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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecenderungan anak untuk meniru ini dalam dunia pendidikan dikenal

dengan istilah anak belajar melalui imitasi. Dasarnya adalah secara psikologis anak

suka meniru dan membutuhkan tokoh teladan dalam hidupnya.1 Disinilah pentingnya

peran orang tua sebagai model atau top figur bagi anak-anaknya. Tanggung jawab

orang tua dalam mendidik anak hendaklah terus-menerus dilakukan, hingga anak

tersebut benar-benar matang pribadinya dan mencapai kedewasaan.

Di samping itu, tantangan zaman yang sarat dengan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta makin luasnya pergaulan anak-anak ditengah

masyarakat akan semakin memberatkan usaha orang tua untuk senantiasa

memberikan keteladanan akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Hal ini dikarenakan

mereka dihadapkan pada figur lain selain orang tuanya, yang tidak semuanya berupa

hal-hal yang baik, tapi bisa juga hal-hal yang buruk, misalnya: teman bergaul yang

tidak baik dan media cetak dan elektronik yang buruk, seperti: perkelahian.

Anak merupakan amanat Allah SWT yang dititipkan pada orang tuanya. Anak

yang sholeh akan menjadi sumber kebahagiaan orang tuanya dan anak merupakan

fitrah bagi kedua orang tuanya. Problem yang sedang berkembang dan dihadapi orang

tua siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan adalah gejala yang menunjukkan hubungan

1 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis,
(Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 47.
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yang kurang harmonis antara orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana yang

diungkapkan kepala sekolah SMA Negeri 9 Konawe Selatan:

Siswa kekurangan sosok teladan dalam kehidupannya, apalagi dengan maraknya
sinetron di TV yang tidak mendidik seperti geng motor dan perkelahian. Hal ini
membuat anak tidak menghiraukan nasehat orang tua, selalu membantah, berkata
selalu kasar tidak lagi menuruti anjuran. Kebanyakan siswa terpengaruh dan
mengikuti perilaku yang ditampilkan sinetron.2

Keadaan ini sangat menghawatrikan, kebanyakan orang tua sangat terpojok

dalam menghadapi sikap anaknya. Keteladanan orang tua di mata anak- anak semakin

sulit dipertahankan, sehingga orang tua harus bersikap tegas dalam menghadapi anak-

anaknya, harus diberi contoh sikap yang baik. Jika kemrosotan orang tua terus

menerus terjadi, maka akhlak siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan akan menghadapi

krisis keteladanan yang gawat. Ia bahkan kehilangan pedoman dan arah. Peran dan

posisi orang tua dipengaruhi oleh berbagai keadaan, seperti psikologi, kepribadian,

perkembangan masyarakat dan lain-lain. Islam mengarjakan bahwa pendidik pertama

dan utama yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan anak jasmani

maupun rohani adalah orang tua. Sehingga orang tua adalah penanggung jawab

sekaligus pengawas tumbuh kembang anak.

Orang tua bertanggung jawab mendidik diri anaknya. Dengan demikian,

kondisi ideal dalam proses pendidikan keagamaan yang perlu diupayakan secara

maksimal adalah menciptakan keteladanan orang tua dengan anak secara harmonis

dan menciptakan kesadaran kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-

2 Johan, Kepala SMA Negeri 9 Konawe Selatan, wawancara, Rabu 18 Januari 2017
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masing sehingga terjadi interaksi yang baik. Keteladanan orang tua sangat penting

untuk mendidik dan memelihara anak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at

Tahrim: 6 sebagai berikut:

                          
                 

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat
yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-
Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.3

Perkembangan anak tidak semata-mata tergantung pada faktor internal yaitu

potensi yang dimiliki manusia sejak lahir, tetapi juga dipengaruhi oleh factor

eksternal dimana manusia berinteraksi. Inteaksi yang pertama terjadi pada diri anak

adalah interaksi dalam keluarga terutama kedua Orang tuanya. Disitulah

perkembangan individu pada saat itulah terbentuknya tahap awal proses

pemasyarakatan (socialization) terjadi, melalui interaksi dengannya, ia memperoleh

pengetahuan, minat nilai-nilai, emisi dan sikapnya. Dalam proses perkembangan

potensi anak, fungsi keteladanan orang tua sangat diperlukan, sebab keteladanan

orang tua dan keterikatan si anak dengan agama yang dianut dapat mempengaruhi

proses pertumbuhan jiwa anak sehingga nanti ia dapat mengakui keteladanan orang

tuanya yang di tunjukkan dengan mau menuruti nasehat orang tua dan patuh terhadap

3 Departemen Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 560
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perintahnya. Keteladanan adalah contoh suatu perkataan perbuatan orang tua terhadap

anaknya. Usaha pembentukan dan perkembangan anak agar memiliki perilaku dalam

keagamaan yaitu tidak melawan orang tua, menuruti nasehatnya, menjalankan

perintah agama Islam dan menghormati orang tua.

Proses pendidikan yang ada di dalam keluarga akan membentuk relasi atau

hubungan berdasarkan keteladanan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ada ikatan

hakiki antara pendidikan dan keteladanan. keteladanan orang tua diperlukan untuk

mendidik, mengarahkan, dan mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi anak yang

berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu kedua orang tua adalah sumber pendidikan

yang pertama bagi anak-anak. Keduanya harus benar-benar mendidik anak-anak

mereka dengan kebaikan sehingga dapat menjaga akhlak anak.

Akhlak merupakan alat kontrol psikis dan sosial bagi individu dan

masyarakat. Tanpa akhlak manusia akan berada dalam kumpulan hewan dan binatang

yang tidak memiliki tata nilai dalam kehidupannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW

merupakan sumber akhlak yang hendaknya diteladani oleh orang mukmin,

sebagaimana sabda beliau:

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh dan Abu Rabi' keduanya
berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abu At Tayyah dari

(مسلم) 
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Anas bin Malik dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah
orang yang paling baik akhlaknya.".4

Salah satu metode yang dianggap sangat  penting dilakukan oleh orang tua

untuk mendidik sikap dan moral anak didik agar berakhlak baik adalah metode

keteladanan. Dalam praktek pendidikan, anak didik cenderung meneladani orang

terdekatnya, karena pada dasarnya anak secara psikologi suka meniru, bukan  saja

yang baik akan tetapi juga dalam hal yang buruk,  secara psikologi pula manusia

sangat membutuhkan tokoh teladan dalam hidupnya. Hal inilah yang menjadi alasan

agar orang tua harus tampil menjadi teladan bagi anak didiknya.

Pengamatan awal peneliti tentang keteladanan orang tua terhadap akhlak

siswa di SMA Negeri 9 Konawe Selatan menunjukkan bahwa orang tua kurang

memberikan teladan kepada anaknya, sehingga akhlak anak menjadi tidak baik,

seperti sering membantah, berperilaku seperti geng motor, perkelahian, dan lain

sebagainya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Keteladanan Orang Tua terhadap Akhlak

Siswa di SMA Negeri 9 Konawe Selatan”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi masalah yang

akan diteliti yaitu:

1. Keteladanan orang tua siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan.

4 Abu Husain Musli, Hajjaj-al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Semarang: Toha Putra,
2007), h. 2259
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2. Akhlak siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan.

3. Pengaruh keteladanan orang tua terhadap akhlak siswa SMA Negeri 9

Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Rumuskan masalahan dalam penelitian  ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keteladanan orang tua siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan?

2. Bagaimana akhlak siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan?

3. Apakah terdapat pengaruh keteladanan orang tua terhadap akhlak siswa SMA

Negeri 9 Konawe Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui keteladanan orang tua siswa SMA Negeri 9 Konawe

Selatan.

2. Untuk mengetahui akhlak siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh keteladanan orang tua terhadap

akhlak siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini ialah sebagai

berikut:
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1. Secara Teoritis

Sebagai pengalaman peneliti dalam mempersiapkan diri, dimana

peneliti sendiri adalah merupakan calon pendidik yang kelak akan menjadi

seorang guru pendidikan agama Islam, olehnya itu dari penelitian ini akan

menjadi masukan dan tambahan ilmu bagi peneliti tentang bagaimana

pentingnya keteladan dalam mengajar dan mendidik.

2. Secara Praktis,

a. Sebagai bahan masukan bagi orang tua dalam melaksanakan tugasnya

sebagai teladan bagi anak.

b. Sebagai bahan masukan bagi siswa dalam menilai akhlak yang mereka

miliki.

c. Menjadi bahan acuan bagi calon peneliti lain yang akan melakukan

penelitian yang serupa dimasa mendatang.

F. Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dari pembaca

dalam  memahami maksud yang menjadi variabel dalam penelitian ini, maka peneliti

memberikan  definisi oprasional sebagai berikut:

1. Keteladanan orang tua yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu

bentuk pembelajaran seseorang tentang bagaimana cara melakukan suatu

tindakan yang baik dengan meniru sikap dan tingkah laku orang lain, dengan

indikator: keteladanan dalam bertutur kata, berperilaku, dan beribadah.
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2. Akhlak siswa yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sifat yang

tertanam kuat dalam jiwa siswa yang nampak dalam perbuatan lahiriah yang

dilakukan dengan mudah dan spontan, tanpa memerlukan pemikiran atau

pertimbangan, dan tidak memerlukan dorongan dari luar, serta sudah menjadi

kebiasaan yang dilakukan guru dalam kehidupan sehari-hari, dengan indikator:

akhlak pribadi, bermasyarakat, bernegara, dan beragama.

G. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah:

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan keteladanan orang tua terhadap akhlak

siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Keteladan Orang Tua

1. Pengertian Keteladanan Orang Tua

Keteladanan berasal dari kata dasar “teladan’ yang berarti perbuatan atau

barang dan sebagainya yang patut ditiru atau dicontoh.1 Sehingga keteladanan berarti

hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam bahasa Arab keteladanan diungkapkan

dengan kata uswah dan qudwah. Artinya teladan adalah suatu keadaan seseorang

dihormati oleh orang lain yang meneladaninya. Pengertian al-Ashfahani ini terkesan

lebih luas karena keadaan ini bisa dalam hal kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau

kemurtadan.2 Kata uswah terdapat dalam al-Quran dengan diberi sifat dibelakangnya

dengan sifat hasanah yang berarti baik. Sehingga terdapat ungkapan uswatun

hasanah yang berarti teladan yang baik.3 Menurut Kartini Kartono, keteladanan sama

dengan modeling, yaitu bentuk pembelajaran seseorang bagaimana melakukan suatu

tindakan dengan memperhatikan dan meniru sikap serta tingkah laku orang lain.4

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keteladanan adalah

hal-hal yang dapat ditiru, diikuti atau dicontoh dari seseorang. Namun keteladanan

yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai metode

1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2007), Edisi ke II, cet.4, h. 1025.

2 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press,
2002), h. 117

3 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 95
4 Kartini Kartono, Kamus Psikologi, (Bandung: Satelit, 2006), h.285.


