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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai sebuah proses penanaman nilai-nilai, tidak 

terkecuali adalah pendidikan akhlak. Akhlak ataupun budi pekerti memegang 

peranan penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik akan 

membedakan atara manusia yang berakhlak dan tidak berakhlak. Manusia 

yang berakhlak mulia, dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya, yang 

dapat menghindarkan diri dari sifat-sifat kecurangan, kerakusan dan 

kezaliman. Manusia yang berakhlak mulai, suka tolong menolong sesama 

insan dan makhluk lainnya. Mereka senang berkorban untuk kepentingan 

bersama. Yang kecil menghormati yang tua, yang tua kasih kepada yang 

kecil. 

Akhlak juga merupakan bagian yang sangat penting untuk 

diperhatikan dan diamalkan. Terlebih bagi manusia yang memiliki jaringan 

yang luas, baik hubungan dengan khalik, maupun terhadap sesama makhluk, 

ataupun hubungan dengan sesama manusia. Untuk mewujudkan ukhuwah 

islamiyah yang baik ini maka manusia harus memiliki sifat-sifat yang mulia 

yaitu: rasa hormat, taat, patuh terhadap yang lebih tua, rasa iklas dalam tolong 

menolong, setia kawan yang didasarkan atas kebenaran dan lapang dada. 

Akhlak atau budipekerti merupakan dasar untuk menjadikan umat 

beradab, sehingga sabaiknya ditanamkan sedini mungkin, semakin dini 

semakin baik. Sebaliknya mengubah perilaku saat usia balig, sangatlah sulit 

karena sudah melekat dalam diri. Sebenarnya anak-anak memiliki modal 
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yang sangat besar untuk menjadi berakhlak mulia, karena pada hakikatnya 

mereka adalah seorang peniru ulang. Anak akan meniru ucapan dan perilaku 

orang yang ada di sekelilingnya bukan hanya yang baik-baik saja tetapi juga 

yang buruk. 

Pada hakikatnya keluarga atau orang tua merupakan pusat pendidik 

atau lembaga pendidikan yang utama, karena dalam keluarga mula-mula anak 

memperoleh bimbingan dan pendidikan, serta dalam linkungan keluarga 

seorang anak dan remaja menghabiskan waktunya sehari-hari. Keutuhan 

orang tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam 

membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan kreatifitasnya. 

Hal ini tentunya akan terasa sulit ketika anak tidak mempunyai 

keluarga atau orang tua yang utuh, dengan kata lain, anak yang hanya 

mempunyai orang tua tunggal (single parent). Proses pendidikan akan tersas 

“pincang” dan berat dikarenakan orangtua akan bekerja keras dangan 

sendirinya dalam memenuhi kebutuhan dan mendidik anak-anaknya. 

Berdasarkan survey dan observasi permulaan oleh penulis di desa 

Kembangkuning Cepogo Boyolali, bahwasanya anak-anak yang mempunyai 

keluarga atau orang tua yang tunggal (single parent), prestasinya cukup baik. 

Karena peran keluarga sangat penting dalam mendidik anak-anaknya.   

Terlepas dari permasalahan tersebut di atas, ketertarikan penulis untuk 

mengetahui dan meneliti bagaimana yang dilakukan oleh orang tua tunggal 

(single parent) dalam memberikan Pendidikan Akhlak terhadap anak-anaknya 

di desa Kembangkuning Cepogo Boyolali. Sehingga akhlak anak yang 
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memiliki orang tua tunggal (single parent) tidak kalah dengan anak yang 

mempunyai keluarga atau orangtua yang utuh. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis 

mengungkapakan rumusan masalah yang dapat menjadi acuan dan 

pembahasan berikutnya. 

Usaha atau strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja usaha-usaha yang di lakukan dalam membentuk Pendidikan 

Akhlak anak melalui orang tua tunggal (single parent) di desa 

Kembangkuning Cepogo Boyolali? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi orang tua tunggal (single parent) dalam 

memberikan Pendidikan Akhlak terhadap anaknya serta usaha untuk 

mengatasi kendala tersebut di desa Kembangkuning Cepogo Boyolali? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui usaha-usaha yang di lakukan dalam membentuk 

Pendidikan Akhlak anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal 

(single parent) terhadap anaknya di desa Kembangkuning Cepogo 

Boyolali. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi orangtua dalam 

memberikan Pendidikan Akhlak serta usaha untuk mengatasinya. 
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2. Manfaat Penilitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahua 

serta wawasan berfikir bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

b. Hasil penelitian ini semoga berguna bagi para pendidik dan orangtua 

untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anaknya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


