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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, di lingkungan 

keluarga pertama-tama anak mendapatkan pengaruh dalam bersikap dan  

berperilaku. karena itu,  orang tua merupakan teladan  bagi anak-anaknya. 

Jika orang tua berperilaku baik maka anakpun akan berperilaku baik, 

sebaliknya jika orang tua berperilaku kurang baik maka, anakpun akan 

berperilaku  kurang baik.  dan tugas keluarga adalah meletakkan dasar-

dasar bagi perkembangan anak, agar anak dapat berkembang secara baik
1
. 

Keluarga bukan saja bertugas mendidik anak-anak tetapi sekaligus 

mampu memerankan anak,sebagai pribadi yang mampu menyesuaikan diri, 

mencontoh pola dan tingkah laku dari orang tua serta dari orang-orang yang 

berada dekat dengan lingkungan keluarga. Jadi  peran ayah, ibu dan seluruh 

anggota keluarga adalah hal yang penting bagi proses pembentukan dan 

pengembangan pribadi anak
2
. 

Pembentukan dan pengembangan pribadi anak tergantung dari peran 

keluarga terutama ayah dan ibu dalam mendidik serta memberi contoh  

teladan yang baik bagi anak untuk menanamkan nilai-nilai yang positif 

sehingga anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik 
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Peran orang tua dalam membimbing anak sangat besar manfaatnya 

untuk membentuk akhlak anak, terutama ketika anak memasuki pendidikan 

taman kanak-kanak (TK)  karena di usia dini inilah seorang anak  sangat 

memerlukan bimbingan dari orang tua, dan di usia dini seorang anak akan 

berperilaku tergantung dari lingkungan sekitar yang membentuknya
3
. 

  Sebagai orang tua yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

mendidik anak, hendaknya memberi contoh teladan yang baik melalui 

pembiasaan-pembiasaan. Seperti: bila masuk rumah dibiasakan 

mengucapkan salam, menghormati orang yang lebih tua, tidak boleh 

mencuri atau  mengambil barang yang bukan miliknya, berdoa sebelum 

melakukan suatu kegiatan diantaranya: makan, minum, tidur memakai baju, 

membuang sampah  pada tempatnya, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti di 

atas akan memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian anak. Akan tetapi, 

tidak semua orang tua memahaminya, sehingga yang terjadi banyak orang 

tua yang tidak mempedulikan hal tersebut.  

Di sisi lain dalam kehidupan sehari-hari kita sudah diperlihatkan 

berbagai macam bentuk perilaku anak yang kurang baik seperti banyak 

anak yang mencuri, berkata kotor, menghina orang lain, mengejek teman, 

berani kepada orang tua, sombong dan angkuh. Perilaku tersebut sering kita 

lihat dan hanya bisa merasa kasihan kepada orang yang disakiti atau 

dikhianati. Sedangkan pada fakta yang sebenarnya yang penulis dapatkan di 

lapangan masih banyak persoalan dimana masih ada beberapa orang tua 

yang kurang memperhatikan perkembangan perilaku anak dan kurangnya 

perhatian serta peran orang tua dalam membentuk akhlak anak, padahal 
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pembentukan akhlak anak usia dini sangatlah penting sebelum anak 

beranjak dewasa. Masih ada beberapa orang tua yang beranggapan bahwa 

untuk anak yang terpenting ialah sudah diberikan materi serta sudah ada 

lembaga sekolah, sedangkan persoalan membentuk akhlak dari orang tua 

sendiri kurang diperhatikan.  

  Jika diperhatikan akhir-akhir ini banyak persoalan tentang 

penyimpangan perilaku yang sering terjadi  di sekitar kita seperti:  kasus 

pelecehan seksual yang dialami oleh anak TK di sebuah selolah bertaraf 

Internasional di Jakarta
4
. penyimpangan perilaku remaja yang melakukan 

hubungan  tanpa ada ikatan pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga, 

perselingkuhan, perkelahian antar remaja, serta korupsi yang melanda 

negeri ini. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat saat ini  mengalami 

kemerosotan  moral yang sangat parah. Hal ini terjadi karena pengaruh dari 

perkembangan teknologi yang semakin canggih . 

   Sebagai dampak dari teknologi yang semakin canggih apabila 

disalahgunakan akan berdampak buruk terhadap perubahan sikap dan 

perilaku anak. Maka  sebagai orang tua dengan mutlak harus memberi bekal 

pendidikan terutama pendidikan agama  kepada anak-anaknya. 

  Bertolak pada  uraian di atas bila dikaitkan dengan peran orang tua 

terhadap pendidikan anak usia dini maka kita sebagai orang tua harus 

memahami sifat anak terutama anak usia dini yang salah satu sifatnya yaitu 
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suka meniru baik pada orang tuanya, lingkungan dan hal-hal yang mereka 

lihat, mereka dengar, serta segala apa yang mereka alami. Keluarga adalah 

suatu masyarakat kecil, mempunyai peran bagi pendidikan akhlak anak-

anak, karena bagi anak, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama 

dalam berinteraksi. 

Pendidikan anak, terutama pendidikan akhlak bagi anak-anak 

menjadi sangat penting karena mereka akan menghadapi suatu yang sama 

sekali berbeda dengan yang kita hadapi sekarang. Pembekalan akhlak pada 

anak-anak menjadi dominan supaya mereka mampu bertahan hidup 

dengan terhindar dari semua yang akan menjerumuskan mereka kedalam 

hal-hal yang dilarang agama. 

Menurut Elizabeth Hurlok, masa kanak-kanak usia yang paling tepat 

untuk mengembangkan aspek kepribadian anak-anak  karena anak 

mempunyai potensi dasar berupa suka meniru dan bertanya
5
. Anak usia dini 

mempunyai karakteristik dasar yang unik, dan sebagai orang tua harus bisa 

mengembangkan dan mengarahkan karakteristik dasar tersebut menjadi 

karakter positif yang akan berguna di kehidupan sosial anak di masa depan. 

Peneliti mengambil judul peran orang tua terhadap pendidikan akhlak 

anak usia dini karena ingin tahu bagaimana  peran orang tua dalam 

pendidikan akhlak  pada anak, karena pada saat ini sikap dan perilaku anak 

mulai mengalami pergeseran nilai-nilai yang berdampak pada sikap kurang 
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menghargai orang lain dan cenderung mementingkan diri sendiri, serta 

berperilaku kurang baik, suka marah, memukul teman, mengambil barang 

yang bukan miliknya, dan lain sebagainya. Peneliti mengambil lokasi di TK 

muslimat NU 04 karena di tempat ini peneliti sering menemukan 

permasalahan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak yang kurang 

baik.  

 

B. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana peran  orang tua terhadap pendidikan akhlak  anak usia dini  

di TK Muslimat 04 Jatisari Pakisaji Kabupaten Malang? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung orang tua  terhadap         

pendidikan akhlak  anak usia dini di TK Muslimat NU 04 Jatisari 

Pakisaji Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan peran  orang tua terhadap pendidikan akhlak anak usia 

dini di TK Muslimat NU 04 Jatisari Pakisaji Kabupaten Malang 
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2. Mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan pendukung orang tua 

terhadap  pendidikan akhlak   anak usia dini di TK Muslimat NU 04 

Jatisari Pakisaji Kabupaten Malang 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Untuk dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dapat pula 

menjadi bahan masukan dalam membina keluarga terutama dalam hal 

mendidik akhlak anak. 

2. Bagi orang tua 

Menambah pengetahuan orang tua dalam mendidik akhlak anak usia 

dini 

3. Bagi  Guru 

hasil penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan memperbaiki 

kualitas  pendidikan akhlak  Di TK Muslimat NU 04. 

 

E.  Batasan Istilah 

Batasan istilah merupakan pengidentifikasian istilah-istilah kunci, dan 

kemudian didevinisikan secara operasional, bukan secara leksikal 
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(menurut devinisi kamus). Istilah-istilah kunci pada umumnya diperoleh 

dari kata-kata yang menjadi fokus permasalahan penelitian (Nurul 

zuriah,2003:3) sedangkan fokus yang akan diuraikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Peran 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada 

seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal 

maupun secara informal
6
.  Sedangkan dalam kamus umum bahasa 

Indonesia mengartikan peran sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau 

yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal 

atau peristiwa
7
. 

Dari dua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

peran adalah salah satu pemain utama yang mempunyai bagian atau 

memegang peran penting  dalam memimpin  terutama dalam kejadian 

suatu peristiwa dalam hal ini adalah peran orang tua dalam pendidikan 

akhlak anak usia dini di TK Muslimat NU 04 Jatisari Pakisaji Malang. 

2. Orang tua 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan 

ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang 
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dapat membentuk sebuah keluarga
8
. Dalam kamus Bahasa Indonesia 

dijelaskan, bahwa pengertian orang tua adalah ayah ibu kandung, orang 

tua juga bisa katakan Orang yang di aggap tua (cerdik, pandai, ahli, ban 

sebagainya)
9
.  

Melihat devinisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

orang tua  merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam 

pendidikan akhlak anak-anaknya terutama pendidikan Akhlak. 

3. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak adalah usaha yang dilakukan oleh seorang 

pendidik untuk membentuk tabiat yang baik kepada Allah. 

Pembentukan tabiat ini dilakukan oleh pendidik secara continue dengan 

tidak ada paksaan dari pihak manapun
10

. 

Pendidikan akhlak adalah pendidikan yang berorientasi 

membimbing dan menuntun  kondisi   jiwa khususnya agar dapat 

menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sesuai dengan aturan 

akal manusia dari syariat agama
11

. 

Melihat devinisi di atas maka dapat disimpulkan , pendidikan 

akhlak adalah pendidikan yang dilakukan  untuk membentuk tabiat yang 

baik dan berorientasi untuk membimbing dan menuntun kondisi jiwa 

agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik. 
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4. Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang 

dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun 

mental
12

. 

Menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (2000) pengertian 

anak usia dini adalah anak usia dini 0-6 tahun, yang merupakan masa 

pertumbuhan dan perkembangan sangat berpengaruh bagi kehidupan 

selanjutnya.  Anak usia dini juga diartikan sebagai anak prasekolah
13

. 

 

Anak usia dini yang dimaksud peneliti ini adalah anak yang 

menempuh jejang pendidikan Taman Kanak-kanak yaitu berusia 4 

sampai 6 tahun. 

 

5. TK Muslimat NU 04 

TK MUslimat NU 04 adalah lembaga Pendidikan di bawah 

naungan Yayasan Pendidikan Bina Bakti Wanita yang terletak di desa 

Jatisari RT 17 RW 05 kecamatan Pakisaji kabupaten Malang propinsi 

Jawa Timur. yang berdiri mulai tahun 1991. Akses jalan menuju lokasi 

TK Muslimat NU 04 sangat mudah karena terletak di tepi jalan raya,  

yang bisa dilalui mobil dan sepeda. Dan berada di tempat yang strategis 

dekat dengan SDN 02 dan berada di tengah desa sehingga mudah 

dijangkau oleh masyarakat. 
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F.  Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan penulis skripsi ini dibagi ke dalam lima 

bab sebagai berikut 

Bab I    adalah bab pendahuluan yang di dalamnya menguraikan 

gambaran dan pokok bahasan yang melatar belakangi penulisan penelitian 

ini. Dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan istilah serta 

sistematika pembahasan. 

Bab I1  Merupakan studi pustaka sebagai acuan dasar dalam 

penelitian  ini, yaitu meliputi judul peran orang tua dalam pendidikan 

akhlak pada anak usia dini di TK Muslimat NU 04 Jatisari pakisaji 

Kabupaten Malang 

Bab III Sebagai rencana penelitian, yang meliputi : pendekatan 

penelitian, informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.  

Bab IV merupakan penyajian data dan temuan penelitian yang 

meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian data dan analisa data 

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran 

 


