, maka

penulis merasa perlu untuk memberikan definisi operasional yaitu:

1. Model pendidikan , yaitu usaha yang dilakukan orang tua berupa bimbingan

dan asuhan terhadap anak didik sejak kecil, agar nantinya ia dapat memahami

apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan serta berkembang

secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.pendidikan tersebut, meliputi

pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan amar

ma’ruf nahi mungkar, pendidikan ketabahan dan kesabaran, dan pendidikan

sosial kemasyarakatan.

2. Single Parent (orang tua tunggal) adalah orang tua yang telah menduda atau

menjanda yang betanggung jawab untuk memelihara anak-anak disebabakan

kematian pasangannya, perceraian atau kelahiran anak diluar nikah.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui :

1. Model pendidikan anak bagi orang tua single Parent di Desa Tolihe Kecamatan

Baito Kabupaten Konawe Selatan

2. Peranan orang tua single parent pada anak di Desa Tolihe Kecamatan Baito

Kabupaten Konawe Selatan



10

F. Manfaat penelitian

Dalam penelitian unsur manfaat adalah sesuatu yang urgen bahwa dari judul

penelitian itu bisa diambil manfaatnya. Dalam penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi peneliti dan sekaligus bagi objek yang dijadikan penelitian.

1. Sebagai bahan informasi tentang “model pendidikan anak bagi orang tua single

parent di Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan”di Desa

Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan

2. Penelitian ini merupakan kajian di bidang pendidikan yang bermanfaat bagi

peningkatan pengetahuan para pembaca dan untuk menambah koleksi

perpustakaan IAIN Kendari.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk

memperdalam bahasan yang ada atau mengembangkan beberapa teori yang ada

yang punya hubungan dengan penelitian ini
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Model Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Sebelum membahas model pendidikan Islam terlebih dahulu perlu

diungkapkan definisi pendidikan Islam itu sendiri. Para tokoh berbeda pendapat

dalam mendefinisikan pendidikan Islam disebabkan mereka berbeda pendapat

dalam penekanan dan tinjauan terhadap internalisasi nilai Islam.

Pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term At-
Tarbiyah, At-Ta’dib dan At-Ta’lim. Dari ketiga istilah tersebut term yang
paling populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah term At-
tarbiyah, sedangkan term at-ta’dib dan at-ta’lim jarang sekali digunakan.
Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan
pendidikan Islam.1

Sedangkan menurut istilah, pendidikan Islam adalah suatu sistem
kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan
oleh hamba Allah. Oleh karena Islam mempedomani seluruh aspek
kehidupan manusia muslim baik duniawi maupun ukhrawi.2

Berkaitan dengan pengertian pendidikan Islam, Ahmad D Marimba
mengemukakan pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara
sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta
didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (insan kamil).3

Sedangkan Ahmad D Marimba Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam

sebagai “bimbingan yang diberikan oleh seseorang (peserta didik) agar ia

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam “.4

1 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam , pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, (
Jakarta : Ciputat Pers, 2002), cet. ke-1, h . 25

2 H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam , (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), cet. ke-4, h . 10
3 Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : Al-Ma.arif, 1989)

h. 19
4 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam,( Bandung : Remaja

Rosdakarya,1992), cet. ke -1, h. 32

11
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

pendidikan Islam dapat diartikan sebagai usaha bimbingan jasmani dan rohani

pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan fitrah manusia

berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (insan

kamil) yang berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada Islam

sehingga dapat mencapai kebahagiaan didunia dan di akherat. Dengan demikian,

dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal

yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk

mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdi pada Allah SWT. Nilai-nilai

tersebut perlu ditanamkan pada anak sejak kecil, karena pada waktu itu adalah

masa yang tepat untuk menanamkan kebiasaan yang baik padanya.

Dengan demikian, pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang

memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai

dengan ideologi Islam.

Adapun tujuan pendidikan Islam ini tidak jauh berbeda dengan yang
dikemukakan para ahli. Menurut Ahmadi, “tujuan pendidikan Islam adalah
sejalan dengan pendidikan hidup manusia dan peranannya sebagai makhluk
Allah SWT yaitu semata-mata hanya beribadah kepada-Nya”.5
Yusuf Amir Faisal merinci tujuan pendidikan Islam sebagai berikut :

1. Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan ibadah mahdloh
2. Membentuk manusia muslim disamping dapat melaksanakan ibadah

mahdlah dapat juga melaksanakn ibadah muamalah dalam
kedudukannya sebagai orang per orang atau sebagai anggota
masyarakat dalam lingkungan tertentu.

3. Membentuk warga negara yang bertanggungjawab pada Allah SWT
sebagai pencipta-Nya

4. Membentuk dan mengembangkan tenaga professional yang siap dan
terampil atau tenaga setengah terampil untuk memungkinkan memasuki
masyarakat.

5 Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media,
1992), h. 63
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5. Mengembangkan tenaga ahli dibidang ilmu agama dan ilmu –ilmu
Islam yang lainnya.6

Berdasarkan penjelasan dan rincian tentang tujuan pendidikan di atas, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan nilai pendidikan Islam adalah sebagai

berikut:

1) Menyiapkan dan membiasakan anak dengan ajaran Islam sejak kecil agar

menjadi hamba Allah SWT yang beriman.

2) Membentuk anak muslim dengan perawatan, bimbingan, asuhan, dan

pendidikan pra natal sehingga dalam dirinya tertanan kuat nilai-nilai

keislaman yang sesuai fitrahnya.

3) Mengembangkan potensi, bakat dan kecerdasan anak sehingga mereka

dapat merealisasikan dirinya sebagai pribadi muslim.

4) Memperluas pandang hidup dan wawasan keilmuan bgi anak sebagai

makhluk individu dan sosial.

2. Konsep Model Pendidikan Islam

Pendidikan, karena termasuk ke dalam usaha atau tindakan untuk
membentuk manusia, termasuk ke dalam ruang lingkup mu’amalah.
Pendidikan sangat penting karena ikut menentukan corak dan bentuk amal
dan kehidupan manusia baik pribadi maupun masyarakat.7

Fungsi pendidikan dalam mewujudkan tujuan sosial adalah menitikberatkan
pada perkembangan karakter-karakter manusia yang unik, agar manusia
mampu beradaptasi dangan standar-standar masyarakat bersama-sama
dengan cita-cita yang ada padanya. Keharmonisan menjadi karakteristik
utama yang ingin dicapai dalam tujuan pendidikan Islam. Sedangkan tujuan
akhir pendidikan Islam versi Abdurrahman adalah mewujudkan manusia
ideal sebagai .abid Allah atau ibad Allah, yang tunduk secara total kepada

6 Yusuf Amir Faisal, Reorientasi pendidikan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.
96.

7 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), cet. ke-5, h. 19-
20



14

Allah SWT.8

Selanjutnya, mengenai model merupakan penerimaan secara abstrak

terhadap sebuah fenomena.9 Dengan kata lain bahwa berbicara masalah model

berarti berbicara mengenai metode atau bagaimana cara mendidik anak sesuai

dengan ajaran Islam, sebab metode merupakan bagian dari pada model itu sendiri

yang mana di dalam metode tersebut terdapat startegi bagaimana

menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

Dalam operasionalisasi kependidikan, apakah konsep Islam mendorong

terwujudnya model-model pemikiran kurikuler yang mempunyai cirri khas Islam?

Dan kemanakah orientasi pemikiran-pemikirannya dalam aspek operasional itu

diarahkan? Dan sebagainya. problema tersebut dianalisis berdasarkan sistem

pendekatan dari banyak aspek dengan orientasinya masing-masing. Manum sistem

analisis tersebut pada dasarnya berproses atas dasar metode yang selanjutnya

mencari permasalahan-permasalahan dan diwarnai oleh sikap orientasi masing-

masing.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, agama Islam mewajibkan umatnya

menuntut ilmu pengetahuan yang berlangsung sepanjang hayat. Yang selebihnya

berpacu pada internalisasi nilai-nilai Islam.

3. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai dan nilai itu selanjutnya

diinstitusikan. Institusional nilai yang terbaik adalah melalui upaya pendidikan.

Pandangan Freeman But dalam bukunya Cultural History Of Western Education

8 Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-teori Pendidikan berdasarkan Al-Qur.an..(Terjemah,
H. M Arifin dan Zainuddin), (Jakarta : Rieneka Cipta, 1994). cet. ke-2, h. 731

9 H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan
Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal.83.
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yang dikutip Muhaimin dan Abdul Mujib menyatakan bahwa “hakikat pendidikan

adalah proses transformasi dan internalisasi nilai. Proses pembiasaan terhadap

nilai, proses rekonstruksi nilai serta proses penyesuaian terhadap nilai”. Lebih dari

itu fungsi pendidikan Islam yaitu:

Pewarisan dan pengembangan nilai-nilai dienul Islam serta memenuhi
aspirasi masyarakat dan kebutuhan tenaga disemua tingkat dan bidang
pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai
pendidikan Islam perlu ditanamkan pada anak sejak kecil agar mengetahui
nilai-nilai agama dalam kehidupannya.10

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa terdapat

bermacam-macam nilai Islam yang mendukung dalam penerapan pendidikan

bahkan menjadi suatui rangkaian atau sistem didalamnya. Nilai tersebut menjadi

dasar pengembangan jiwa anak sehingga bisa memberi out put bagi pendidikan

yang sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Secara umum pendidikan Islam didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang

ada pada dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu al-Quran dan al-Sunnah/ al-Hadits

Nabi Muhammad saw¸(dalil naqli). Dengan melalui metode Ijtihad (dalil aqli) para

ulama mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan Islam tersebut dengan lebih

rinci dan mendetail dalam bentuk fiqih dan hasil ijtihad lainnya. Dengan begitu

nilai-nilai Islam yang terdapat dalam pendidikan Islam, bahasan ini berdasarkan

pemahaman pada nilai keimanan, nilai kesehatan, nilai ibadah dan nilai pendidikan

seks.

Begitupun bagi para pendidik, dalam hal ini adalah orang tua sangat perlu

membekali anak didiknya dengan materi-materi atau pokok-pokok dasar

10 Muhaimin dan Abdul Mujib, Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam,
(Bandung: Trigenda  Karya, 1993), h. 127.
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pendidikan sebagai pondasi hidup yang sesuai dengan arah perkembangan jiwanya.

Pokok-pokok pendidikan yang harus ditanamkan pada anak didik yaitu, keimanan,

kesehatan, ibadah, seks.

Selanjutnya, karakteristik dari pendidikan Islam tertuang dalam tiga

kerangka dasar ajaran Islam, yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Aqidah merupakan

penjabaran dari konsep Iman; syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam,

syari’ah memiliki dua dimensi kajian pokok, yaitu ibadah dan muamalah, dan

akhlak merupakan penjabaran dari konsep Ihsan.

Dari ketiga prinsip dasar itulah berkembang berbagai kajian keislaman

(ilmu-ilmu agama) seperti salah satunya yaitu ilmu akhlak (Etika Islam, Moralitas

Islam) yang merupakan pengembangan dari akhlak, sebagai cerminan dari Insan

Kamil yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

a) Nilai Pendidikan Keimanan (Aqidah Islamiyah)

Iman adalah kepercayaan yang terhujam kedalam hati dengan penuh

keyakinan, tak ada perasaan syak (ragu-ragu) serta mempengaruhi orientasi

kehidupan, sikap dan aktivitas keseharian.

Mengenai hal ini, Al Ghazali mengatakan bahwa:“iman adalah megucapkan
dengan lidah, mengakui benarnya dengan hati dan mengamalkan dengan
anggota badan”.11

Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang patut mendapat

perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. Memberikan pendidikan

ini pada anak merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan.

Pasalnya iman merupakan pilar yang mendasari keislaman seseorang.

11 Zainudin, et. al., Seluk Beluk Pendidikan dari al Ghazali, (Jakarta: Bina Askara, 1991),
h. 97.
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Pembentukan iman harus diberikan pada anak sejak kecil, sejalan dengan

pertumbuhan kepribadiannya. Terdapat nilai-nilai keimanan harus mulai

diperkenalkan pada anak dengan cara :

a) Memperkenalkan nama Allah SWT dan Rasul-Nya
b) Memberikan gambaran tentang siapa pencipta alam raya ini melalui

kisah-kisah teladan
c) Memperkenalkan ke-Maha-Agungan Allah SWT .12

Rasulullah SAW. adalah orang yang menjadi suri tauladan (Uswatun

Hasanah) bagi umatnya, baik sebagai pemimpin maupun orang tua. Beliau

mengajarkan pada umatnya bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan

pada anak-anaknya. Ada lima pola dasar pembinaan iman (Aqidah) yang

harus diberikan pada anak, yaitu membacakan kalimat tauhid pada anak,

menanamkan kecintaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, mengajarkan Al-

Qur'an dan menanamkan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan.

Orang tua sebagai pendidik utama dan pertama memiliki tanggung

jawab Mengajarkan Al-Qur'an pada anak-anaknya sejak kecil. Pengajaran Al-

Qur'an mempunyai pengaruh yang besar dalam menanamkan iman (aqidah)

yang kuat bagi anak. Pada saat pelajaran Al-Qur'an berlangsung secara

bertahap mereka mulai dikenalkan pada satu keyakinan bahwa Allah adalah

Tuhan mereka dan Al-Qur'an adalah firman-firman-Nya yang diturunkan

pada Nabi Muhammad SAW. Dalam  hal ini, dikemukakan bahwa:

Ketika anak masih berjalan pada fitrahnya selaku manusia suci tanpa
dosa, merupakan lahan yang paling terbuka untuk mendapatkan cahaya

12 M. Nippan Abdul Halim, Anak Shaleh Dambaan Keluarga, (Cet. II; Yogyakarta: Mitra
Pustaka, 2001), h. 176
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hikmah yang terpendam dalam Al-Qur'an, sebelum hawa nafsu yang
ada dalam diri anak mulai mempengaruhinya.13

Hal senada dikemukakan bahwa:”Salah satu yang bisa menguatkan
aqidah adalah anak memiliki nilai pengorbanan dalam dirinya demi
membela aqidah yang diyakini kebenarannya. Semakin kuat nilai
pengorbanannnya akan semakin kokoh aqidah yang ia miliki”.14

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat diasumsikan bahwa Iman

(aqidah) yang kuat dan tertanam dalam jiwa seseorang merupakan hal yang

penting dalam perkembangan pendidikan anak. Nilai pendidikan keimanan

pada anak merupakan landasan pokok bagi kehidupan yang sesuai fitrahnya,

karena manusia mempunyai sifat dan kecenderungan untuk mengalami dan

mempercayai adanya Tuhan.

Oleh karena itu penanaman keimanan pada anak harus diperhatikan dan

tidak boleh dilupakan bagi orang tua sebagai pendidik.Dengan fitrah manusia

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam ayat di atas maka

orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara fitrah dan

mengembangkannya. Nilai pendidikan keimanan termasuk aspek-aspek

pendidikan yang patut mendapatkan perhatian pertama dan utama dari orang

tua. Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan sebuah keharusan

yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang tua dengan penuh kesungguhan.

Pasalnya iman merupakan pilar yang mendasari keIslaman seseorang.

Pembentukkan iman seharusnya diberikan kepada anak sejak dalam

kandungan, sejalan dengan pertumbuhan kepribadiannya. Dilansir bahwa”

13 Ibid., h. 138-139.

14 Ibid., h. 147.
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Berbagai hasil pengamatan pakar kejiwaan menunjukkan bahwa janin
di dalam kandungan telah mendapat pengaruh dari keadaan sikap dan
emosi ibu yang mengandungya.15

Dengan demikian, nilai-nilai keimanan yang diberikan sejak anak masih

kecil, dapat mengenalkannya pada Tuhannya, bagaimana ia bersikap pada

Tuhannya dan apa yang mesti diperbuat di dunia ini. Sebagaimana

dikisahkan dalam al Qur’an tentang Luqmanul Hakim adalah orang yang

diangkat Allah sebagai contoh orang tua dalam mendidik anak, ia telah

dibekali Allah dengan keimanan dan sifat-sifat terpuji. Orang tua sekarang

perlu mencontoh Luqman dalam mendidik anaknya, karena ia sebagai contoh

baik bagi anak-anaknya. Perbuatan yang baik akan ditiru oleh anakanaknya

begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian, pendidikan keimanan, harus dijadikan sebagai salah

satu pokok dari pendidikan kesalehan anak. Dengannya dapat diharapkan

bahwa kelak ia akan tumbuh dewasa menjadi insan yang beriman kepada

Allah SWT., melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala

larangan-Nya. Dengan keimanan yang sejati bias membentengi dirinya dari

berbuat dan berkebiasaan buruk.

b) Nilai Pendidikan Kesehatan

Kesehatan adalah masalah penting dalam kehidupan manusia,

terkadang kesehatan dipandang sebagai sesuatu yang biasa dalam dirinya.

Orang baru sadar akan pentingnya kesehatan bila suatu saat dirinya atau

keluarganya jatuh sakit. Dengan kata lain arti kesehatan bukan hanya terbatas

15 Zakiah Daradjat, Pendidikan Anak dalam Keluarga: Tinjauan Psikologi Agama,
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), h. 60.
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pada pokok persoalan sakit kemudian dicari obatnya. Kesehatan dibutuhkan

setiap orang, apalagi orang-orang Islam dengan kesehatan aktifitas

keagamaan dan dunia dapat dikerjakan dengan baik. Orang bekerja butuh

tubuh yang sehat, begitu juga dalam melaksanakan ibadah pada Allah SWT.

semua aktifitas didunia memerlukan kesehatan jasmani maupun rohani.

Mengingat pentingnya kesehatan bagi umat Islam apalagi dalam era

modern seperti sekarang ini banyak sekali penyakit baru yang bermunculan.

Maka perlu kiranya bagi orang tua muslim untuk lebih memperhatikan anak-

anaknya dengan memasukkan pendidikan kesehatan sebagai unsur pokok.

Mengenai hal ini dikemukakan bahwa:

Usaha penanaman kebiasaan hidup sehat bisa dilakukan dengan cara
mengajak anak gemar berolah raga, memberikan keteladanan dalam
menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta memberikan pengetahuan
secukupnya tentang pentingnya kebersihan.16

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa ajaran Islam sangat

memperhatikan tentang kebersihan dan kerapian umat. Setiap anak harus

diajarkan hidup yang bersih, karena Allah SWT menyukai orang-orang yang

bersih. Dengan demikian Islam menganjurkan agar orang tua menjaga

kesehatan anak dimulai sejak dini atau anak masih bayi, karena membiasakan

hidup bersih dan sehat dapat dibiasakan sejak kecil. Maka mulailah

membangun hidup sehat dan bersih sejak anak dilahirkan dan terus dididik

hingga menjadi kebiasaan dalam hidupnya.

16 M. Nippan Abdul Halim, Op. Cit., h. 192.
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c) Nilai Pendidikan Ibadah

Ibadah semacam kepatuhan dan sampai batas penghabisan, yang

bergerak dari perasaan hati untuk mengagungkan kepada yang disembah.

Kepatuhan yang dimaksud adalah seorang hamba yang mengabdikan diri

pada Allah SWT. Ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam

meyakini dan mempedomani aqidah Islamiyah. Dikemukakan bahwa sejak

dini anak-anak harus diperkenalkan dengan nilai-nilai ibadah dengan cara :

a) Mengajak anak ke tempat ibadah
b) Memperlihatkan bentuk-bentuk ibadah
c) Memperkenalkan arti ibadah.17

Dilansir bahwa:

Pendidikan anak dalam beribadah dianggap sebagai penyempurna dari
pendidikan aqidah. Karena nilai ibadah yang didapat dari anak akan
menambah keyakinan kebenaran ajarannya. Semakin nilai ibadah yang
ia miliki maka akan semakin tinggi nilai keimanannya.18

Hal tersebut berarti bahwa ibadah merupakan penyerahan diri seorang

hamba pada Allah SWT. ibadah yang dilakukan secara benar sesuai dengan

syar'i’at Islam merupakan implementasi secara langsung dari sebuah

penghambaan diri pada Allah SWT. Manusia merasa bahwa ia diciptakan di

dunia ini hanya untuk menghamba kepada-Nya.

Begitupun pembinaan ketaatan ibadah pada anak juga dimulai dalam

keluarga kegiatan ibadah yang dapat menarik bagi anak yang masih kecil

adalah yang mengandung gerak. Anak-anak suka melakukan sholat, meniru

orang tuanya kendatipun ia tidak mengerti apa yang dilakukannya itu. Nilai

17 Ibid., h. 179

18 M. Nur Abdul Hafidz, Manhaj Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifk”, Penerj. Kuswandini,
et. Al, Mendidik Anak Bersama Rasulullah SAW, (Cet. I; Bandung: Al-Bayan, 1997), h. 150
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pendidikan ibadah bagi anak akan membiasakannya melaksanakan

kewajiban. Pendidikan yang diberikan Luqman pada anak-anaknya

merupakan contoh baik bagi orang tua.

Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang

perlu diperhatikan. Semua ibadah dalam Islam bertujuan membawa manusia

supaya selalu ingat kepada Allah. Oleh karena itu ibadah merupakan tujuan

hidup manusia diciptakan-Nya dimuka bumi. Ibadah yang dimaksud bukan

ibadah ritual saja tetapi ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah dalam

arti umum dan khusus. Dakam hal ini, dikemukakan:

Ibadah umum yaitu segala amalan yang dizinkan Allah SWT. sedangan
ibadah khusus yaitu segala sesuatu (apa) yang telah ditetapkan Allah
SWT. Akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang
tertentu.19

Berdasarkan uraian tersebut, dikemukakan bahwa orang tua wajib

mendidik anak-anaknya melaksanakan shalat, apabila ia tidak melaksanakan

maka orang tua wajib memukulnya. Oleh karena itu, nilai pendidikan ibadah

yang benar-benar Islamiyyah mesti dijadikan salah satu pokok pendidikan

anak. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah pada anak

dan berharap kelak ia akan tumbuh menjadi insan yang tekun beribadah

secara benar sesuai ajaran Islam.

d) Nilai Pendidikan Seks

Manusia diciptakan Allah SWT dalam dunia ini sesuai dengan

fitrahnya. Salah satu fitrah manusia adalah fitrah berupa dorongan seksual.

Maka agar dorongan seksual dapat berjalan sesuai yang dikehendaki oleh

19 H. Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 82
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Allah SWT, Islam perlu memberikan pembinaan baik perintah maupun

larangan. Mengenai hal ini dikemukakan pendapat menurut para pakar, yaitu:

Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan
masalah-masalah seksual kepada anak, sehingga ketika anak telah tumbuh
menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia
mengetahui apa yang diharamkan dan dihalalkan.20

Tujuan pendidikan seks dimaksudkan agar ia mengetahui tentang seks

dan bahayanya jika menuruti hawa nafsu. Nilai pendidikan seks diberikan

pada anak sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan seks

dan perkawinan. Sehingga ketika anak tumbuh menjadi pemuda telah

mengetahui mana yang baik dan tidak.

Satu lagi nilai pendidikan seks yang diajarkan Rasulullah SAW pada

umatnya adalah “pemisahan tempat tidur diantara anak-anak”.21 Anak yang

sudah besar perlu adanya pemisahan tempat tidur, karena bisa

membahayakan bagi perkembangan jiwanya apalagi pada masa puber ia

mulai mengenal seks. Sehingga dapat ditekankan bahwa pendidikan seks

dalam Islam sudah diajarkan sejak usia dini sebagaimana yang diajarkan

oleh Rasulullah SAW tersebut. Dengan demikian, dapat diasumsikan

bahwa pendidikan seks adalah salah satu bentuk pendidikan yang bertujuan

untuk membimbing serta mengasuh tiap laki-laki adan perempuan sejak

dari anak-anak sampai dewasa, perihal kelamin umumnya dan kehidupan

seks khususnya agar mereka dapat melakukan sebagaimana mestinya

20 Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam, Penerj. Jamaluddin Miri, Jilid
II (Cet. II; Jakarta, Pustaka Amami, 1999), h 1.

21 Ibid., h. 259
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sehingga kehidupan berkelamin itu mendatangkan kebahagian dan

kesejahteraan manusia.

B. Deskripsi Single Parent

1. Pengertian Single Parent

Pada umumnya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah dan

ibu berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Namun, dalam kehidupan nyata

sering dijumpai keluarga dimana salah satu orang tuanya tidak ada lagi. Keadaan

ini menimbulkan apa yang disebut dengan keluarga dengan single parent.

Single parent yaitu orang yang mengasuh dan membesarkan anak-anak
mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya. Single berarti bujang atau
tak beristri/bersuami. Sedangkan parent berarti orang tua (ayah/ibu).22

Jadi single parent artinya orang tua yang sendiri. Sejalan dengan itu, Moh.

Surya mengatakan bahwa yang dimaksud orang tua tunggal “single parent” yaitu:

Orang tua dalam satu keluarga yang tinggal sendiri yaitu ayah atau ibu saja.
Single parent dapat terjadi karena perceraian, atau karena salah satu
meninggal dunia. Kejadian ini dapat menimpa siapa saja baik muda
maupun tua dalam kondisi ayah meninggal dunia. Sehingga ibu menyendiri
bersama seluruh anggota keluarganya, atau ibu meninggal dunia sehingga
ayah menyendiri bersama dengan keluarganya.23

Mencermati pengertian di atas bahwa keluarga dengan single parent adalah

keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua yang dimana mereka secara

sendirian membesarkanAnak- anaknya tampa kehadiran,dukungan, tanggung

jawab pasangannya dan hidup bersama dengan anak-anaknya dalam satu rumah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian single parent

adalah seorang baik laki-laki maupun perempuan, ayah atau ibu yang mengasuh,

22 John M. Echols Dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia,
2000), hal. 528

23 Mohammad Surya, Bina Keluarga, (Semarang, Aneka Ilmu 2003), hal. 230
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mendidik atau membesarkan anak seorang diri tanpa adanya partner atau orang

lain yang membantunya.

2. Hakekat Rumah Tangga

Dalam lingkungan keluarga, anak mengalami pertumbuhan awal dan dasar

baik fisik maupun mentalnya kesemuanya itu menjadi kewajiban dan tanggung

jawab orang tua untuk menyelenggarakan, membantu dan menuntunnya agar

berhasil dalam menjalani pendidikannya.

Karena untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan bagi anak tentunya

tidak bisa terlepas dari orang tua, serta pendidikan di rumah lebih banyak daripada

di sekolah karena rumah merupakan pendidikan utama, hal ini tentunya harus

melibatkan kedua orang tua.

Adapun anak yang sudah memasuki tahap pendidikan di sekolah, maka

kerjasama dari berbagai pihak mesti dicanangkan, agar anak tidak mengalami

kebingungan dalam mengarungi kehidupannya, baik secara individu, lingkungan

keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakatnya.

Oleh karena itu, dalam pembentukan kepribadian Islam, maka orang tua

mesti mengetahui makna mendidik anak dan memperlakukan anak dengan penuh

cintah kasih berlandaskan syi’ar-syi’ar agama Islam.

Selanjutnya, Keluarga single parent adalah suatu keluarga yang dipimpin oleh

seorang pemimpin saja (orang tua tunggal) baik laki-laki maupun perempuan, ayah atau

ibu saja dan keluarga single parent yang dimaksud disini adalah keluarga yang dikepalai

seorang janda/ duda yang telah memiliki anak dari pernikahannya dan single parent

tersebut merawat, mendidik, mengasuh dan membesarkan anaknya seorang diri, baik itu

disebabkan karena kematian atau karena perceraian.
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Peran ganda seorang single parent menimbulkan pertanyaan penting. Apakah

dampak bagi bayi atau anak? Badan dunia WHO, mengeluarkan pernyataan bahwa :

Kasih sayang ibu terhadap anaknya adalah dasar bagi perkembangan jiwa si anak,
bagaikan vitamin dalam perkembangan fisik. Kehadiran ibu dalam perkembangan
anak itu sangat penting. Tetapi pandangan itu lebih didasari pandangan umum
saja. Himbauan dari berbagai pihak supaya kaum ibu haruslah menjaga
perkembangan anak, mengurangi berbagai bentuk yang mengorbankan anak, entah
itu dibawah asuhan orang tua, orang tua angkat, atau dilembaga yatim piatu.24

Ketidak hadiran seorang ayah itu tidak hanya membawa pengaruh bagi anak laki-

laki tetapi juga bagi anak perempuan, perkembangan kognitif anak seolah-olah telambat

akibat ketidakhadiran seorang ayah dalam dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh

Marybeth Shin yaitu:

Penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan dalam kemajuan perkembangan
kognitif antara anak dari keluarga utuh dengan kelompok anak yang tidak
mempunyai ayah. Dari hasil tes IQ dan tes kemampuan umum yang lain hasilnya
berbeda antara dua kelompok anak tersebut”.25

3. Macam-macam Bentuk Single Parent

Orang tua yang disebut dengan single parent adalah orangtua tunggal (ayah

atau ibu saja). Ada banyak penyebab yang mengakibatkan peran orangtua yang

lengkap dalam sebuah rumah tangga menjadi tidak sempurnah. Hal ini bisa

disebabkan banyak faktor, dalam penelitian Laksono di antaranya:

1. Jikalau pasangan hidup kita meninggal dunia, otomatis itu akan
meninggalkan kita sebagai orang tua tunggal.

2. Jika pasangan hidup kita meninggalkan kita atau untuk waktunya
3. ng sementara namun dalam kurun yang panjang. Misalkan ada suami

yang harus pergi ke pulau lain atau ke kota lain guna mendapatkan
pekerjaan yang lebih layak.

4. Yang lebih umum yakni akibat perceraian
5. Orangtua angkat.26

24 Save M. Dagun, Maskulin Dan Feminin (Perbedaan Pria Dan Wanita Dalam Fisiologi,
Psikologi, Seksual, Karier Dan Masa Depan), (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet.1, hlm. 135-136.

25 Ibid, Save M. Dagun, Maskulin Dan Feminin, hal.148.
26 ( www.telaga.orangtua tunggal karena hamil di luar nikah, 2009).
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4. Kewajiban Orang Tua

Membina kepribadian anak. Dalam membina kepribadian anak orang tua

hendaknya memahami dorongan-dorongan serta kebutuhan anak baik secara psikis

maupun fisik dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga

target dalam mengasuh anak akan tercapai sebagaimana yang diinginkan. Menurut

Zakiah Daradjat, bahwa:

Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak.
Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-
unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk
ke dalam pribadi anak yang sedang bertumbuh itu.27

Senada dengan pendapat di atas, Abu Ahmadi mengatakan bahwa.

Orang tua mempunyai peranan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya
untuk membawa anak kepada kedewasaan, maka orang tua harus memberi
contoh yang baik karena anak suka mengimitasi pada orang tuanya.28

Adapun eksistensi orang tua sebagai pendidik yang utama dan pertama

dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan anak menurut Abdullah Nasih Ulwan

adalah:

Orang pertama dan terakhir yang bertanggung jawab mendidik anak dengan
keimanan dan akhlak, membentuknya dengan kematangan intelektual dan
keseimbangan fisik dan psikisnya serta mengarahkannya kepada
kepemilikan ilmu yang bermanfaat dan bermacam-macam kebudayaannya
adalah orang tua.29

27 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Cet. I; Jakarta, Bulan Bintang, 1970), h. 41.

28 Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Cet. II; Jakarta, Rineka
Cipta, 2005), h. 25.

29 Khaeruddin, Ilmu Pendidikan Islam,( Cet. I; Makassar, CV. Berkah Utami, 2002), h.
102.
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Adapun kewajiban utama orang tua sebagai pendidik dalam keluarga

menurut Abdurrahman al-Nahlawi ada dua, yaitu:

1) Membiasakan anaknya supaya senantiasa mengingat keagungan dan
kebesaran Allah dengan mengajak mereka untuk memikirkan atau
mentafakkuri segala ciptaan Allah swt.

2) Menampakkan sikap keteguhan di hadapan anak dalam menghadapi
berbagai penyimpangan orang-orang sesat, seperti kezaliman, hidup tak
bermoral dan sebagainya.30

Begitupun halnya dikemukakan Khalid Ahmad Asy-Syantut, bahwa:

a) Memberi nama yang baik seperti yang diperintahkan Nabi Muhammad
Saw. dalam sunnahnya

b) Mengajarkan Al-Qur’an dan pengetahuan yang dibutuhkan baik
pengetahuan agama maupun umum, kemudian mengajarkan kreatifitas
yang berguna.

c) Mengajarkan shalat, mendidiknya agar terbiasa melakukannya,
membawanya ke masjid untuk shalat berjamaah, dan memukulnya dengan
wajar apabila anak enggan melakukan shalat.31

Di sisi lain, orang tua dalam mendidik anak tidak selamanya berhasil.

Menurut A. Choiran Marzuki ada tiga kriteria orang tua yang gagal dalam

membina kecerdasan emosional anak, yaitu:

1. Orang tua yang bersikap masa bodoh, mengabaikan, meremehkan dan
tak mau menghiraukan emosi anak.

2. Orang tua yang bersikap negatif terhadap emosi anak, dan terkadang
memberikan hukuman kepada anak saat sang anak mengungkapkan
emosinya.

3. Orang tua yang bisa menerima emosi anak dan berempati dengannya,
namun tidak mau memberikan bimbingan dan mengadakan batasan-
batasan dengan tingkah laku riil.32

30 Ibid., h. 56.

31 Khalid Ahmad Asy-Syantut, Rumah Pilar Utama Pendidikan Anak, (Cet. I; Jakarta,
Rabbani Pers, 2005), h. 30

32 A. Choiran Marzuki, Anak Saleh dalam Asuhan Ibu Muslimah, (Yogyakarta, Mitra
Pustaka, 2004), h. 142.
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Robert J. Havighurst dalam Abu Ahmadi dan Munawir Sholeh, telah

membagi tahap perkembangan moral seseorang ke dalam empat tahap yang

disesuaikan dengan value/tata nilai yang ada, yaitu:

a. Usia 1-4 tahun : Pada fase ini ukuran baik dan buruk bagi seorang anak
itu tergantung dari apa yang dikatakan oleh orang tua. Walaupun anak
saat itu belum tahu benar hakikat atau perbedaan antara yang baik dan
buruk.

b. Usia 4-8 tahun : Pada fase ini ukuran tata nilai bagi seorang anak adalah
dari yang lahir (realitas). Anak belum dapat menafsirkan hal-hal yang
tersirat dari sebuah perbuatan, antara perbuatan disengaja atau tidak,
anak belum mengetahui yang ia nilai hanyalah kenyataannya.

c. Usia 8-13 tahun : Pada fase ini anak sudah mengenal ukuran baik-buruk
secara batin (tak nyata) meskipun masih terbatas.

d. Usia 13 tahun dan seterusnya: Pada fase ini seorang anak sudah mulai
sadar betul tentag tata nilai kesusilaan (value). Anak akan patuh atau
melanggar berdasarkan pemahamannya terhadap konsep tata nilai yang
diterima. Pada saat ini anak benar-benar berada pada kondisi dapat
mengendalikan dirinya sendiri.33

berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam

mendidik moral anak harus dimulai sejak kecil dan tetap berpegang pada ajaran

agama sebab pengalaman dan pendidikan agama yang dirasakan sejak kecil akan

menentukan sikap anak setelah dewasa, dan kesemuanya itu merupakan tanggung

jawab orang tua.

C. Pendidikan Islam Orang Tua Single Parent bagi Anak

Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk

melakukan perubahan dalam dirinya maupun orang lain untuk menjadi lebih baik lagi

dalam aspek keagamaannya. Baik dari segi ibadah, akhlaq, maupun tingkah laku, guna

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan keluarga single parent adalah suatu keluarga yang dipimpin oleh

seorang pemimpin saja (orang tua tunggal) baik laki-laki maupun perempuan, ayah atau

33 Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Op. cit., h. 105.
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ibu saja dan keluarga single parent yang dimaksud disini adalah keluarga yang dikepalai

seorang janda/ duda yang telah memiliki anak dari pernikahannya dan single parent

tersebut merawat, mendidik, mengasuh dan membesarkan anaknya seorang diri, baik itu

disebabkan karena kematian atau karena perceraian.

Jadi, Pendidikan Agama Islam dalam keluarga single parent adalah Pendidikan

non formal atau Pendidikan yang diajarkan dalam keluarga oleh orang tua (single parent)

kepada anaknya, meliputi aspek tentang Pendidikan Agama Islam seperti: aqidah dan

akhlaq Yang berpegang teguh sesuai dengan yang diajarkan oleh Rosulullah SAW, yaitu

dengan berpedoman dan berpegangteguh berdasarkan pada Al-Qur‟an dan Hadits serta

Ijtihad.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini dapat dikatakan banyak para mahasiswa yang telah

menelitinya dan para alim ulama pada umumnya. Berdasarkan tinjauan peneliti,

terdapat beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevasi dengan penelitian ini.

Diantaranya;

Juslan dalam penelitiannya yang berjudul “Pendidikan Islam Anak dari

Keluarga Muallaf di Desa Padangguni Utama Kecamatan abuki Kabupaten

Konawe.

penelitianya menitik beratkan pada pendidikan islam pada anak sebelum
lahir dan setelah lahir. Selanjutnya juga menjelaskan tentang pemberian
teladan yang baik bagi anak dari permulaan kehidupannya, pendidikan
shalat, pendidikan baca tulis al-Qur’an dan pendidikan akhlak al-karimah.34

34 Juslan, “Pendidikan Islam Anak dari Keluarga Muallaf di Desa Padangguni Utama
Kecamatan abuki Kabupaten Konawe”,Skripsi, Jurusan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah, STAIN Kendari, 2011.
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Selanjutnya, skripsi yang berjudul. “Pendidikan Islam pada Anak Nelayan
di Desa Telaga Besar Kecamatan Telaga Raya”.35

Judul tersebut dilaksanakan oleh Zaimar Mukjizatin, dia menjelaskan

pendidikan Islam dikembangkan dengan menekankan pada keterpaduan antara tiga

lingkungan pendidikan yaitu pendidikan di lingkungan sekolah, pendidikan di

lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Pada ketiga

lingkungan tersebut terjadi keselarasan dalam pelaksanaannya karena hal tersebut

memberikan dampak yang positif sehingga menimbulkan perubahan sikap pada

akhlak yang baik dan bersopan santun pada kedua orang tua serta kepada sesama.

Selain itu, skripsi yang dimiliki Ishaq Talibo yang berjudul.

Implementasi Pendidikan Agama  (Telaah Faktual Pembelajaran di  MAN
Kotamobagu)”. Penelitiannya mendeskripsikan pelaksanaan Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Kotamobagu.36

Hasil penelitiannya tidak hanya mengenai pelaksanaan proses belajar

mengajar bidang studi Pendidikan Agama Islam, melainkan juga bagaimana nilai-

nilai Islam itu dapat mewarnai semua aktifitas pembelajaran di Madrasah pada

umumnya.

Mulia Anjar Setiawati juga menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul
Peran Pendidikan Keluarga dalam Membentuk Kepribadian Remaja
Muslim di Desa Waworaha Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe
Selatan.37

35 Zaimar Mukjizatin, “Pendidikan Islam pada Anak Nelayan di Desa Telaga Besar
Kecamatan Telaga Raya”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Insitut Agama Islam
Negeri Kendari 2015.

36 Ishak Talibo, Implementasi Pendidikan Agama  (Telaah Faktual Pembelajaran di  MAN
Kotamobagu Sulawesi Selatan), Skripsi, Jurusan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Fakultas
Tarbiyah, STAIN Kendari, 2011.

37 Anjar Setiawati, “Peran Pendidikan Keluarga dalam Membentuk Kepribadian Remaja
Muslim di Desa Waworaha Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan”, Skripsi, Jurusan
Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, STAIN Kendari, 2011.
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orang tuanya mendidik dengan cara keteladanan, dengan nasehat dan pengawasan

dengan dasar-dasar ajaran agama Islam.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran
Ramah Guru Ramah Anak Pendidikan Agama Islam di MIN Wawosunggu
Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan38,

Sarni menjelaskan dalam skripsinya tersebut bahwa terlihat keefektifan

Pendidikan Islam terletak pada penanaman nilai-nilai keislaman guru dan

menanamkan sikap sabar kepada siswa dan mampu menjadi teladan yang baik bagi

siswa dengan menggunakan metode yang bervariatif, pengelolaan kelas yang

menyenangkan serta didukung dengan fasilitas yang memadai untuk penanaman

nilai-nilai ajaran Islam tersebut seperti Mushollah.

Selanjutnya Jurnal sosiologi islam tentang “perjuangan hidup single parent”

Zahrotul Layliyah menjelaskan untuk menghidupi keluarga, single parent bekerja

seperti membuka toko, jualan nasi, jualan martabak, jualan kerudung, mengajar di

MI, dan mengajar di TK. Usaha yang dilakukan single parent untuk menambah

ekonomi keluarganya, seperti membuka usaha sampingan kos-kosan dan membuka

les-lesan.

Mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik mungkin, dengan
memberikan pendidikan akhlaqul karimah, beribadah, dan belajar.  Agar
upaya menghidupi keluarga bisa lancar dan selalu berada dalam petunjuk
dan perlindungan Allah, single parent rajin melaksanakan sholat tahajjud,
sholat hajat, dhuha, dan lain-lain39.

38 Sarni, “Implementasi Model Pembelajaran Ramah Guru Ramah Anak Pendidikan
Agama Islam di MIN Wawosunggu Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan”, Skripsi,
Jurusan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, STAIN Kendari, 2012.

39 Zahrotul Layliyah, jurnal sosiologi islam  pejruangan single parent (Surabaya : 2013).
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Berdasarkan beberapa pemaparan hasil penelitian di atas, nampak

perbedaan dari penelitian penulis. Penelitian penulis ini bermaksud mengungkap

bagaimana Model Pendidikan Anak yaitu bagaimana cara dan model orang tua

single parent menanamkan nilai-nilai keislaman sampai pada pengendaliannya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif: Menurut Bogdan

dan Taylor, mengatakan bahwa: “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati”.1

Dalam penelitian yang membahas tentang model pendidikan Islam yang

dilakukan oleh orang tua single parent pada anak di Desa Tolihe Kecamatan Baito

Kabupaten Konawe Selatan.

Metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini

berlaku, didalamnya terdapat upaya untuk mencatat, menganalisis, dan

menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan penelitian

kualitatif diharapkan akan diperoleh ketajaman dalam melakukan analisis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe

Selatan . Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa belum adanya

peneliti yang melakukan penelitian tentang hal ini. Di samping itu juga karena

pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi baik tenaga, biaya dan waktu serta ciri-

1 Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000),
h. 3

34
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ciri dan karakteristik daerah penulis sudah pahami sehingga mudah nantinya

melakukan akses penelitian di lapangan.

Adapun waktu penelitian itu dilaksanakan sejak proposal ini diseminarkan

sampai selesai. Dalam artian bahwa penelitian ini dilakulan kurang lebih selama tiga

bulan.

C. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber dimana peneliti mendapatkan informasi tentang

penelitian ini. Untuk itu, maka peneliti memilih subyek penelitian atau informan yang

memang memiliki kemampuan dan sangat terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Apabila kita lihat dari sumbernya, maka objek di dalam penelitian kualitatif

disebut sebagai situasi social yang didalamnya terdiri dari :

a. Tempat

b. Pelaku

c. Aktifitas

Yang mana dari ketiga elemen tersebut saling bersinergi. Selanjutnya objek

penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu primer dan skunder. Primer yaitu suatu

objek yang diperoleh dengan melalui sumber pertama, sedangkan skunder yaitu

diperoleh dengan melalui sumber kedua. Dalam hal ini yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah para orang tua single parent. Sebagaimana dikemukakan Lexy J.

Moleong bahwa:

Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus (snowball) secara
bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.
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Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif
adalah si peneliti sendiri.2

Adapun pemilihan dan penetapan sumber data didasarkan pada aspek

representatif juga keterpaduan data hingga terjadi kejenuhan informasi. Sumber

informasi penelitian ini adalah orang tua, dan tokoh agama, serta orang-orang yang

dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dari data tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, penulis langsung terjun di lapangan

(field research), agar mendapatkan informasi dan sejumlah data yang dibutuhkan yang

ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini

menggunakan teknik:

1. Observasi (pengamatan). Yaitu penulis lakukan untuk mengamati dan melihat

keadaan serta kondisi yang terjadi berhubungan dengan penerapan pendidikan

Islam sejak dini dalam rumah tangga. Sasaran utama dalam kegiatan

pengamatan tersebut adalah para orang tua dan anak didik di daerah tersebut..

2. Interview (wawancara). Yaitu penulis melakukan teknik pengumpulan data

dengan wawancara dilakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab secara

langsung dengan sumber data dalam hal ini orang tua, tokoh agama, dan anak

didik.

2 Ibid., h.81
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3. Studi Dokumentasi, yakni penulis gunakan untuk mencatat atau menyalin

berbagai dokumen kantor desa yang bersangkut paut dengan aktivitas para

orang tua dan anak didik di daerah tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Agar mendapatkan data yang valid dan cocok untuk disajikan berkaitan dengan

disiplin belajar murid terhadap prestasi belajar, penulis menganalisis data-data yang

telah diperoleh dengan menggunakan pola sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu data-data yang dikumpulkan akan dipelajari, ditelaah,
kemudian dirangkum dan dipilih hal-hal yang merupakan pokok dan inti data
yang dibutuhkan.

2. Pengorganisasian data, yaitu data yang diperoleh dari berbagai pihak
selanjutnya disusun atau dikelompokkan dalam satuan-satuan tertentu.

3. Kategori data, yaitu data yang telah disusun dalam kelompok-kelompok
tertentu, kemudian dibuat koding sesuai kelompoknya masing-masing.

4. Pengolahan data, yaitu yang telah dikumpul dan dikelompokkan, kemudian
dikaji yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang merupakan inti dari
keseluruhan yang ada.3

F. Pengecekan Keabsahan Data

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan kredibilitas

data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan

sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kredibiltas data (validitas) digunakan untuk

menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan mengandung kebenaran baik

bagi pembaca maupun subyek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data

3 Ibid., h. 190



38

dilakukan melalui “perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan

triangulasi sumber data dan teknik”.4

Perpanjangan pengamatan, dalam hal ini adalah peneliti kembali terjun ke

lapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data yang

pernah ditemui maupun yang baru dalam hal ini orang tua, tokoh agama dan anak

didik. Dengan perpanjangan pengamatan ini, penelitti mengecek kembali apakah data

yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau salah.

Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan

berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah diperoleh itu benar atausalah.

Triangulasi dalam pengujian kredibiltas ini diartikan “sebagai pengecekan dari

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”.5 Trianggulasi dalam hal

ini ada dua yakni triangulasi sumber data dan trianggulasi teknik, yaitu:

1. Trianggulasi sumber data adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Trianggulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Member Chek adalah proses pengecekan data kepada pemberi data dengan

tujuan untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa

4 Ibid., h. 122.

5 Ibid., h. 122.
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yang diberikan sebelumnya. Dalam member chek peneliti menemui kembali

subyek penelitian untuk mengecek keabs han data hasil wawancara yang telah

dilakukan sehingga meningkatkan kredibilitas data.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PROFIL DESA TOLIHE

1. Sejarah Desa

Konon cerita yang berkembang turun temurun dimasyarakat, asal

muasal nama Desa Tolihe berasal dari Sungai kecil yang sering dipakai para

leluhur kita mandi, mencuci bahkan untuk keperluan hidup di saat musim

kemaruau panjang bahwa di Kampung berdasarkan cerita tersebut sehingga

mengilhami ditetapkannya nama Desa sebagai salah satu Desa Deifinitf.

Desa Toihe merupakan pecahan dari Desa induk yakni Desa

Sambahule. Desa tolihe Desa Persiapan (lepas dari Desa Sambahule tahun

1998 dan menjadi Desa Definitif tahun 2001.Walaupun Desa Tolihe termasuk

Desa Pecahan dari Desa Sambahule, namun perkembangan penduduk,

Pembangunan tahun demi tahun cukup maju ini dikarenakna karena animo

masyarakat dan pemerintahan yang pertama sudah giat membangun walaupan

Dana dari kabupaten belum memadai.

Berikut ditampilkan perkembangan pemerintahan & pembangunan.

Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Desa

No Periode Nama Keterangan
1 1998-2001 Sombo,A.Ma.Pd Pelaksana
2 2001-2006 Sombo,A.Ma.Pd Kepala Desa

3 2006-2010 Yusran Kepala Desa

4 2010-2012 Risal Pelaksana

5 2012 Sampai Sekarang A.Fattah.S.Ag Kepala Desa

Sumber : Data PKD Desa Tolihe janwari 2017



41

Tabel 2.   Sejarah Pembangunan Desa

No Tahun Kegiatan Pembangunan Keterangan
1 2000 Pembuatan Jalan Dusun APBN

2 2001 Pemangunan Balai Desa Darurat Swadya

3 2003 Pembambungan SD Darurat Swadaya

4 2006 Pembagunan Pondasi Balai Desa APBD

5 2007 Pembangunan Mesjid Induk Swadaya

6 2008 Pemb.jalan Usaha Tani APBD

7 2009 Pembangunan Puskud APBD Pro.

8 2010 Lanjutan Pemb. Kantor Desa APBD

Kabupaten
9 2010 Pembangunan Pondasi Balai Desa APB

10 2010 Pembangunan SD/SMP Satap APBN

11 2012 Lanjutan Pemb.Balai Desa APBD

Kabupaten
12 2013 Pembuatan Drainase APBD

Kabupaten13 2014 Pembangunan Gedung TK P3NP /APBD

14 2014 Pembanguan Posyandu PNPM

15 2014 Penfaspalan Jalan Kab. APBD

16 2014 Peningkatan Jalan Dusun APBD

17 2015 Drainase APBD

18 2015 Drainase dan Talud DANA DESA

19 2016 Drainase APBD

20 2016 Peningkatan jalan Dusun dan Deuker DANA DESA

21 2016 Pembagunan Talud DANA DESA

Sumber : Data PKD Desa Tolihe Nopember 2017

2. Kondisi Geografis

Desa Tolihe terletak kurang lebih 07 KM dari Ibu kota Kabupaten

Konawe Selatan  dan  kurang lebih 7 KM dari Ibu Kota Kecamatan Baito
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Desa Tolihe  sebagian besar dihuni  suku Tolaki dan suku Bugis yang telah

lama tinggal dan menetap. Batas – batas Desa Tolihe yakni :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sambahule

SebelahSelatan berbatasan dengan : Desa sanggi-sanggi

Sebelah Baratberbatasan dengan : Desa Alengge agung

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Watumerembe

Sedangkan luas wilayah Desa Tolihe mencapai ± 20.000 KM yang terdiri

dari :

a. Lahan Pemukiman : 250 Ha

b. Lahan perkebunan/Pertanian : 150 Ha

c. Lahan Persawahan : 75 Ha

d. Kawasan Perkantoran Desa : 1 Ha

c. Kawasan Hutan Lindung :  250 Ha

d.   Lain-lain : 25 Ha

B. Demografi/Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah

penduduk Desa Tolihe tercatat 163 KK dan 692 jiwa yang tersebar di tiga

dusun, seperti tergambar pada tabe berikut :
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Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

NO DUSUN

JUMLAH JIWA KEPALA

KELUARGAL P TOTAL

1.

2.

3.

Dusun I

Dusun II

Dusun III

163

93

91

166

88

91

329

181

182

75

42

46

JUMLAH 347 345 692 163

Sumber: Data PKD Desa Tolihe Nopember 2017

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa

Tolihe sebesar 692 jiwa, terdiri dari laki-laki 347 jiwa dan  perempuan 345

jiwa. Dari hasil survei data sekunder PKD bila dibandingkan dengan data

administrasi desa, kemungkinan terjadi perbedaan yang disebabkan oleh telah

berpindahnya domisili sebahagian penduduk untuk mencari pekerjaan di

daerah lain dan juga adanya pendatang baru yang belum teridentifikasi

sebagai penduduk.

Hal ini diharapkan kepada pemerintah desa untuk memperbaiki system

administrasinya dan melakukan cek ulang terhadap keberadaan warganya

tersebu. Sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa  terjadinya

selisih tersebut dikarenakan banyaknya warga Desa Tolihe yang mencari

nafkah diluar wilayah desa. Lebih lanjut, data sekunder dari  hasil Pengkajian

Keadaan Desa dapat diketahui pr oporsi jumlah penduduk yang berdiam  di

wilayah  dusun  III lebih  besar  dibandingkan  dengan  dusun  lain.
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2. Tingkat Pendidikan

Tabel 4. Pendidikan Berdasarkan Tingkatan

No TINGKAT PENDIDIKAN J UMLAH (Jiwa)

1 Belum Sekolah 140

2 Tidak Tamat SD 45

3 Tamat TK 65

4 Tamat SD 90

5 Tamat SMP 104

6 Tamat SLTA 112

7 Tamat Perguruan Tinggi  :
D I, D-II, D-III, D-IV 91
S-I, S-II 45

JUMLAH
Sumber: Data PKD Desa Tolihe Nopember 2017

Berdasarkan data kualitatif pada tabel tersebut, menunjukkan

bahwa masyarakat di Desa Tolihe kebanyakan penduduk sudah memiliki

bekal pendidikan formal, terhitung  sebesar 140 jiwa atau 34,16 % tamat

SLTA, 112 jiwa atau 32,62 % sudah tamat SMP, 104 jiwa atau 15,07 %

tamat SD, dan yang sempat mengenyam pendidikan di  perguruan tinggi

(DI, DII, DIII, DIV, SI, SII) sebanyak 91 orang atau 9,49 % dari total

penduduk serta yang masuk kategori Belum atau sementara sekolah di SD

dan TK sebanyak 73 orang atau 8,66 % dari total jumlah jiwa.  Hal ini

menggambarkan bahwa sumber daya manusia di  Desa Tolihe   sudah

memiliki bekal pendidikan yang cukup  walaupun masih ada penduduk
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yang tidak memiliki bekal pendidikan formal yang sewaktu-waktu rentan

terhadap kemiskinan.

3. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Tolihe

teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani,

PNS/TNI/Polri, pedagang,  swasta/wiraswasta, buruh bangunan, dan

tukang. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 5 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Mata Pencaharian

Desa Tolihe Tahun 2017

No Mata Pencaharian Jumlah  KK

1 Petani 149

2 PNS/TNI/Polri 9

3 Pedagang 23

4 Buruh 14

5 Tukang Batu / Kayu 8

6 Swasta / Wiraswasta 9

Jumlah 212

Sumber: Data PKD Desa Tolihe, Nopember 2017

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, jumlah KK Desa

Tolihe sebanyak 149 KK dari total KK bermata pencaharian sebagai

petani, sebanyak 9 KK dan KK bermata pencaharian sebagai

PNs/TNI/Polri, sebanyak 11 KK atau KK bermata pencaharian sebagai

pedagang, sebanyak 23 KK atau dari total KK bermata pencaharian

sebagai Buruh, sebanyak 14 KK dan KK bermata pencaharian sebagai
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tukang (batu/kayu), dan sisanya sebanyak 8 KK  bermata pencaharian di

swasta/wiraswasta.  Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kehidupan

masyarakat  Desa Tolihe masih tergantung pada kepala keluarga yang

rata-rata bekerja pada usaha bidang pertanian dan selebihnya berprofesi

sebagai pedagang, karyawan swasta / wirausaha.

4. Aspek-aspek sosial-budaya

Prespektif Budaya Masyarakat di Desa Tolihe masih sangat kental

dengan budaya Tolaki. Hal ini disebabkan oleh hampir semua penduduk

Desa Tolihe masih keturunan suku Tolaki yang secara turun temurun

telah bermukim di Desa Tolihe Dari latar belakang budaya, dapat dilihat

aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai

agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankanya ibadah kental

dengan tradisi Tolaki yang terkadang diselingi dalam bahasa daerah

Tolaki. Tradisi budaya Tolaki sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi

ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat. Contoh yang bisa kita

lihat adalah peringatan Tahun Baru Hijriyah, yang dimaknai sebagai tahun

baru Islam atau Maulid Nabi Muhammad SAW.
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C. Model Pendidikan Anak Bagi Orang Tua Single Parent Di Desa Tolihe
kecamatan Baito

Peran utama orang tua single parent dalam rumah tangga bukan hanya

membentuk kepribadian pada diri anak, tetapi juga memperhatikan kelanjutan

pendidikan anak. Oleh karena itu orang tua harus memahami tentang peran

utamanya dalam keluarga sehingga mereka akan berusaha untuk melakukannya

walaupun disibukkan dengan aktifitas-aktifitas keseharian mereka.

Model pendidikan adalah cara-cara penyajian bahan pengajaran yang
akan digunakan oleh guru maupun orang tua pada saat memberikan
pembelajaran kepada anak, dengan tujuan membantu anak dapat
memperoleh informasi, nilai-nilai, berpikir dan mengembangkan
keterampilannya.1

Menyangkut Model Pendidikan  Anak di Desa Tolihe  tersebut dapat

dilihat pada pemaparan data berikut :

1. Mendidik Anak dengan Pendidikan Tauhid (mappangajari ana’e sibawa

fadisseneng assewwana atae na fuang’e)

Pendidikan tauhid atau penanaman kepada anak diajarkan pada awal

hidupnya. Seorang informan mengatakan:

Narekko melokki diareeng faddisenneng anak’e, Faling diolo tau
matonna dolo pigaukki, na nappa difaggurui ananna’e iya sesuaie
ajaranna tongenna agama sellenge sibawa syaranna mappaguru
anak’e narekkoammengi berimangi lao ripuang subahanawwata ala.
Mappaguruangi assewwana atae lao ripuange iya pancajiangengi
linoe lettu isenna.narifaissengi kuasana fuange sibawa
nawa;nawana,nafaissengi sibawa mappagurui Akurange,(Alquran).
atau dalam bahasa Indonesia diartikan Dalam memberikan pendidikan
agama kepada anak, terlebih dahulu orang tua, harus memberikan
teladan, kemudian membimbing anak sesuai tuntunan yang benar
dalam agama Islam dan cara mendidik anak agar beriman kepada
Allah SWT yaitu: Mengajarkan kalimat tauhid tentang pencipta alam
semesta beserta isinya, mengenalkan kehebatan Allah dan

1 Jurnal Supriyono “Pendidikan Psikologi Anak” Vol 4.No. 3 (Yogyakarta : 2010)  Hal 78-81
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menanamkan cinta kepada-Nya, mengenalkan dan mengajarkan al-
Qur’an.2

Hal senada di ungkapkan salah seorang informan bahwa:

Sejak dini, pendidikan ketauhidan, saya sudah tanamkan kepada
kepada anak  sejak anak saya masuk di Sekolah Dasar yaitu iman
kepada Allah, iman kepada Malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul,
hari akhirat, dan kadar baik dan kadar buruk. Perlu diketahui bahwa
sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat pada saat anak terlahir
dari rahim ibunya, bila ia laki-laki diazankan dan bila ia perempuan
dikhamatkan. Cara semacam ini menjadi tuntunan dari ajaran Islam
agar anak mampu merekam nama Allah melalui pendengarannya.
Kemudian pada masa anak-anak, dibiasakan menyebut nama Allah
dan dihindarkan dari menyekutukan Allah dengan yang lain. Namun,
penanaman keimanan kepada Allah SWT jarang dilakukan, utamanya
pada masa usia Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Orang tua
biasanya menakut-nakuti anak dengan setan, hantu atau yang  lainnya.
Dengan demikian pendidikan keimanan pada anak menjadi sangat
tipis. Kebiasaan orang tua mempercayai sesuatu yang membawa sial,
khurafat dan takhayul juga memcemari pendidikan tauhid anak dan
akibatnya anak-anak tidak memahami secara jelas Allah SWT karena
bercampur dengan kepercayaan terhadap yang lain. Berkaitan dengan
pendidikan tauhid anak-anak juga jarang dididik untuk pandai
bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Akibatnya anak-anak lupa
kepada Allah yang telah memberikan nikmat saat dewasa.3 Senada
dengan M.Yusran Asmuni “Pendidikan tauhid adalah Pemberian
bimbingan kepada anak agar memiliki jiwa tauhid serta memiliki
tauhid yang baik dan benar”.4

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa usaha menanamkan

keimanan kepada Allah SWT pada anak-anak dibutuhkan cara tersendiri dan

membutuhkan kesungguhan dari orang tua. Setiap orang tua menjadikan dirinya

teladan dihadapan anak-anaknya dalam segala hal termasuk pada keimanan

2Midang Masyarakat desa Tolihe,wawancara bertempat di kediaman Ibu Midang pada
hari jum’at tanggal 14 juli 2017

3 Gumina,Masyarakat Desa Tolihe Wawancara Bertempat Di Kediaman Ibu Gumina
Pada Hari Kamis Tanggal 13 Juli 2017

4 M.Yusran Asmuni, Jurnal Ilmu Tauhid , Vol. 3 No. 2 Jakarta: 2010
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kepada Allah SWT. Dalam suku filosofi bugis dikenal bahwa hal yang paling

perinsip dikehidupan ini adalah ketika kita sudah mengenal  “assewwana atae na

fuang’e”menyatunya tuhan dengan hamba”. Dalam tarekat bugis ada istilah yang

dikenal dengan kata yang sangat sakral yaitu “dua temma sara’aang sibawa

tellue temma temmallaiseng”, rtinya bahwa dua kata yang tidak pernah

terpisahkan yaitu dua kalimat syahadat “Asyhadu Allah Ilaha Illlallah Wa

Ayhadunna muhammadarrasulullah” sedangkan “tellue temmalaiseng” yang

berarti “tiga yang selalu beriringan dan sejalan” yang berarti “apa yang kita

ucapkan harus sejalan dengan hati begitupun apa yang dibenarkan dalam hati

harus sejalan dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari”. Jadi

makna dari istilah diatas adalah bagaimana kita sebagai hamba beriman kepada

Allah yang benar.

2. Mendidik Anak dengan Pendidikan Ibadah (mappangajari anak sibawa

faddiseneng masompa)

Model pendidikan Islam yang paling utama setelah tauhid adalah ibadah.

Pada anak-anak keluarga di Desa tolihe .Seorang informan mengatakan:

Narekko naissenni ana’e iga melo risompa magampanni rifagguru
syrana lao massompa Ripuange yanaritu, dengan beribadah, baik
narekko massumpajang, mappuasa, dan mappittara nennie laing-
lainge. Nasaba beribadah lao rifuange farenta waji lao riummanna.
Narekko subui anakku afaotonni lao massupajang namu’u bapanna
denni rilino’e tafi anakku biasa mofi na teppu-tepu bafanna nasaba
alena biasa paotokki temponamufa tuo rilino’e,iyaro biasa pakkui
kasi nabiasa terri kunangerrassi Bapanna tempona mufa tuo. atau
dalam bahasa Indonesia diartikan ketika anak sudah mengetahi siapa
yang mau disembah jadi mudah diajarkan bagaimana cara
menyebahnya yaitu, dengan cara beribadah, baik shalat, puasa, zakat
dan lain lain. Karena dalam beribadah adalah wajib bagi ummatnya.
Ketika subuh anank saya perintahkan untuk shalat meskipun bapaknya
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sudah meninggal dunia tetapai, anak saya masi sering dia sebut-sebut
Bapaknya  karena bapaknya yang sering kasih bangun saat Bapaknya
masih hidup.5senada yang diungkapkan oleh Suharni, “Dalam
pendidikan ibadah adalah hal yang perinsip yang harus diketahui oleh
setiap manusia sebagai manifestasi untuk mendekatkan dirinya kepada
Allah SWT.6

Berdasarkan hal diatas masyrakat Desa Tolihe khususnya orang tua single

parent sudah menanamkan bagaimana caranya anak supaya beribadah kepada

Allah SWT, karena orang tua yang ada di Desa Tolihe sudah dari sejak dulu

meyakini bahwa “mappangajari anak sibawa faddiseneng masompa” dalam

bahasa bugis kata Masompa yang (menyembah)  berasal dari kata“sompa’’ yang

berarti “sembah”, makna dari kata tersebut yaitu bagaimana caranya manusia

mendekatkan diri dengan cara beribadah kepada Allah SWT yang benar dan

menyakini bahwa  satu-satunya Tuhan  yang berhak di sembah. Jadi nilai

pendidikan yang disampaikan adalah bagaimana kita sebagai anak dapat

mengembangkan potensi dirinya dengan cara beribadah kepada Allah SWT,

sehingga kelak menjadi  manusia yang bermanfaat bagi dirinya, Masyarakat

Bangsa dan Negara.

3. Mendidik Anak dengan Pendidikan Akhlak (Mappangaja Anak Sibawa

Faddiseneng Ampe Kedo)

Pendidikan akhlak yang diberikan pada anak dalam keluarga adalah

pendidikan akhlak kepada orang tua dan masyarakat. Menurut informan bahwa:

Iya rilalenna keluargaku, anak-anak rifagguiru maga syrana taue
fasyerikki ampe-ampenna lao ri tau matoanna sibawa difaggurui

5 Midang Masyarakat desa Tolihe,wawancara bertempat di kediaman Ibu Midang pada hari
jum’at tanggal 14 juli 2017

6 Ridwan , Jurnal Pendidikan Islam , Nilai-Nilai Pendidikan Ibadah Shalat Vol.1 No.3
(Yogyakarta : 2010)  Hal 56- 58
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sufaya de nappunnaiki ampe matempo, takabboro narekkoammengi de
nagaggui tau lainge sibawa anak-anake supaya de namabbisyara
rota, tafi ia ufuadangi ampe saling sipakalebbi lao risilonna sibawa
situlung;tulung sibawanna rufa tau dan sufaya nahormatiki tau
matoanna  sibawa rifagguruki sukkuru lao ritaumatonna.Atau dalam
bahasa indonesianya, Kami dalam lingkungan keluarga, anak-anak
diajarkan bagaimana berakhlak kepada orang tua dan anak-anak juga
diajarkan agar tidak memiliki sifat sombong, takabur, tidak
mengganggu orang lain dan anak-anak juga diajar tidak berkata jorok,
tetapi kami menanamkan sifat mencintai sesama dan saudara, tolong
menolong dan sopan pada orang tua, dan mengajari anak agar pandai
bersyukur kepada orang tua.7

Senada dengan M. Yatimin Abdullah

Pendidikan akhlak islami suatu proses mendidik memelihara dan
membentuk dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan
berfikir baik yang besifat formal atau informal yang didasarkan pada
ajara-ajaran islam khusus memberikan akhlakul karimah agar dapat
mencerminkan kepribadian seorang muslim.8

Penerapan model pendidikan akhlak tersebut berdasarkan pengamatan

penulis masyarakat tolihe secara umum, dan khususnya orang tua single parent

“Mappangaja Anak Sibawa Faddiseneng Ampe Kedo” dalam bahsa bugis dikenal

bahwa “ampe kedo” atau “makkiade”(beretika), artinya bahwa nilai etika atau

ampe kedo sangat dijunjung tinggi karena pendidikan ini sangat penting dan harus

dimiliki setiap anak, dengan ilmu tersebut anak dapat bergaul dimanapun dan

kapanpun dia berada, oleh karena itu dalam pendidikan anak melalui contoh

teladan, nasehat, teguran dan pencegahan. Orang tua di sela-sela kegiatannya

bekerja di hadapan anak-anaknya pada saat berkumpul bersama keluarga biasanya

7 Midang Masyarakat desa Tolihe, wawancara bertempat di kediaman Ibu Midang pada
hari jum’at tanggal 14 juli 2017

8M. Yatimin Abdullah Jurnal Studi Akhlak Dalam Perspektif Al Quran Vol 3. No.5
(Bandung : 2015) Hal 68-70
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mengajarkan akhlak pada anak. Pendidikan akhlak yang diberikan berupa pada

akhlak pada Allah SWT, akhlak terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga,

masyarakat dan akhlak terhadap makhluk Tuhan yang lain seperti ternak dan

pohon-pohon. Pengajaran akhlak ini juga dilaksanakan di sekolah dan masyarakat,

meskipun demikian pendidikan akhlak yang diberikan belum optimal.

4. Mendidik Anak dengan Pendidikan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Penerapan model pendidikan Islam dalam bentuk amar ma’ruf nahi

mungkar yang diajarkan pada anak dalam keluarga di Desa Tolihe menurut

informan adalah:

Selaku orang tua saya tidak henti-hentinya mengajarkan pada anak
saya agar melakukan amalan yang baik dalam masyarakat, ajaran
membangun masyarakat dan mendorong anak agar bertanggung jawab
dalam masyarakat melalui amar ma’ruf. Ajaran amar ma’ruf nahi
munkar dalam keluarga maupun masyarakat adalah mempelopori
perbuatan yang membangun. Juga termasuk salah satu dari kerangka
demokrasi dan ketertiban menyeluruh. Anak-anak diajarkan mencegah
temannya yang berkelahi, melarang mencuri, mencaci maki, dan
mengajarkan bagaimana bekerjasama.9 Senada yang diungkapkan oleh
tamiyyah ibnu Amar “maruf nahi munkar merupakan tuntunan yang
diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya di sampaikan oleh rasul-
rasulnya, dan merupakan bagian dari syariat Islam. Risalah Allah, ada
yang berupa berita (akhbar) dan ada juga berupa tuntunan berupa
(insya). Akhbar disini menyangkut zatnya, makhluknya, seperti
tauhidullah dan kisah-kisah yang mengandung janji baik dan buruk
(wa’ad dan wa’iid). Adapun isinya adalah perintah (amar), larangan
(nahi) dan pembolehan (ibadah).”10 Senada yang diungkapkan oleh Al
Jauziyah, bahwa “ketabahan adalah menahan diri untuk tidak berkeluh
kesah, menahan lisan untuk tidak meratap, dan menahan anggota
badan, dalam hal ini orang yang memiliki ketabahan memiliki makna

9 Gumina,masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Gumina pada
hari kamis tanggal 13 juli 2017

10 Tamiyya Ibnu Jurnal Dakwah Islam Menuju Umat Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Vol.3
No.2 (Jakarta: 2003)
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menghimpun kekuatan jiwa untuk menahan keluh kesah dan
ratapan”.11

Pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan upaya riil yang

dilaksanakan orang tua guna mengembangkan kepribadian anak dengan baik

sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, Dalam pendidikan tersebut anak dapat

membedakan mana yang hak dan yang batil oleh karena itu, anak dapat bertindak

dengan baik tatkalah diperhadapkan permasalaha-permasalahan yang dialaminya.

Perbuatan Ma’aruf dan perbuatan mungkar dalam suku bugis meyakini

bahwa karakter anak dapat dinilai dengan perbuatannya dan tingkah lakunya, jadi

orang bugis ketika dia berlaku baik maka pasti orang baik begitu pun sebaliknya.

Jadi nilai pendidikan islam yang dapat dipetik dalam pernyataan diatas adalah

bagaimana kita sebagai manusia agar terus melakukan perbuatan kebaikan

(ma’ruf) dan mencgah kepada perbutan tidak baik (mungkar).

5. Mendidik Anak dengan Pendidikan Ketabahan

Pendidikan ketabahan diajarkan pada anak hanya dalam bentuk verbal.

Menurut informan bahwa :“Pada anak-anak selalu saya ajarkan agar selalu tabah

menghadapi segala keterbatasan dan jangan putus asa dan memberikan sugesti

yang menumbuhkan semangat hidup yang tinggi. Karenanya saya selalu ajak

mereka untuk bekerja”.12 Senada dengan hal ini Rosmiatin mengatakan “saya

selalu mengingatkan pada anak-anak saya untuk tidak merasa putus asa bila

11 Al Jauziyah  Jurnal Intervensi Psikologi, Vol.4 No.2 (Yogyakarta :2012) hal 79-82
12Hartiani,masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Hartiani  pada

hari sabtu tanggal 15 juli 2017
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menghadapi cobaan dan penderitaan, dan saya berikan contoh teladan bagaimana

bekerja keras sambil berdo’a”.13

Berdasarkan hal diatas bagaimana kita mengajarkan anak untuk selalu

tabah dalam menjalani kehidupan sehingga anak dapat percaya diri dalam

bertindak maupun berdoa kepada samg khaliq. Dalam melakukan sesuatu kita

baik, dalam berfikir, bertindak, dan berdoa. Sebagai manusia harus tetap tabah

karena dengan sifat ketabahan tersebut akan menjadikan hidup ini lebih jauh lebih

indah.

6. Mendidik dengan Pendidikan Kesabaran

Dalam keluarga single parent yang ada di desa tolihe salah satu model

pendidikan yang harus diajarkan kepada anak yaitu:

Salah satu bentuk pendidikan Islam yang diberikan orang tua terhadap
anak di dalam keluarga adalah mengajarkan pada anak untuk selalu
sabar terhadap segala masalah yang dihadapi. Cara menanamkan
kesabaran pada anak dapat diberikan dengan pengertian, contoh
teladan maupun dengan cara lain. Pendidikan kesabaran penting
artinya untuk menumbuhkan sikap lapang dada. Seorang mengatakan
“dalam kehidupan sehari-hari saya selalu mengajarkan pada anak agar
sabar dalam menghadapi penderitaan, sabar dalam menjalankan
ibadah dan sabar untuk tidak berbuat dosa”.14 Senada yang
diunkapkan oleh Quraish shihab, dalam Tafsir Al- Mishbah,
“menjelaskan bahwa sabar artinya menahan diri dari sesuatu yang
tidak berkenan di hati. Ia juga berarti ketabahan. Selain itu, ia
menjelaskan bahwa kesabaran secara umum dibagi menjadi dua.
Pertama, sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan
melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota
tubuh seperti sabar dalam menunaikan ibadah haji yang menyebabkan
keletihan. Termasuk pula, sabar dalam menerima cobaan jasmaniyah
seperti penyakit, penganiayaan dan sebagainya. Kedua, sabar rohani

13 Rosmiatin masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Rosmiatin
pada hari sabtu tanggal 15 juli 2017

14 Indra Sari Masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Indra Sari
pada hari sabtu tanggal 15 juli 2017
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menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat
mengantar kepada kejelekan semisal sabar dalam menahan amarah,
atau menahan nafsu seksual yang bukan pada tempatnya.”15

Berdasarkan hal diatas model pendidikan kesabaran sangat penting karena

dengan adanya sifat sabar tentunya anak dapat menyikapi masalah yang

dihadapinya dengan baik. Manusia tempat khilaf dan dosa tetapi manusia juga

memiliki begitupun manusia berpotensi untuk melakukan hal yang baik, begitu

pula manusia berpotensi untuk melakukan kejahatan, tetapi manusia sudah

dibekali akal, nafsu, dan hati nurani. Jadi ketika manusia dapat mengasah terus

potensi baiknya maka dia lebih mulia daripada Malaikat begitupun tatkalah

manusia tidak mempergunakan kepada hal-hal yang buruk maka dia lebih hina

daripada Binatang. Jadi tentunya kita sebagai manusia tentunya dalam melakukan

sesutu yang baik,baik itu menghadapi masalah, menyelesaikan masalah,

belajar,bertindak dan berdoa kita harus tetap konsisten dalam kesabaran.

7. Mendidik dengan Pendidikan Sosial Kemasyarakatan

Berdasarkan wawancara saya dengan ibu Marina Sari amat marah jika
anak-anak mereka melakukan hal tercela kepada orang lain, seperti
tidak sopan dan tidak hormat pada orang yang lebih tua, tidak
menerima kehadiran orang lain, dan bersikap kasar. Seorang informan
mengatakan “dalam kehidupan sehari-hari saya selalu ajarkan pada
anak bagaimana suka bersedekah, menolong sesama, hormat
menghormati, dan menghargai sesama”.16

Demikian juga dengan Wenay ia mengatakan bahwa: “dalam keluarga
anak-anak harus dibiasakan bagaimana hidup bertetangga, saling
menolong dan silaturahmi, suka menolong dan tidak sombong dan

15 Shihab jurnal penelitian ilmiah Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-
Qur’an Vol. 12 No 4. Jakarta: 2012

16 Marina Sari Masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Marina Sari
pada hari sabtu tanggal 15 juli 2017
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angkuh”.17 Senada yang diungkapkan oleh wiranto Surkahmad, bahwa
“pendidikan sosial kemasyarakatan sangatlah penting karena
pendidikan yang didapatkan anak diluar pendidikan sekolah itu akan
menjadikan anak dapat bergaul bertindak, dan cepat beradaptasi pada
lingkunganya”.18

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model

pendidikan anak bagi orang tua single parent di Desa Tolihe dilaksanakan secara

bertahap yang sesuai dengan ajaran agama Islam, oleh karena itu dalam model

Pendidikan Sosial Kemasyarakatan sangat dianjurkan karena dengan ilmu tersebut

anak dapat bergaul dengan baik, dalam kelurga, sekolah, maupun bangsa dan

negara ini. Dengan memiliki pendikan kemasyrakatan tentu anak-anak dapat

saling menghormati antara masyarakat yang satu dengan masyrakat lainnya.

17 Wenay Masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Marina Sari pada
hari sabtu tanggal 15 juli 2017

18 Wiranto surkahmad, pendidikan berbasis masyarakat (yogyakarta : 2010)
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D. Peran Orang Tua Single Parent Dalam Mendidik Anak Di Desa Tolihe

1. Memilih  sekolah sesuai dengan minat anak ( mappile sekolah sesuaie

pappojinna ana’e)

Peran single parent dalam mendidik anak dalam keluarga masyrakat

Tolihe, Menurut informan bahwa:

Idi sebagai tau matoa sebelung attama assikola anakku utunai
memeng dolo nasaba ajakammengi de nasesuai fappojinna. Anakku
mattama assikola SD tahun 2007 alhamdullillah appamula sd na tulu
juarana kadang juara 1 iya marefekke juara 2 lettu temme SD
kemudian mattamai si SMP furannaro nalajukkasi sikolana di SMA
tafi setelah temme de na lajukangi nasaba makurang modala na tau
maferrikki kasina, kuniro kasinna naputuskangi makadda melokka
majjama tenia abu na pengorbanatta ma, tarippe elokku lanjukkangi
kasinna tafi mau diaga kasinna, naulle masse toi nyahanna mitaka
nasaba mappula matena bafanna iyatuttumi majama sippaddua,
nabiasatonna rodo maccoe massangki untuk appagenerangi fangelli
fakeanna silong fangelli bensinna ku laoi massikola.19

Senada yang diungkapkan oleh saudari “Maryati, bahwa pertimbangan
memilih sekolah dan kondisi ekonomi sangatlah wajar untuk dapat
memilih apa dan bersekolah dimana. pilihan yang tepat diharapkan
dapat mempersiapkan masuk kedunia kerja.dengan bekal keterampilan
dan keahlian mereka mengharapkan dapat segera membantu orang tua
dalam segi prekonomian keluarga”.20

Berdasarkan hal diatas begitu pentingnya kita sebagai orang tua untuk

memilih sekolah yang sesuai dengan minat anak karena dapat membantu anak

dalam membentuk watak anak yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam

masyrakat khususnya orang bugis yang ada di desa tolihe sebagian orang tua

sudah paham bahwa “mappile sikola sesuaie papojinna ana’e”, “mappile”

(memilih) sekolah itu sangat berdampak pada anak, karena dengan adanya

kemauan anak yang besar terhadap sekolah yang dia pilih maka besar

19 Midang Masyarakat desa Tolihe,wawancara bertempat di kediaman Ibu Midang pada
hari jum’at tanggal 14 juli 2017

20 Maryati Jurnal sains manajemen faktor-faktor preferensi masyarakat dalam memilih

sekolah Vol. 4 No.2 Semarang : 2013
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kemungkinan anak tersebut akan berkembang dengan baik dibandingkan ketika

orang tua menyengolahkan anaknya tampa meminta persetujuan dari anak.

2. Memenuhi kebutuhan sekolahnya (pennoiki kebutuhang sikolana)

Peran single parent dalam mendidik anak dalam keluarga masyrakat

Tolihe, Menurut informan bahwa:

Mappamula matena bafanna kasinna iya maneng jamai sufaya  bisa
lanju massikola anakku, na memeng idi sebagai tau matoa
kewajibatta pennoiki kebutuhanna anak’e, mappmula baju sikolana,
bukunna , falofenna siloong laing-lainge. Tafi iya ro anakku dua,
alhamdulillah maccamua makkaritutu nasaba naisseng mui alena tau
mafeddi biasa mattamana assikola iya tulu ufuadangi narekko liso
fole di seikolae langsungkko dibolae. Atau dalam bahasa indonesianya
Setelah meninggal bapaknya saya semua yang kerja supaya bisa lanjut
sekolah anak saya karena memang kita sebagai orang tua kewajiban
untuk memenuhi kebutuhan anak , mulai dari baju sekolah, buku,
pulpen dan lain-lain.21

senada dengan ibu Mburi Maroa

iya, na muiddenni bafanna tafi alhamdulillah kalau masala
kebutuhanna anakku ulle mufai pennoiki , mappamulai ditellekka iya
maneng pikkiriki pekkoga syrana sufaya barang heddimmui lanju
tuttu anakku nasaba tappodo idina de nassikola, nasaba idi tomatoa
asennna to sedding narekko asennangi anak’e. Atau dalam bahsa
indonesianya  Iya, meskipun tidak ada bapaknya alhamdulillah kalau
masalah kebutuhan anak saya masih bisa memenuhi kebutuhan, mulai
saat saya diceraikan saya  berfikir bagaimana caranya   supaya bisa
lanjut terus anak saya karena kita tidak sekolah karena kita senagai
orang tua senang juga melihat anak kita senang.22 Senada yang
diungkapkan oleh Harmaini menyebutkan beberapa “kewajiban orang
tua terhadap anak adalah mengajar, mendidik, dan Mengasuh anak-
anaknya serta memenuhi segala kebutuhan baik jasmani orang

21 Marina masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Marina pada hari
kamis tanggal 13 juli 2017

22 Mburi Maroa Masyarakat desa Tolihe,wawancara bertempat di kediaman Mburi Maroa
pada hari jum’at tanggal 14 juli 2017
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maupun rohani anak,karena dengan terpenuhinya kebutuhan anak dapat
merasakan kebahagian dalam rumah tangga”.23

Sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban setiap orangtua untuk

memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Kebutuhan sekolah si Kecil, mencakup

peralatan sekolah dan biaya sekolah. Peralatan sekolah seperti buku-buku sekolah,

tas, pensil, buku gambar, dan lain-lain. Kebutuhan sekolah anak, baik biaya dan

peralatan sekolah tak bisa dikatakan murah. Beberapa orangtua menyiapkan biaya

pendidikan untuk anak-anaknya dengan asuransi pendidikan bahkan sebelum

anaknya bersekolah. Dalam masyarakat buguis dikenal dengan “siri” yang berarti

malu, dalm kata tersebut ornag tua yang ada di desa tolihe sangat malu jika orang

tua membiarkan anaknya hidup terlantar , maka dengan adanya sifat “siri” atau

malu ini, membuat keluarga berusaha untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Jadi

masyarakat bugis sangat memegang erat sifat “siri” untuk mempertahankan

kedudukannya sebagai manusia karena tatkalah sifat malu ini sudah tidak dimiliki

lagi maka laksana mayat yang berjalan.

3. Mendampingi Anak Belajar di Rumah (Silonangi Magguru Ana’e

Di Bolae)

Dalam keluarga single paren yang ada di desa tolihe mengatakan

bahwa hal yang harus dilakukan sebagai orng tua yaitu :

Iye,nah kadang rodo anakku maega to biasa pelajaran deppa
naissengi naruntukke di sikolana .na idi tomatoa pasti berusaha tokki
supaya dulle selesaikangi masalana  jadi tugaskku bantu kasi sesuai
fakkulekku selesaikangi materinna de keppa nafamiki .Anak terkadang
tidak langsung memahami materi pelajaran tertentu yang ia dapat di
sekolah. Anda, sebagai orangtuanya, diharapkan dapat membantunya

23 Harmaini, Jurnal Psikologi Pendidikan, Keberadaan Orang Tua Bersama Anak Vol.4 No. 3
( jakarta : 2013) hal 65-69
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menuntaskan masalah tersebut. Saat di rumah, dampingi si Kecil
belajar dan bantu si Kecil untuk memahami materi pelajaran yang
tidak dikuasainya.24 Senada yang diungkapkan oleh Sitti Nur Aza,
bahwa “mendampingi anak belajar dirumah adalah suatu hal yang
sangat membantu perkembangan emosional, sangat merangsang otak
anak yang sedang tumbuh dan mengembangkan mentalnya”.25

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa mendampingi anak dalam belajar

memiliki efek yang baik, karena secara psikologis anak merasa diperhatikan dan

mersa disayangi. Oleh karena itu, tentunya kita sebgai orang tua yang menginkan

anak yang baik tentunya kita dapat menemani anak ketika dalam suasana belajar

di dalam rumah.

Dalam suku bugis hal yang sangat penting adalah “Silonangi Magguru

Ana’e di Bolae”, kata “silonangi” yang berarti menemani. Oleh karena itu

nilai pendidikan agama yang dapat dipetik adalah bagaiman seorang anak

dapat merasakan kesenangan secara psikologis dalam menerima pelajaran.

4. Motivasi anak untuk meraih cita-citanya melalui pendidikan.

Dalam memberikan pendidikan kepada anak sangat penting untuk

mengembangkan kepercayaan diri anak dalam menuntut ilmu, seperti yang

diunkapkan oleh informan

Iye, iya sebagai Tomatoa sadriki  bahwa pendidikan sekolah memang
tarippe penting nasaba narekko ana’e meloki macaji
guru,folisi,tentara, haruspi mattama di sikolae, idi sebagai Tomatoa
haya dulle parengi motifasi bara naulle mua lanju, kata-kata motifasi
biasa warengi narekko ufaggurui di bolae iya naritu “agguru ko na
iya masyekke nasaba iyanatu doko temma hari’’ selanjutnya narekko
melokko salama di linoe maka harusko menttu ilmu sibawa narekko
meloko salama diahera maka harusko manuntu imu. Atau dalam

24 Marina masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Marina pada hari
kamis tanggal 13 juli 2017

25Sitti Nur Aza, Jurnal Psikologi Pendidikan, Mendampingi Anak Belajar Di Rumah
Vol.5 No.2 Surabaya : 2009
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bahsa Indonesianya Iye, saya sebagai orang tua menyadari  bahwa
pendidikan sekolah memang sangat penting karena ketika anak mau
menjadi guru, polisi, tentara dan lain-lain harus memesuki sekolah.
Dan kita sebagai orang tua hanya mampu memberikan motifasi
semoga dia bisa lanjut. Kata-kata motifasi yang biasa saya berikan
ketika saya mengajari di rumah yaitu, “belajar nak yang baik karena
itu adalah bekal yang tak basih”, selanjutnya ketika kamu mau selamat
di dunia maka harus menuntut ilmu dan ketika kamu mau selamat di
akhirat maka harus dengan menuntut ilmu.26 Senada dengan yang
diungkapkan oleh Makmun, bahwa  “Oramg tua memiliki peran yang
sangat penting dalam kelurga dalam hal memotifasi dan memberikan
bimbingan sehingga anak dapat teraraah kebahagiaanya antara lain
dalam proses pembelajaran dengan tujuan mewujudkan cita-cita yang
diharapkan oleh anak”.27

Berdasarkan hal diatas peran orang tua dalam pendidikan formal sangat

penting bagi anak dalam meraih cita-citanya. Dan kita sebagai orang tua harus

memotivasi anak supaya rajin belajar dan bersekolah untuk meraih cita-cita yang

diinginkan. Ketika anak itu sudah memiliki cita-cita yang besar maka orang tua

memiliki harus memiliki peran yang besar untuk melakukan dorongan dan

motifasi agar anak tersebut dapat melanjutkan pendidikannya dan kelak akan

meraih cita-cita yang dia impikan.

26 Midang Masyarakat desa Tolihe,wawancara bertempat di kediaman Ibu Midang pada
hari jum’at tanggal 14 juli 2017

27 Makmun Jurnal Psikologi Pendidikan Peran Orang Tua Dalam Memotifasi Anak Vol.3
No.2 (Bandung : 2013)
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5. Menciptakan Suasana Nyaman Dalam Belajar

Dalam melakukan pembelajran dirumuh salah satu iforman mengukapkan

bahwa :

Menciptakan suasana rumah yang nyaman dan tenang sehingga anak
dapat berkonsentrasi saat belajar, seperti mengecilkan volume televisi
atau matikan televisi, dan cahaya yang cukup untuk belajar. Anak juga
merasa senang ketika suasana rumah tenang karena sangat
mempengaruhi anak saya dalam belajar.28

Hal ini senada yang diunkapakan salah satu informan
Kalau anak saya tipe belajarnya harus tenang karena kalau ruangan
tidak tenang terkadang marah-marah oleh karena itu saya sebagai
orang tua harus menciptakan suasana nyaman saat anak saya sedang
belajar.29 Senada yang diungkapkan oleh Rahmawati bahwa
“minciptakan suasana nyaman dalam belajar adalah orang tua
hendaknya kreatif dalam memberikan pertanyaan kepada anak
sehingga membuat suasana tetap tenang dan santai sehingga anak
dapat berfikir dengan baik ketika proses pembelajaran berlangsung”.30

Berdasarkan peran orang tua diatas dalam menciptakan suasana nyaman

dalam belajar, memang kita ketahui bahwa anak memilik kemapaun yang

berbeda-beda baegitupun dalam gaya belaja yang dia suka dan senangi. Sebagai

anak yang gaya belajarnya suka tenang , saya pikir memanag sangat penting bagi

anak yang suka belajar dalam kodisi tenang sehingga dia dapat belajar dengan

aktif dan efesien.

28 Rosmiatin masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Rosmiatin
pada hari sabtu tanggal 15 juli 2017

29 Wetia Masyarakat desa Tolihe,wawancara bertempat di kediaman Ibu Wetia pada hari
jum’at tanggal 14 juli 2017

30Rahmawati Jurnal  Pendidikan Psikologis Menciptakan Suasana Nyaman Dalam
Belajar Vol.4 No. 2 (Bandung : 2010)
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6. Memberikan Perhatian dan kasih sayang.

Salah seorang informan mengatakan begitu pentinya peran orang tua

dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak.

Perhatian dan kasih sayang orangtua kepada anaknya sangat berperan
dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. Misalnya, saat anak
saya kesulitan dalam belajar, saya sebagai orangtua segera mencari
solusi untuk mengatasinya, saat anak mendapatkan masalah dengan
teman-temannya, dan saya sebagai orang tua dalam memberikan
pengajaran, solusi masalah yang dihadapinya dengan penuh kasih
sayang sehingga anak dapat merasa senag dan tenang dalam belajar.31

Senada yang diungkapkan oleh Martin, “memberikan perhatian
kepada anak dipahami sebagai tanggungjawab orang tua untuk
memperhatikan dan membentuk anak dalam mengatasi masalah-
masalah yang menghambat belajarnya, tanggung jawab tersebut
meliputi, bersedia menjadi pendengar aktif,memperhatikan kondisi
fisik, memperhatikan kondisi psikis, mengenali, dan mengembangkan
gaya belajar anak”.32

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa dalam memberikan perhatian dan
kasih sayang kepada anak itu adalah hal yang sangat penting dalam
membina,membimbing anak kepada jalan yang baik, tentunya orang tua pasti
menginginkan anaknya semua untuk baik, tapi fakta yang terjadi hari ini ada
sebagian orang tua tidak terlalu memperhatikan anaknya, jadi anak yang kurang
perhatian kepada orang tuanya akan cenderung tertutup tatkalah kemudian anak
tersebut menghadapi masalah.

7. Menanamkan budi pekerti kepada anak

Salah seorang informan mengatakan begitu pentingnya anak dalam

menanamkan budi pekerti.

Menanamkan budi pekerti tak dapat dilepaskan dari peran orangtua.
Banyak nilai-nilai budi pekerti yang harus diajarkan kepada anak,
seperti sopan dalam berkata, tidak berkata jorok, menyapa orang lain,
menghormati dan/atau menghargai orang lain, dan lain-lain. Hal ini
yang selalu saya tanamkan pada diri anak saya sejak dini sehingga
mereka bukan hanya menjadi anak yang cerdas di sekolah, tetapi juga

31 Rosmiatin masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Rosmiatin
pada hari sabtu tanggal 15 juli 2017

32Martin, Jurnal Psikologi Pendidikan, Menciptakan Sasana Nyaman Dalam Belajar
Vol.5 No.2 (Jakarta : 2012)
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cerdas dalam bersikap dan bersopan santun.33 Senada dengan yang
diunkapkan sutiyono “Pendidikan budi peketi bisa diartikan sebagai
sebuah bantuan sosial agar individu itu dapat tumbuh dalam menghayati
kebebannya dalam hidup bersama dengan orang lain. Pendidikan karakter
bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi insan yang memiliki
keutamaan. Dalam lingkup pendidikan ini tidak hanya berurusan dengan
penanaman nilai bagi peserta didik. Namun, merupakan sebuah usaha
bersama untuk menciptakan sebuah lingkungan pendidikan, yang
menempatkan setiap individu dapat menghayati kebebasannya sebagai
sebuah prasyarat bagi kehidupan moral yang dewasa”.34

Berdasarkan hal diatas begitu pentinya peran orang tua dalam

menanamkan budi pekerti kepda anak, karena dengan menanakan hal tersebut

sangat membantu anak dalam mengebangkan kepribadianya kepecaan dirinya

serta potensi yang dimiliki baik dalam menjalin komunikasi seperti, melakukan

suatu kegiatan baik dalam keluarga, teman-teman, masyarakat, dan lain-lain.

33 Rosmiatin masyarakat desa tolihe wawancara bertempat di kediaman Ibu Rosmiatin
pada hari sabtu tanggal 15 juli 2017

34 Sutiyonojurnal Penerapan Pendidikan Budi Pekerti, Pembentukan Karakter Siswa di
Sekolah Vol.4 No.2(Yogyakarta : 2003)
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Model pendidikan anak bagi orang tua Single Parent yang ada di desa tolihe  ada

tujuh model pendidikan yang diterapkan kepada anaknya  yaitu:

a. Mendidik Anak dengan Pendidikan Tauhid (mappangajari ana’e sibawa

fadisseneng assewwana atae na fuang’e)

b. Mendidik Anak dengan Pendidikan Ibadah (mappangajari anak sibawa

faddiseneng masompa)

c. Mendidik Anak dengan Pendidikan Akhlak (Mappangaja Anak Sibawa

Faddiseneng Ampe Kedo)

d. Mendidik Anak dengan Pendidikan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

e. Mendidik Anak dengan Pendidikan Ketabahan

f. Mendidik dengan Pendidikan Kesabaran

g. Mendidik dengan Pendidikan Sosial Kemasyarakatan

Tetapi yang paling dominan dari ketujuh model tersebut adalah Pendidikan anak

dengan ketauhidan menunjukkan bahwa usaha menanamkan keimanan kepada Allah

SWT pada anak-anak dibutuhkan cara tersendiri dan membutuhkan kesungguhan dari

orang tua. Setiap orang tua menjadikan dirinya teladan dihadapan anak-anaknya dalam

segala hal termasuk pada keimanan kepada Allah SWT. Oleh karena itu keluarga

masyarakat tolihe khsusnya keluarga single parent sangat memnjunjung tinggi nilai-nilai

ketauhidan.
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2. Peran Orang Tua Single Parent dalam Mendidik Anak di Desa Tolihe ada tujuh yaitu:

a. Memilih Sekolah Sesuai dengan Minat Anak ( Mappile Sekolah Sesuaie

Pappojinna Ana’e)

b. Memenuhi Kebutuhan Sekolahnya

c. Mendampingi Anak Belajar di Rumah

d. Memotifasi anak untuk meraih cita-citanya

e. Menciptakan suasana nyaman dalam belajar

f. Memberikan perhatian dan kasih sayang

g. Menanamkan budi pekerti kepada anak

Tetapi, yang paling dominan dari ketujuh peran Orang Tua Single Parent di desa

tolihe adalah menanamkan budi pekerti kepada anak seperti, sopan dalam berkata, tidak

berkata kotor dan saling menghargai. Dalam lingkup pendidikan ini tidak hanya

penanaman nilai bagi anak. Namun, merupakan sebuah usaha bersama untuk

menempatkan individu bagi kehidupan moral yang dewasa.

B. Saran

1. Sebagai seorang ibu single parent terus mendukung anaknya, memotivasi, dan

membimbing anaknya agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan.

2. Bagi anak yang hanya memiliki keluarga tidak lengkap lagi jangan pernah berkecil

hati dan jangan pernah merasa malu dengan keadaan itu karena hal seperti inilah yang

membuat kita lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

3. Kepada pemerintah, tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk ikut serta

bertanggung jawab memperhatikan dan mendukung terciptanya lingkungan yang baik

dalam rangka memberi suasana positif dan menyenangkan bagi pengalaman anak,

sehingga kualitas anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
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TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti                 :  Nasrullah
Nim                       :  13010101066
Fakultas/ Prodi    :  Tarbiyah/ PAI
Judul                     :  Model Pendidikan Anak Bagi Orang Tua Single Parent Di Desa Tolihe

Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan

No Hari/
Tanggal

Nama Single
Parent

Jabatan Pertanyaan Jawaban Ket

1 Kamis,13
juli 2017

Marina Petani tabe taddapenanga
elokka millau syiddi
watutta ibu

Iye, magai nak

Oh, iye kebetulan
eddi melokka
makkutana masalah
modelenna
pendidikange
tafagguruangi anatta

Eh, semenja rodo matena bafanna iy Along
iya tulu ufuadangi Narekko melokki
diareeng faddisenneng anak’e, Faling diolo
tau matonna dolo pigaukki, na nappa
difaggurui ananna’e iya sesuaie ajaranna
tongenna agama sellenge sibawa syaranna
mappaguru anak’e narekkoammengi
berimangi lao ripuang subahanawwata ala.
Mappaguruangi assewwana atae lao
ripuange iya pancajiangengi linoe lettu
isenna.narifaissengi kuasana fuange sibawa
nawa;nawana,nafaissengi sibawa
mappagurui Akurange,(Alquran).

Oh, iya along anak
matoa di siagai

Iye, duai nak. Iya rodo anrinna idewi deppa
nafaisseng na mate bafanna iyami rodo



baerodo
massilessurng puang

iyalong kelas seddkki di SD.

Kelas siagani baero
iyalong

Kelas telluni SMA, kalau andrinna  kelasi 3
telluni smp

Oh iye maksih banya
pale puang

Iye nak.

2 kamis 13
juli 2017

Gumina Petani Minta maf ini ibu
menggangu

Nda apa-apa. Ada yang bisa saya bantu nak?

Iye,kebetulan ini ibu,
saya mau
penyelesaiaan
sementara judul
skripsi saya
mengenai keluarga
janda (singl eparent)

Oh, iye silahkan nak.

Bagaiman model
pendidikan yang
diberikan kepada
anaknya saat suami
ibu meninggal?

Sejak dini, pendidikan ketauhidan, saya
sudah tanamkan kepada kepada anak  sejak
anak saya masuk di Sekolah Dasar ibu sudah
ajarkan yaitu iman kepada Allah, iman
kepada Malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-
rasul, hari akhirat, dan kadar baik dan kadar
buruk. Perlu diketahui bahwa sudah menjadi
kebiasaan masyarakat setempat pada saat
anak terlahir dari rahim ibunya, bila ia laki-
laki diazankan dan bila ia perempuan
dikhamatkan. Cara semacam ini menjadi
tuntunan dari ajaran Islam agar anak mampu
merekam nama Allah melalui



pendengarannya. Kemudian pada masa
anak-anak, dibiasakan menyebut nama Allah
dan dihindarkan dari menyekutukan Allah
dengan yang lain. Namun, penanaman
keimanan kepada Allah SWT jarang
dilakukan, utamanya pada masa usia Taman
Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

Selain itu model apa
lagi ibu yang
diajarkan

Selaku orang tua saya tidak henti-hentinya
mengajarkan pada anak saya agar
melakukan amalan yang baik dalam
masyarakat, ajaran membangun masyarakat
dan mendorong anak agar bertanggung
jawab dalam masyarakat melalui amar
ma’ruf. Ajaran amar ma’ruf nahi munkar
dalam keluarga maupun masyarakat adalah
mempelopori perbuatan yang membangun.
Juga termasuk salah satu dari kerangka
demokrasi dan ketertiban menyeluruh.
Anak-anak diajarkan mencegah temannya
yang berkelahi, melarang mencuri, mencaci
maki, dan mengajarkan bagaimana
bekerjasama

Bagaimana keadaan
anak ibu saat
meninggal bapaknya

Alhamdulillah nak, baik-baik jie, meskipun
bapaknya meninggal saat anak tua saya baru
kelas satu SD (asrin gunawan) dan adiknya
belum sekolah namanya(arip gunawan).

Jadi sekerang kelas
berapa mi ibu

Jadi anak tua saya asrin gunawan
alhadulillah baru-baru lulus di kampus



anaknya? Univesitas Muhammadiyah Kendari dan
adiknya sekarang masuk  semester 5 di
kampus Universitas Haluuleo Kendari

Terimaksih atas
waktunya Ibu

Sama-sama nak semoga sukses

3 jum’at 14
juli 2017

Midang petani Taddappenanga ibu
meloka makkutana

Aga ro melo muakkutanaan, masalah aga
nak

Masalah modelenna
pendikata terhadap
anatta

Oh, kalau masalah modelenna mage nak
faling pertama tu masalah keyakinanna
ana’e narekko naissenni melokke risompa
kedua rifagguruni syrana masompa lao
rifuange
Narekko naissenni ana’e iga melo risompa
magampanni rifagguru syrana lao
massompa Ripuange yanaritu, dengan
beribadah, baik narekko massumpajang,
mappuasa, dan mappittara nennie laing-
lainge. Nasaba beribadah lao rifuange
farenta waji lao riummanna. Narekko subui
anakku afaotonni lao massupajang namu’u
bapanna denni rilino’e tafi anakku biasa
mofi na teppu-tepu bafanna nasaba alena
biasa paotokki temponamufa tuo
rilino’e,iyaro biasa pakkui kasi nabiasa terri
kunangerrassi Bapanna tempona mufa tuo

Kalau sifanna anatta
ibu pas matena

Alhamdulillah makesimmua, Iya rilalenna
keluargaku, anak-anak rifagguiru maga



bafanna bagaimana? syrana taue fasyerikki ampe-ampenna lao ri
tau matoanna sibawa difaggurui sufaya de
nappunnaiki ampe matempo, takabboro
narekkoammengi de nagaggui tau lainge
sibawa anak-anake supaya de namabbisyara
rota, tafi ia ufuadangi ampe saling
sipakalebbi lao risilonna sibawa
situlung;tulung sibawanna rufa tau dan
sufaya nahormatiki tau matoanna  sibawa
rifagguruki sukkuru lao ritaumatonna

Oh, siga
massilessureng
anatta ibu

Lima nak, alhamdulillah temme manemmui
di sma sseddimi ro andrinna nappai kelas
tellu sma narencana rodo na matu melotokki
attame di iain

4. sabtu
tanggal 15
juli 2017

Hartiani petani Minta maaf ini ibu
kedatangan saya ada
maksud dan tujuan
yang pertama datang
silaturahmi dan mau
mewawancarai ibu

Iye silahkan nak.

Begini ibu saya mau
bertanya terkait
model pendidikan
yang di terapkan
kepada anaknya

Pada anak-anak selalu saya ajarkan agar
selalu tabah menghadapi segala keterbatasan
dan jangan putus asa dan memberikan
sugesti yang menumbuhkan semangat hidup
yang tinggi. Karenanya saya selalu ajak
mereka untuk bekerja yang bermanfaat baik
bagi kita maupun orang lain

0h, kalau anak ta Iye tiga orang nak.



berapa orangki
bersaudara
Siapa namanya dan
sekarang kelas
berapami Ibu

Yang sekolah di smp kelas 1 namanya Andri
dan yang sekolah di SD 5 Raran yang anak
namanya Akri ketiga belum sekolah

bagaimana keadaan
anakta saat di
sekolah ibu

Alhamdulillah nak mulai dari kelas 4 SD
sampai tamat Andri SD masuk terus jie
sepuluh besar terkadan peringkat 2 yang
paling sering peringkat 3. Begitupun adenya
mudah-mudahan dia ikuti jie jejaknya Andri
kakanya.

Oh iye, terimakasih
banya pale ibu

Iye sama-sama nak

5 Sabtu15 juli
2017

Rosmiatin Petani Minta maaf
sebelumnya ibu mau
minta waktunya
sedikit

Silahkan nak, ada apa?

Begini ibu saya mau
wawancara sama ibu
terkait bagaimana
model pendidikan
ibu yang diberikan
kepada anaknya

Oh, kalu masalah model pendidikan
saya selalu mengingatkan pada anak-anak
saya untuk tidak merasa putus asa bila
menghadapi cobaan dan penderitaan, dan
saya berikan contoh teladan bagaimana
bekerja keras sambil berdo’a”.

Oh, begitu di ibu Iye nak
Kalau anak ibu
berapa orangki
bersaudara

Iye, dua orang



Siapa namanya ibu Anak pertama namanya Armadan dan yang
kedua namanya yulianti

Dimanki sekolah ibu Oh, kalu yang tua sudah masuk kelas 2 SMP
dan adenya baru masuk mi kelas 5 SD

Bagaiman ketika di
sekolah ibu, tidak
pernah jie buat
masalah

Terkadang juga nak, kalu ada yang ejek-
ejek dia tapi tidak pernah jie baku pukul
kecuali masalah tidak bicara sama temannya
yang dia tidak suka

Berapa lama biasa
ibu baru baikan sama
temannya

Terkadang dua hari, itu temanya terkadang
datang lagi di rumah tanyakan anak saya tapi
saya sebagai orang tua tetap memberikan
pemahaman bahwa tidak ada guna-gunanya
itu kita baku bombe- bombe istilahnya anak-
anak sekarang.

Oh begitu di ibu Iye
Ok tirima kasih
banyak ibu sydah
memberikan
informasi

Iye sama- sama nak

6 sabtu  15
juli 2017

Indra Sari Ibu
rumah
tangga

Minta maf ibu saya
mau minta waktunya
sedikit

Silahkan nak kenapa.

Begini ibu kebetulan
saya mau
penyelesaian, nah
judul skripsi saya
mengenai keluaraga
single parent ( janda)

Oh, begitu jadi apa mi kita mau tanyakan



Bagaimana model
pendidikan yang kita
berikan kepada anak
ibu?

Dalam kehidupan sehari-hari saya selalu
mengajarkan pada anak saya agar sabar
dalam menghadapi penderitaan, sabar dalam
menjalankan ibadah dan sabar untuk tidak
berbuat dosa

Terus apa lagi ibu Selain itu saya selalu mengimgatkan kepada
anak saya agar tidak sombong terhadap
sesama orang baik temanya keluarga dan
seluruh masyarakat

Kalau anak ibu
berapa orangki
bersaudara

Satu orang jie

Oh anak satu- satu di
ibu

Iye

Siapa namanya dan
Sekolah dimanaki
sekorang ibu

Namnya itu Sainuddin dan sudah kelas 2
SMA

Bagaimana
kelakuanya ibu kalau
di sekolah

Alhamdulillah baik-baik jie kasian, tapi
terkadang juga kalu ada masalahnya dia
tidak pernah bilang sama saya, kalu masalah
keci jie, saya dapatkan informasi itu kalau
dapat masalah dia terkadang dari temanya.

Oh, begitu di ibu Iye
Kalau masalah
perestasinya di
sekolah ibu

Alhamdulillah nak, kalau msalah pendidikan
atau pengajarannya di sekolah baik- baik jie
karena saya sebagai orang tua selalu
mengingatkan baik-baik nak kalu pergi di
sekolah



Oh, terimakasih
banyak pale ibu atas
informasinya

Iye nak sama-sama

7 sabtu  15
juli 2017

Marina Sari Petani Minta maf ibu
sebelumnya
menggau waktu ibu

Nda apa-apa nak ada apa, ada yang bisa saya
bantu

Iye ibu, kebetulan ini
saya datang untuk
bertanya sedikit
tentang ibu

Masalah apa nak

Masalah model
pendidikan yang
diterapkan kepada
anak ibu

Oh, kalau masalah model pendidikan
Saya selalu mengajarkan sopan dan tidak
hormat pada orang yang lebih tua, tidak
menerima kehadiran orang lain, dan bersikap
kasar. Seorang informan mengatakan “dalam
kehidupan sehari-hari saya selalu ajarkan
pada anak bagaimana suka bersedekah,
menolong sesama, hormat menghormati, dan
menghargai sesama”.

8 sabtu 15 juli
2017

Wenay Petani Minta maf
sebelumnya ibu, bisa
minta waktunya
sebentar

Iya, kenapa silahkan

Saya mau bertanya
ibu masalah model
pendidikan yang
ditrapkan kepada

Oh , kalau masalah model pendidikan yang
saya selalu sampaikan kepada anak saya
bahwa sanya dalam keluarga anak-anak
harus dibiasakan bagaimana hidup



anaknya bertetangga, saling menolong dan
silaturahmi, suka menolong dan tidak
sombong dan angkuh

Terus kalau anak ibu
ada berapa

Satu jie naka

Kalau namanya
siapa  ibu  sudah
sekolah atau belum

Jadi, namanya Amin Jamaluddin dan sudah
masuk kelas 1 SMA

Bagaimana kedaanya
ketika di sekolah

Alhamdulillah baiak-baik jie nak soalnya
anak saya termasuk anak yang sabar diantara
teman- temanya baru kalu anak saya jarang
keluar malam beda dengan teman- temanya
yang lain.

Oh, terimaksaih ibu
atas informasinya

Iye sama-sama

9 jum’at
tanggal 14
juli 2017

Midang Petani bagaimana pernta
lao ri anatta

Iye,nah kadang rodo anakku maega to biasa
pelajaran deppa naissengi naruntukke di
sikolana .na idi tomatoa pasti berusaha
tokki supaya dulle selesaikangi masalana
jadi tugaskku bantu kasi sesuai fakkulekku
selesaikangi materinna de keppa nafamiki
Iye, iya sebagai Tomatoa sadriki  bahwa
pendidikan sekolah memang tarippe penting
nasaba narekko ana’e meloki macaji
guru,folisi,tentara, haruspi mattama di
sikolae, idi sebagai Tomatoa haya dulle
parengi motifasi bara naulle mua lanju,
kata-kata motifasi biasa warengi narekko



ufaggurui di bolae iya naritu “agguru ko na
iya masyekke nasaba iyanatu doko temma
hari’’ selanjutnya narekko melokko salama
di linoe maka harusko menttu ilmu sibawa
narekko meloko salama diahera maka
harusko manuntu imu

Maksih banya puang Iye sama-sama nak
10 kamis 13

juli 2017
Marina Petani Tabe ibu

taddapenanga
melokka makuttana
cedde masalah
peranta sebagai
tomatoa lao riaanatta

Oh, kalau masalah perangku lao ri anakku
tulu ufuadakki iya naritu
Mappamula matena bafanna kasinna iya
maneng jamai sufaya  bisa lanju massikola
anakku, na memeng idi sebagai tau matoa
kewajibatta pennoiki kebutuhanna anak’e,
mappmula baju sikolana, bukunna ,
falofenna siloong laing-lainge. Tafi iya ro
anakku dua, alhamdulillah maccamua
makkaritutu nasaba naisseng mui alena tau
mafeddi biasa mattamana assikola iya tulu
ufuadangi narekko liso fole di seikolae
langsungkko dibolae.
Iye, iya sebagai Tomatoa sadriki  bahwa
pendidikan sekolah memang tarippe penting
nasaba narekko ana’e meloki macaji
guru,folisi,tentara, haruspi mattama di
sikolae, idi sebagai Tomatoa haya dulle
parengi motifasi bara naulle mua lanju,
kata-kata motifasi biasa warengi narekko
ufaggurui di bolae iya naritu “agguru ko na



iya masyekke nasaba iyanatu doko temma
hari’’ selanjutnya narekko melokko salama
di linoe maka harusko menttu ilmu sibawa
narekko meloko salama diahera maka
harusko manuntu imu.

Oh terimakasih pale
ibu

Iye sama-sama nak

11 jum’at 14
juli 2017

Mburi Maroa Petani Tabe ibu
taddapenanga
melokka makuttana
cedde masalah
peranta sebagai
tomatoa lao riaanatta

iya, na muiddenni bafanna tafi
alhamdulillah kalau masala kebutuhanna
anakku ulle mufai pennoiki , mappamulai
ditellekka iya maneng pikkiriki pekkoga
syrana sufaya barang heddimmui lanju tuttu
anakku nasaba tappodo idina de nassikola,
nasaba idi tomatoa asennna to sedding
narekko asennangi anak’e

Oh iye kalau anaktta
ibu siagai
massilessureng

Iye dua nak

Iga senna ibu Iye anak pertame bayu tilawah kalau anak
kedue sintesa

Ku tegani massikola
sekarang rodo anatta

Anak  pertame mattamani makkuliah
sedangkang arinna attmani sma kelas tellu

Oh terimakasih
banyak pale bu

Iye sam-sama nak

12 sabtu15 juli
2017

Rosmiatin Petani Kalau masalah
peranya kita ibu
terhadap  anaknya
bagaiaman?

Menciptakan suasana rumah yang nyaman
dan tenang sehingga anak dapat
berkonsentrasi saat belajar, seperti
mengecilkan volume televisi atau matikan



televisi, dan cahaya yang cukup untuk
belajar. Anak juga merasa senang ketika
suasana rumah tenang karena sangat
mempengaruhi anak saya dalam belajar.

Menanamkan budi pekerti tak dapat
dilepaskan dari peran orangtua. Banyak nilai-
nilai budi pekerti yang harus diajarkan
kepada anak, seperti sopan dalam berkata,
tidak berkata jorok, menyapa orang lain,
menghormati dan/atau menghargai orang lain,
dan lain-lain. Hal ini yang selalu saya
tanamkan pada diri anak saya sejak dini
sehingga mereka bukan hanya menjadi anak
yang cerdas di sekolah, tetapi juga cerdas
dalam bersikap dan bersopan santun

Minta maf
sebelumnya ini ibu
saya mau bertanya
tentang masalh peran
ibu dalam meberikan
pelajaran?

Oh silahkan nak.

14 jum’at  14
juli 2017

Wetia Bagaimana peran ibu
terhadap anaknya
saat memberikan
pelajaran

Jadi peran saya sebagai ibu jadi anak saya itu
Kalau tipe belajarnya harus tenang karena
kalau ruangan tidak tenang terkadang marah-
marah oleh karena itu saya sebagai orang tua
harus menciptakan suasana nyaman saat anak
saya sedang belajar



Oh kalau anak ibu
berapa bersaudara
dan sekolah dimana
sekarang?

Ank satu-satu nak, jadi anak saya itu sudah
masuk bangku kuliah di Universitas
Muhammadiyah Kendari

Oh iye, terimaksasi
atas informasinya
ibu

Iye sama- sama



INSTRUMEN PENELITIAN

Peneliti :  Nasrullah

Nim :  13010101066

Fakultas/ Prodi :  Tarbiyah/ PAI

Judul :  Model Pendidikan Anak Bagi Orang Tua Single Parent

di Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan

1. Informan

 Kepala Desa Tolihe

 Single Parent (Janda) Di Desa Tolihe

 Tokoh Masyarakat

2. Waktu Penelitian

a. Observasi Tgl 10 April s/d 15 April 2017

b. Wawancara 5 Juni  2017 s/d  13 Juli 2017

c. Dokumentasi 14 Juli s/d Rabu  20 September 2017

3. Pedoman Wawancara

1) Bagaimana Model Pendidikan Anak Bagi Orang Tua Single Parent di

Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.

2) Bagaimana peranan orang tua single parent dalam mendidik anak di

Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan


















	COVER.pdf
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf
	pengesahan skripsi.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	ABSTRAK.pdf
	Bab I Pendahuluan.pdf
	BAB II Tinjauan Pustaka.pdf
	BAB III Metode Penelitian.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	Transkip wawancara.pdf
	INSTRUMEN PENELITIAN.pdf
	surat izin penelitian IAIN.pdf
	suratt izin penelitian balitbang.pdf
	suran izin penelitian darin kepala desa tolihe.pdf
	Dokumentasi Single Parent.pdf
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP nasrullah.pdf

