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ABSTRAK 

 

Pembinaan akhlak adalah proses, perbuatan, tindakan, penanaman, nilai-nilai perilaku 

budi pekerti, perangi, tingkah laku baik terhadap Allah SWT., sesama manusia, diri sendiri dan 

alam. Orang tua berperan penting dalam pembinaan akhlak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Nilai-nilai akhlak harus ditanamkan sejak usia dini melalui pendidikan dalam keluarga, sebagai 

makhluk individu, manusia memiliki potensi (fitrah) yang dibawa sejak lahir dan sangat 

potensial untuk dikembangkan. Potensi tersebut tidak dapat berkembang dengan sempurna tanpa 

melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya pendidikan akhlak. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalahnya yaitu (1) Bagaimana 

kondisi akhlak anak di Dukuh Tanon RT 07/RW 03? dan (2) Bagaimana peran orang tua dalam 

membina akhlak anak di Dukuh Tanon RT 07/RW 03 Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali?.  

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mendiskripsikan kondisi akhlak 

anak dan peran orang tua di Dukuh Tanon RT 07/RW 03 Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengamatan, dokumen dan 

wawancara terhadap informan yang dipilih secara purposive. Analisis induktif digunakan untuk 

menguji teori dengan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan (1) Kondisi akhlak anak 

di Dukuh Tanon RT 07/RW 03 Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali perlu 

mendapatkan perhatian orang tua. Terdapat akhlak yang kurang baik yang dilakukan oleh anak, 

seperti kurang taatnya anak untuk beribadah, kurangnya rasa hormat seorang anak kepada orang 

yang lebih tua, dan kurangnya kesadaran anak dalam membuang sampah. Selain itu, terdapat 

juga akhlak anak yang baik seperti rajin TPA serta  taat dan patuh terhadap perintah orang tua. 

(2) Pembinaan akhlak dilakukan orang tua dengan berbagai cara, seperti menyuruh anak untuk 

beribadah, membimbing anak untuk berbuat yang baik, menasehati jika anak berbuat salah, 

memberikan contoh yang baik pada anak serta melakukan pengawasan terhadap perilaku anak. 

Pengawasan sangat kurang dilakukan orang tua dikarenakan para orang tua sibuk bekerja. 

Pembinaan akhlak dilakukan dengan tujuan agar anak mempunyai akhlak yang baik sesuai 

dengan ajaran Islam, baik akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, maupun 

akhlak terhadap lingkungan. 

 

 

Kata Kunci: Peran, Orang Tua, Pembinaan Akhlak  
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan salah satu 

bagian terpenting dalam kehidupan manusia, 

karena pendidikan menjadi faktor utama 

dalam pengembangan fitrah manusia, baik 

potensi jasmani maupun rohani. Orang tua 

memiliki peran sentral dalam pendidikan di 

keluarga sebagai pembimbing dan pendidik, 

sebab orang tua memiliki tanggung jawab 

memberikan pemahaman dan pengalaman 

yang seluas-luasnya kepada anak-anaknya 

akan pentingnya seseorang memiliki akhlak 

yang baik.
1
 

Berdasarkan beberapa fakta 

mengenai penurunan akhlak yang ditulis 

oleh Elisha Prima Azaria menyebutkan 15-

20% dari remaja usia sekolah di Indonesia 

sudah melakukan hubungan seksual di luar 

nikah, 15 juta remaja perempuan usia 15-19 

tahun melahirkan setiap tahunnya, hingga 

Juni 2009 telah tercatat 6332 kasus AIDS 

dan 4527 kasus HIV positif di Indonesia, 

                                                           
1
 Azmi, Muhammad. 2006. Pembinaan Akhlak 

Anak Usia Pra Sekolah. Yogyakarta: Belukar. Hlm 

15-16 

dengan 78,8 persen dari kasus-kasus baru 

yang terlaporkan berasal dari usia 15-29 

tahun.  jumlah kasus kriminal yang 

dilakukan anak-anak dan remaja tercatat 

1.150 sementara pada 2008 hanya 713 

kasus. Ini berarti ada peningkatan 437 kasus. 

Jenis kasus kejahatan itu antara lain 

pencurian, narkoba, pembunuhan dan 

pemerkosaan.
2
 

Nilai-nilai akhlak harus ditanamkan 

sejak usia dini melalui pendidikan dalam 

keluarga. Sebagai makhluk individu, 

manusia memiliki potensi (fitrah) yang 

dibawa sejak lahir dan sangat potensial 

untuk dikembangkan. Potensi tersebut tidak 

dapat berkembang dengan sempurna tanpa 

melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, 

disinilah pentingnya pendidikan utamanya 

pembinaan akhlak.
3
 

                                                           
2 Elisha Prima Azaria. Fakta Akhlak Remaja 

Saat Ini Dan Permasalahan Yang Ditimbulkan. 

http://pengetahuanpelajara.blogspot.com/2013/01/fak

ta-akhlak-remaja-saat-ini-dan.html diunduh pada 25 

September 2014 
3
 Azmi, Muhammad. 2006. Pembinaan Akhlak 

Anak Usia Pra Sekolah. Yogyakarta: Belukar. Hlm 

11-12 

http://www.blogger.com/profile/09541248222949788025
http://pengetahuanpelajara.blogspot.com/2013/01/fakta-akhlak-remaja-saat-ini-dan.html
http://pengetahuanpelajara.blogspot.com/2013/01/fakta-akhlak-remaja-saat-ini-dan.html
http://pengetahuanpelajara.blogspot.com/2013/01/fakta-akhlak-remaja-saat-ini-dan.html
http://pengetahuanpelajara.blogspot.com/2013/01/fakta-akhlak-remaja-saat-ini-dan.html
http://pengetahuanpelajara.blogspot.com/2013/01/fakta-akhlak-remaja-saat-ini-dan.html
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Di Dukuh Tanon RT 07/RW 03 

Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali, terdapat pelanggaran-

pelanggaran akhlak yang dilakukan oleh 

anak. Pelanggaran tersebut dilakukan karena 

buruknya akhlak anak dan kurangnya 

pembinaan akhlak dari orang tua. Contoh 

pelanggaran tersebut antara lain berkata 

tidak sopan pada orang yang lebih tua 

misalnya “rak urusan” dan “rak gagas”, 

membuang sampah sembarang tempat, dan 

perkelahian. 

Berdasarkan pemaparan di atas, 

penulis ingin memfokuskan penelitian pada 

(1) Bagaimana kondisi akhlak anak di 

Dukuh Tanon RT 07/RW 03 Kelurahan 

Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten 

Boyolali Tahun 2014?  (2) Bagaimana peran 

orang tua dalam membina akhlak anak di 

Dukuh Tanon RT 07/RW 03 Kelurahan 

Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten 

Boyolali Tahun 2014?;  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

studi kasus dengan pendekatan kualitatif, 

yaitu penelitian untuk menjawab 

permasalahan yang memerlukan 

pemahaman secara mendalam dalam 

konteks waktu dan situasi yang 

bersangkutan, dilakukan secara wajar dan 

alami sesuai dengan kondisi objektif di 

lapangan, serta jenis data yang dikumpulkan 

terutama data kualitatif.
4
 

Peneliti menggunakan metode 

penulisan kualitatif karena menginginkan 

informasi lebih mendalam tentang kondisi 

akhlak anak dan peran orang tua dalam 

membina akhlak anak di Dukuh Tanon RT 

07/RW 03 Kelurahan Manjung Kecamatan 

Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2014. 

Penelitian ini dilakukan di Dukuh 

Tanon RT 07/RW 03 Kelurahan Manjung 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. 

                                                           
4
 Arifin, Zaenal. 2012.Penelitian Pendidikan 

Metode dan Paradigma Baru. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. Hlm 29 
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Subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah anak dan orang tua anak di Dukuh 

Tanon RT 07/RW 03 Kelurahan Manjung 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah 

kondisi akhlak anak dan peran orang tua 

dalam membina akhlak anak di Dukuh 

Tanon RT 07/RW 03 Kelurahan Manjung 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

Tahun 2014. 

Penelitian ini menitikberatkan pada 

hasil pengamatan, dokumen dan wawancara 

terhadap informan yang dipilih secara 

purposive. Analisis deduktif digunakan 

untuk menguji teori dengan fakta-fakta yang 

diperoleh di lapangan. 

Adapun sumber data primer 

diperoleh dari hasil pengamatan dan 

wawancara terhadap anak dan orang tua 

anak di Dukuh Tanon RT 07/RW 03 

Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali. Sedangkan sumber 

data sekundernya diperoleh dari dokumen 

data penduduk Dukuh Tanon RT 07/RW 03 

Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Akhlak Anak di Dukuh Tanon 

RT 07/RW 03 Kelurahan Manjung 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

1. Akhlak Anak Terhadap Allah 

Berdasarkan hasil observasi 

terhadap kondisi akhlak anak, 

Keadaan Masjid Al-Muttaqin yang 

sepi ketika waktu sholat tiba, 

menandakan bahwa akhlak anak 

terhadap Allah kurang begitu baik. 

Ketika azdan sudah berkumandang, 

anak-anak tidak langsung bergegas ke 

masjid untuk menjalankan sholat, 

tetapi masih asik bermain. Kondisi 

tersebut tidak lepas dari kurangnya 

pengawasan dari orang tua terhadap 

anak-anaknya. Tetapi disuatu sisi 

kondisi anak di Dukuh Tanon juga 
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dapat dikatakan baik, karena terdapat 

anak  di Dukuh Tanon setiap sore hari 

mengaji (TPA) di Masjid Al-Muttaqin. 

Akhlak anak terhadap Allah 

sebagaimana yang diuraikan di atas, 

kurang sesuai dengan teori 

Muhammad Aly Daud yaitu Akhlak 

terhadap Allah antara lain: (1) 

Mencintai Allah melebihi cinta kepada 

apa dan siapa pun juga dengan 

menggunakan firman-firman-Nya 

dalam Al-Qur’an sebagai pedoman 

hidup dan kehidupan; (2) 

Melaksanakan segala perintah dan 

menjauhi segala larangan-Nya; (3) 

Mengharapkan dan berusaha 

memperoleh keridaan Allah, dan lain 

sebagainya.
5
 

 

 

                                                           
5
 Ali, Muhammad Daud. 2010. Pendidikan 

Agama Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 

356 
 

2. Akhlak Anak Terhadap Sesama 

Manusia 

Akhlak anak di Dukuh Tanon 

terhadap sesama manusia dapat 

dikatakan baik. Dari 20 wawancara 

yang dilakukan pada anak, 16 anak 

selalu melaksanakan jika mereka 

diperintah orang tua. Misalnya ketika 

orang tua menyuruh TPA, anak-anak 

langsung berangkat TPA untuk 

mengaji di Masjid Al-Muttaqin. Tetapi 

berdasarkan observasi terhadap 

kondisi akhlak anak, terdapat anak 

yang mempunyai akhlak yang kurang 

baik seperti halnya jika anak berbuat 

salah dan ada orang lain yang 

menasehati, banyak anak yang 

membantah, bahkan anak 

menggunakan kata-kata yang kurang 

sopan yang selayaknya tidak boleh 

diucapkan oleh seorang anak, kata-tata 

itu seperti “rak urusan atau rak 

gagas”. 
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Akhlak anak sesama manusia 

yang telah diuraikan di atas, kurang 

sesuai dengan teori Muhammad Azmi 

yaitu sebagai anak yang baik harus 

berbakti kepada kedua orang tuanya 

dan selalu menjalin hubungan 

silaturahmi terhadap sesama manusia.
6
 

3. Akhlak Anak Terhadap Lingkungan 

Kondisi akhlak anak di Dukuh 

Tanon terhadap lingkungan begitu 

memprihatinkan, kondisi tersebut bisa 

dilihat bagaimana sikap anak terhadap 

lingkungan mereka. Bentuk dari 

akhlak terhadap lingkungan salah 

satunya yaitu bagaimana cara anak 

membuang sampah. Ketika anak 

mengaji atau TPA di masjid Al-

Muttaqin, setelah jajan anak 

membuang bungkus jajanan 

sembarang tempat. Halaman Masjid 

Al-Muttaqin sering kotor akibat 

bungkus jajanan tersebut. Dari hal 

                                                           
6
 Azmi, Muhammad. 2006. Pembinaan Akhlak 

Anak Usia Pra Sekolah. Yogyakarta: Belukar. Hlm 

66 

tersebut mencerminkan buruknya 

akhlak anak terhadap lingkungan. 

Akhlak anak terhadap 

lingkungan yang telah diuraikan di 

atas, tidak sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Aminuddin bahwa 

seorang individu dapat dikatakan 

mempunyai akhlak yang baik, dirinya 

akan selalu bebuat yang baik dan 

selalu menghindarkan dirinya dari 

perbuatan dosa.
7
 

 

B. Peran Orang Tua Dalam Membina 

Akhlak Anak di Dukuh Tanon RT 

07/RW 03 Kelurahan Manjung 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali  

Berdasarkan yang diperoleh 

penulis, maka dapat dikatakan bahwa 

orang tua berperan besar dalam membina 

akhlak anak di Dukuh Tanon RT 07/RW 

03 Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali. Hal ini dikarenakan 

                                                           
7
 Aminuddin. 2014. Pendidikan Agama Islam. 

Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 155 
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begitu besar perhatian dan harapan orang 

tua terhadap anak-anaknya untuk 

mempunyai akhlak yang baik. Orang tua 

selalu mengarahkan, mengajarkan, 

maupun memberikan contoh yang baik 

terhadap anak-anaknya. Peran orang tua 

dalam menanamkan akhlak antara lain: 

1. Peran Orang Tua dalam Membina 

Akhlak Anak Terhadap Allah 

Orang tua di Dukuh Tanon RT 

07/ RW 03 Kelurahan Manjung 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

mempunyai kesadaran yang besar 

dalam membina akhlak anak terhadap 

Allah. Orang tua selalu mengarahkan 

anaknya untuk selalu beribadah 

kepada Allah untuk selalu rajin sholat 

ke Masjid. Orang tua juga tidak lupa 

setiap sore hari menyuruh anaknya 

untuk TPA di Masjid. Selain itu orang 

selalu memberikan penjelasan betapa 

pentingnya beribadah kepada Allah. 

Disisi lain kesibukan pekerjaan 

menyebabkan lemahnya keteladanan 

dari orang tua pada anak-anaknya. 

Peran orang tua dalam 

membina akhlak kepada Allah 

sebagaimana yang telah diuraikan di 

atas sama dengan teori yang telah 

dijelaskan oleh Astrida. Menurut 

Astrida bahwa setiap orang tua dalam 

menjalani kehidupan berumah tangga 

memiliki tugas dan peran yang sangat 

penting, adapun tugas dan peran orang 

tua terhadap anaknya dapat 

dikemukakan sebagai berikut, 

melahirkan, mengasuh, membesarkan, 

mengarahkan menuju kepada 

kedewasaan serta menanamkan 

norma-norma dan nilai-nilai yang 

berlaku. Di samping itu juga harus 

mampu mengembangkan potensi yang 

ada pada diri anak, memberi teladan 

dan mampu mengembangkan 

pertumbuhan pribadi dengan penuh 
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tanggung jawab dan penuh kasih 

sayang.
8
 

2. Peran Orang Tua dalam Membina 

Akhlak Anak Terhadap Sesama 

Manusia 

Orang tua di Dukuh Tanon RT 

07/RW 03 Kelurahan Manjung 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

selalu mengarahkan anaknya 

bagaimana untuk berkata maupun 

berbuat baik kepada sesama manusia. 

Sebagai contohnya ketika disuruh 

orang tua tidak boleh membantah, 

selalu menjalankan apa yang 

diperintahkan orang tua dalam hal 

kebaikan. Orang tua di Dukuh Tanon 

juga mengajarkan kepada anaknya 

untuk berbahasa yang baik kepada 

orang yang lebih tua (basa krama 

halus). Selain itu, orang tua di Dukuh 

Tanon selalu memberi contoh yang 

baik pada anaknya, agar anaknya 

                                                           
8
httpsumsel.kemenag.go.idfilefileBANYUASI

Npfyl1341188835.pdf.pdf – Adobe Reader. Diunduh 

6 november 2014 

senantiasa meniru apa yang telah 

diajarkan oleh orang tuanya. 

Peran orang tua dalam 

membina akhlak terhadap sesama 

manusia seperti yang diuraikan di atas 

sama seperti teori yang diungkapkan 

Pohan yaitu Sudah selayaknya setiap 

orang tua menyadari betapa besar 

peran yang harus dimainkan. Orang 

tua memegang peran penting sebagai 

figur yang akan diteladani anak-

anaknya. Karena yang pertama dilihat 

dan ditiru anak tidak lain adalah orang 

tuanya sendiri, mereka yang pertama 

berinteraksi dalam kehidupannya di 

dunia.
9
 

3. Peran Orang Tua dalam Membina 

Akhlak Anak Terhadap Lingkungan 

Lingkungan juga menjadi salah 

satu faktor yang perlu dicermati bagi 

orang tua di Dukuh Tanon RT 07/RW 

03. Orang tua mengajarkan kepada 

                                                           
9
 Pohan, Imran. 1986. Masalah Anak dan 

Anak Bermasalah. Jakarta: Intermedia. Hlm 170 
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anak bagaimana seharusnya bersikap 

peduli terhadap lingkungan agar selalu 

bersih dan enak untuk dilihat. Orang 

tua selalu menyuruh anaknya untuk 

selalu menjaga kebersihan di sekitar 

rumahnya, antara lain membuang 

sampah pada tempatnya, menyapu 

halaman rumah setiap sesudah pulang 

dari TPA dan orang tua menyuruh 

anaknya untuk menyayangi hewan 

peliharaan. 

Peran orang tua dalam 

membina akhlak terhadap lingkungan 

sesuai yang diuraikan di atas sama 

seperti teori Caray yaitu Peranan 

sebagai pembimbing anak, terutama 

dalam membatu anak mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi dan 

memberikan pilihan-pilihan saran 

yang realistis bagi anak. Orang tua 

harus dapat membimbing anaknya 

secara bijaksana dan jangan sampai 

menekan harga diri anak. Anak harus 

dapat mengembangkan kesadaran, 

bahwa ia adalah seorang pribadi yang 

berharga, yang dapat mandiri, dan 

mampu dengan cara sendiri 

menghadapi persoalan-persoalannya.
10

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan dan 

pembahasan dari bab-bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Kondisi akhlak anak di Dukuh Tanon 

RT 07/RW 03 Kelurahan Manjung 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

perlu mendapatkan perhatian orang 

tua. Terdapat akhlak yang kurang baik 

yang dilakukan oleh anak, seperti 

kurang taatnya anak untuk beribadah, 

kurangnya rasa hormat seorang anak 

kepada orang yang lebih tua, dan 

kurangnya kesadaran anak dalam 

membuang sampah. Selain itu, 

                                                           
10

http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/

01/peran-orangtua-dalam-upaya-pencegahan.html. 

Diunduh 6 November 2014 

http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/01/peran-orangtua-dalam-upaya-pencegahan.html
http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/01/peran-orangtua-dalam-upaya-pencegahan.html
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terdapat juga akhlak anak yang baik 

seperti rajin TPA serta  taat dan patuh 

terhadap perintah orang tua. 

2. Pembinaan akhlak dilakukan orang tua 

dengan berbagai cara, seperti 

menyuruh anak untuk beribadah, 

membimbing anak untuk berbuat yang 

baik, menasehati jika anak berbuat 

salah, keteladanan yang baik pada 

anak serta melakukan pengawasan 

terhadap perilaku anak setiap hari. 

Pengawasan sangat kurang dilakukan 

orang tua dikarenakan para orang tua 

sibuk bekerja. Pembinaan akhlak 

dilakukan dengan tujuan agar anak 

mempunyai akhlak yang baik sesuai 

dengan ajaran Islam, baik akhlak 

terhadap Allah, akhlak terhadap 

sesama manusia, maupun akhlak 

terhadap lingkungan. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka saran yang 

diberikan oleh penulis untuk kemajuan 

akhlak anak di Dukuh Tanon RT 07/RW 

03 Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali sebagai berikut: 

a. Orang tua hendaknya selalu 

mengawasi perbuatan anak baik di 

lingkungan keluarga maupun 

lingkungan masyarakat. Dengan 

adanya pengawasan tersebut, semua 

perbuatan yang dilakukan oleh anak 

selalu terkontrol dan mendapat 

perhatian dari orang tua.  

b. Orang tua hendaknya memberi teladan 

yang baik terhadap anak-anaknya. 

c. Orang tua hendaknya menyuruh 

anaknya untuk rajin TPA, agar 

pendidikan agama dimiliki anak sejak 

usia dini. 

d. Orang tua hendaknya ikut mendukung 

kegiatan TPA, agar kegiatan TPA 

dapat berjalan dengan lancar. 
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