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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini fenomena kenakalan remaja semakin meluas dan 

bahkan hal ini sudah terjadi sejak dulu. Kenakalan remaja seperti sebuah 

lingkaran hitam yang tidak pernah putus, sambung menyambung dari waktu ke 

waktu, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun dan bahkan dari hari ke hari 

semakin meluas. Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang 

kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia. 

Kondisi remaja di Indonesia saat ini dapat digambarkan bahwa banyak 

yang menikah di usia remaja, seks pranikah dan kehamilan tidak dinginkan, 

aborsi 2,4 juta: 700-800 ribu adalah remaja, 17.000/tahun, 1417/bulan, 47/hari 

perempuan meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan, 

HIV/AIDS: 1283 kasus, diperkirakan 52.000 terinfeksi penyakit, (70% remaja), 

minuman keras dan narkoba.
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Data diatas sesuai dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Danastri 

P. (2013), menunjukkan bahwa remaja yang orang tuanya merantau rentan 

untuk mengalami problem psikososial yang berkaitan dengan perilaku antara 

lain penyalahgunaan zat dan alkohol yaitu merokok dan minum minuman 
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keras, serta problem yang berkaitan dengan relasi sosial seperti membolos, 

bertengkar, berjudi, berkelahi, dan tawuran.
2
 

Berdasarkan data diatas menunjukan betapa pentingnya peran dari 

keluarga terhadap pendidikan anak. Keluarga adalah suatu lingkungan yang 

terdiri dari orang-orang terdekat bagi seorang anak. Banyak sekali waktu dan 

kesempatan bagi seorang anak untuk berjumpa dan berinteraksi dengan 

keluarganya. Perjumpaan interaksi tersebut sudah pasti sangat besar 

pengaruhnya bagi perilaku seorang anak.  

Antara keluarga dan pendidikan adalah dua istilah yang tidak bisa 

dipisahkan. Sebab, dimana ada keluarga di situ ada pendidikan.
3
 Keluarga 

adalah lingkungan pertama yang paling berperan dalam perkembangan anak. 

Anak berinteraksi dengan keluarganya (ibu, ayah, saudara kakak, adik, dan 

lain-lain) dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap seorang anak. 

Keadaan anak yang tidak mendapat perhatian orang tua dengan baik 

cenderung akan mempunyai akhlak yang berbeda dengan anak yang mendapat 

perhatian penuh dari oarng tuanya. pada umumnya anak yang diasuh kakek 

nenek cenderung dimanja. 

Pendidikan akhlak menuntut peran aktif keterlibatan semua elemen 

masyarakat dalam proses pendidikan. Pembentukan akhlak siswa bukan 

semata-mata tanggung jawab guru di sekolah, namun juga tanggung jawab 
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orang tua (keluarga) yang memegang amanah langsung dalam pendidikan 

anak. Orang tua menjadi pelaku utama dan pertama dalam mendidik dan 

mengasuh anak dalam lembaga pendidikan informal yaitu keluarga, tetapi 

bagaimana jika orang tua tidak ada di rumah untuk mendidik dan mengasuh 

tetapi pergi bekerja merantau ke daerah lain untuk mencari nafkah. 

SMA Negeri jumapolo adalah salah satu sekolah menengah atas negeri 

yang ada di kabupaten karanganyar. Siswa yang bersekolah di SMA Negeri 

jumapolo berasal dari daerah sekitarnya, seperti dari kecamtan Jumapolo, 

Jumantono, Jatipuro Dan Jatiyoso, yang mayoritas besar orang tua dari siswa 

bekerja merantau keluar daerah untuk mencari nafkah.  

Dari memperhatikan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul 

“PENGARUH ORANG TUA MERANTAU TERHADAP AKHLAK SISWA 

KELAS XI SMA NEGERI JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi akhlak terhadap sesama manusia siswa yang ditinggal 

merantau orang tuanya? 

2. Bagaimana pengaruh orang tua merantau terhadap akhlak sesama manusia 

siswa yang ditinggal merantau orang tuanya? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kondisi akhlak terhadap sesama manusia siswa 

yang ditinggal merantau orang tuanya. 

b. Untuk mendeskripsikan pengaruh orang tua merantau terhadap akhlak 

sesama manusia siswa yang ditinggal merantau orang tuanya. 

2. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis 

1) Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai kondisi akhlak terhadap sesama manusia siswa 

Kelas XI SMA Negeri Jumapolo yang ditinggal merantau orang 

tuanya. 

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang relevan dimasa 

yang akan datang. 

b. Manfaat praktis 

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada orang tua 

perantau tentang pentingnya peran orang tua dalam pendidikan. 

2) Dapat memberikan kontribusi positif pada sekolah dalam rangka 

perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran. 

 


