
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga marupakan lingkungan terkecil yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pendidikan. Keluarga memiliki peranan yang sangat 

penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang 

penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama 

maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusi 

untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang 

sehat. 

Keluarga sebagai tempat anak belajar dan menyatakan diri sebagai 

makhluk sosial. Dalam keluarga, umumnya anak ada dalam hubungan 

interaksi yang intim. Keluarga sebagai kelompok orang yang ada hubungan 

darah atau perkawinan, orang-orang yang termaksud dalam keluarga adalah 

ayah, ibu dan anak-anak.
1
 Segala sesuatu yang diperbuat anak mempengaruhi 

keluarganya dan sebaliknya, keluarga memberikan dasar tingkah laku, watak, 

moral, pendidikan serta keagamaan kepada anak. Pengalaman interaksi dalam 

keluarga akan menentukan pola perilaku anak terhadap orang lain dalam 

masyarakat.
2
 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Oleh karena itu, dengan pendidikan manusia dapat mengetahui 
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sesuatu yang belum diketahui dan menggali sumber daya manusia yang 

berkualitas. Sejak lahir manusia membutuhkan pendidikan. Pada saat itu 

pendidik yang paling berperan yaitu orang tua. Orang tua sebagai seorang 

pendidik sudah seharusnya mengetahui tujuan pendidikan itu sendiri dan 

bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. 

pendidikan seseorang dapat mempengaruhi semua aktifitas dan tingkah 

lakunya, sehingga seseorang yang berpendidikan tinggi berbeda dengan orang 

yang berlatar belakang pendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Gunarsa yang menyatakan bahwa “kalau orang tua berpendidikan tinggi atau 

kurang tinggi, usahawan atau karyawan, semua ini mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku anaknya”.
3
 

Menyayangi dan membiasakan anak berakhlak mulia harus sudah 

dilakukan sejak usia dini, bukan mendadak pada usia dewasa. Pada usia dini 

sampai baligh inilah saat yang paling tepat untuk memantapkan akhlak hingga 

benar-benar mempribadi pada diri anak. Jika pada usia dini anak-anak belum 

terbiasa berakhlak mulia, niscaya pada periode selanjutnya akan mengalami 

kesulitan dalam mengubah diri. 

Pandangan terhadap pengaruh akhlak anak ketika mereka dalam masa 

mencari ilmu pengetahuan baik formal maupun nonformal tidak terlepas dari 

pengaruh keluarga tersebut. Pentingnya sebuah keluarga dapat dilihat dalam 

sebuah pendapat bahwa “Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak”. Jika suasana dalam keluarga itu 
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menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula, jika tidak tentu 

terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Keluarga juga dipandang sebagai 

institusi (lembaga) yang dapat memenuhi kebutuhan insan (manusiawi), 

terutama kebutuhan bagi perkembangan kepribadian manusia, sehingga 

perawatan serta perlakuan yang baik dari orang tua dapat memenuhi 

kebutuhan dasar anak. 

Salah satu upaya membentuk akhlak yang efektif adalah melalui 

aktivitas keseharian anak baik dirumah, sekolah atau masyarakat, yaitu dengan 

memberikan keteladanan yang tepat juga harus ditunjukan tentang bagaimana 

harus menghormati dengan melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan dan 

kemasyarakatan yang selaras dengan tuntunan akhlak mulia. 

Penanaman nilai-nilai keagamaan yang dilakukan sejak dini perlu 

dilakukan untuk membekali anak agar lebih matang menghadapi 

permasalahan kehidupan. Pembiasaan yang dilakukan sejak kecil akan 

membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut akan menjadi semacam 

kebiasaan sehingga bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Al-Ghazali 

mengatakan “anak adalah amanah orang tuanya, hatinya yang bersih adalah 

permata berharga, yang kosong dari setiap tulisan dan gambar, hati itu siap 

menerima setiap tulisan dan cenderung setiap yang ia inginkan, oleh karena itu 

jika dibiasakan mengerjakan yang baik lalu tumbuh diatas kebaikan itu 

bahagialah ia di dunia dan akhirat.
4
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Peran orang tua bagi pendidikan anak dengan memberikan dasar 

pendidikan, sikap dan keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi 

pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, dan rasa aman yang merupakan 

dasar-dasar untuk mematuhi peraturan-peraturan dan menanamkan kebiasaan-

kebiasaan yang baik. 

Lingkungan keluarga sebagai tempat anak dilahirkan, anak lahir dalam 

keadaan lemah dan disinilah pertama kali ia mengenal nilai dan norma. Ia 

perlu terkait secara sadar dalam mencapai “Idealisme keluarga”. Pendidikan 

dilingkungan keluarga berfungsi untuk memberikan dasar dalam menumbuh 

kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila dan religius. 

Namun pada saat ini dapat kita lihat dan dengar dengan baik 

dilingkungan kita maupun media masa orag tua terkesan tidak memperhatikan 

aspek-aspek psikologis dari anak-anak mereka dan lebih cenderung mendidik 

anak dengan materi, padahal anak sangat membutuhkan kasih sayang dan 

perhatian dari orang tuanya, sehingga anak sering sekali merasa cemas dan 

takut kalau mereka kehilangan kasih sayang, perhatian, dan dukungan dari 

orang tuanya. 

Dapat dilihat di Desa Muara Bahan, orang tua sering sekali 

mengeluarkan perkataan yang tidak baik dengan mengatakan anaknya bodoh, 

tidak menghargai atau memberi reward terhadap usaha dan bantuan yang 

dilakukan anak, selalu melabeli anak “malas” tanpa memikirkan dampak 

psikologis yang diterima oleh anak.Bahkan orang tua membiarkan anaknya 

berkata kotor, adapun perilaku nakal yang dilakukan oleh anak tersebut 
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seperti, memukul teman sabaya, tidak sopan terhadap orang yang lebih tua, 

melawan perkataan orang tua, tidak menghiraukan dan mematuhi perkataan 

orang tua, hal ini dapat disebabkan pendidikan akhlak yang diberikan oleh 

orang tua masih sangat minim, sehingga anak bersikap demikian. Berikut 

adalah gejala-gejala orang tua yang terdapat di Desa Muara Bahan : 

1. Orang tua masih kurang perhatianterhadap perkembangan anak 

2. Orang tua kurang perhatian dalam mendidik anak 

3. Orang tua kurang menghiraukan tingkah laku anak 

4. Orang tua kurang memperhatikan pergaulan anak 

5. Orang tuatidak memiliki banyak waktu untuk bersama anak 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Muara Bahan 

Kecamatan Singingi Hilir, ada sebagian orang tua dalam mendidik akhlak 

anaknya sudah cukup bagus dan orang tua dalam mendidik akhlak anak masih 

sangat minim, karena tidak semua orang tua yang memiliki pandangan yang 

sama dalam mendidik anak mereka. 

Dari fenomena di atas peneliti ingin tahu lebih jauh bagaimana 

penanaman nilai orang tua yang berpengaruh terhadap akhlak anak. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peniliti  tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai masalah tersebut dengan melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Penanaman Nilai Keagamaan Orang 

Tua terhadap Akhlak Anak di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam 

memahami judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan dan penegasan 

istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang 

atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

sseseorang.
5
 

2. Penanaman 

Penanaman berasal dari kata ”tanam” yang artinya menaruh, 

menaburkan (paham, ajaran) memasukkan, membangkitkan atau 

memelihara (perasaan, cinta kasih, semangat).
6
 

3. Nilai  

Nilai adalah suatu tipe kepercayaan dimana seseorang bertindak 

atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau 

tidak pantas dikerjakan.
7
 

4. Keagamaan  

Keagamaan berasal dari kata agama yang berarti segenap 

kepercayaan, yang berhubungan dengan keyakinan yang memiliki nilai-

nilai sakral yang bersumber pada wahyu ilahi.
8
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5. Orang tua 

Orang tua merupakan ayah dan ibu dari seorang anak, baik melalui 

hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan 

yang sangat penting dalam membesarkan anak.
9
 

6. Akhlak 

Akhlak merupakan peranggai, kelakuan, tabiat, atau watak dasar 

dan Agama atau segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku 

mausia.
10

 

Dari penegasan istilah diatas dapat disimpulkan bahwa penanaman 

nilai-nilai keagamaan yang diberikan oleh orang tua untuk melihat dampak 

atau pengaruhnya terhadap akhlak anak.  

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Penanaman nilai orang tua mempengaruhi akhlak anak 

b. Orang tua memiliki peranan penting dalam membina akhlak anak 

c. Orang tua kurang perhatian terhadap perkembangan akhlak anak 

d. Perkembangan akhlak anak terhambat akibat orang tua yang mendidik 

anak dengan menggunakan metode yang kurang tepat. 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi 

permasalahan pada “Pengaruh penanaman nilai keagamaan orang tua 

terhadap akhlak anak di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi”. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah utama dalam penelitian ini adalah “Apakah ada 

pengaruh antara penanaman nilai keagamaan orang tua terhadap akhlak  

anak di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi?”.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

antara penanaman nilai keagamaan orang tua terhadap akhlak anak di Desa 

Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan, khususnya untuk orang tua agar dapat 

mendidik anak dengan cara yang baik. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Untuk mendeskripsikan pengaruh penanaman nilai keagamaan 

orang tua terhadap akhlak anak 

2) Memberikan informasi kepada orang tua agar mendidik anak degan 

menggunakan metode atau cara yag baik, agar nantinya anak 

tumbuh sesuai degan ajaran Islam. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUN PUSTAKA 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, 

konsep operasional, operasional variabel dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, uji validitas dan uji reliabilitas, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

  Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah Desa Muara Bahan, 

geografi dan demografi, keadaan ekonomi, agama, dan struktur 

pemerintahan Desa Muara Bahan. 
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BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan hasil olah 

data dengan menggunakan program SPSS 17.0 

BAB VI :  PENUTUP 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


