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ABSTRAK
Nama
Jurusan/fakultas
Judul

: Eka Karmila Sari
:Pendidikan Agama Islam/Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan
Keguruan
:Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Anak Dalam Al-Qur‟an Surah
Al- Isra‟ Ayat 23 (Study Kasus Pendidikan Akhlak Anak Di
Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang
Hari Provinsi jambi

Skripsi ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak anak dalam Al-Qur‟an
surah Al-isra‟ ayat 23 (study kasus pendidikan akhlak anak di Desa Koto Boyo
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui, bagaimana keadaan akhlak anak di Desa Koto Boyo,
dan ingin mengetahui apa saja kendala yang di hadapi orang tua dalam menanamkan
nilai-nilai pendidikan akhlak anak di Desa Koto Boyo, dan yang terakhir apa usaha
yang dilakukan orang tua dalam menanamkan pendidikan akhlak anak di Desa Koto
Boyo. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana dapat
dengan mudah mengetahui permasalahan dengan pengamatan langsung dan dengan
metode deskriftif, dengan tujuan dapat memberi gambaran tentang gejala tertentu dan
menjawab suatu pertanyaan dari penelitian yang berkenaan dengan semua komponen
dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak di RT 03. Banyak hal yang
dilakukan oleh peneliti dilapangan, mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi
yang ada pada Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
Provinsi Jambi untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini menunjukan
bahwa peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak di
Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari ini tidak terlalu
memuaskan, karena dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa para orang tua
belum berperan aktif di dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya dalam
rangka menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak. Berdasarkan penelitian ini,
diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para mahasiswa, para
tenaga pengajar, para peneliti dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan
UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi.
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ABSTRACT
Name
: Eka Karmila Sari
Department/Faculty : Islamic Religious Education / Faculty of Tarbiyah and
Teacher Training
Title
: Values of Childhood Moral Education in Al-Qur'an Surah AlIsra ‟Verse 23 (Case Study of Child Morality Education in
Koto Boyo Village Batin District XXIV Batang Hari Regency
Jambi Province
This thesis discusses the values of children's moral education in the Qur'an surah Alisra 'verse 23 (case study of children's moral education in Koto Boyo Village, Batin
District XXIV, Batang Hari Regency, Jambi Province), children's character in Koto
Boyo Village, and want to know what is in the parents in instilling the values of
children's moral education in Koto Boyo Village, and most recently what parents do
in helping children's moral education in Koto Boyo Village.The authors in this study
use qualitative research that can easy to learn about opinions with direct research and
with descriptive methods, with the aim of being able to provide an explanation of a
particular topic and answer questions from research relating to all components in
research 03. Many things are done by researchers in the field, ranging from
observation, interviews and documentation in the village of Koto Boyo, District of
Batin XXIV, Batang Hari Regency, Jambi Province to gather data. The results of this
study indicate the role of parents in instilling the values of moral education of
children in the village of Koto Boyo, District of Batin XXIV Batang Hari Regency is
not very satisfying, because of the results of research that leads to parents who have
been active in educating and guiding children. children in the framework of instilling
the values of moral education. Based on this research, it is expected to become
information and input material for students, teaching staff, researchers and all parties
in need in the Sultan Thaha Saifudin Jambi State Islamic University.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan secara umum dipahami sebagai proses pendewasaan sosial
menuju tatanan yang semestinya, yakni terciptanya manusia seutuhnya yang
meliputi keseimbangan aspek-aspek kemanusiaan yang selaras dan serasi baik
lahir maupun batin. Di dalamnya terkandung makna yang berkaitan dengan
tujuan, memelihara, mengembangkan fitrah serta potensi menuju terbentuknya
manusia ulul al-albab. Itulah fungsi pokok pendidikan, yakni membebaskan
manusia dari belenggu kezalaiman, baik penguasa maupun unsur-unsur sosial
lainnya, yang menindas dan merampas kemerdekaan berpikir dan berpendapat.
Hal ini karena, manusia dibekali akal fikiran yang berguna untuk
membedakan antara yang hak dan yang batil, baik buruk dan hitam putihnya
dunia. Bahkan selamat dan tidaknya manusia, tenang dan resahnya manusia
tergantung pada akhlaknya. Adapun tujuan dari semua tuntunana al-Qur‟an dan
al-Sunnah menurut Quraish Shihab adalah menjadi manusia yang secara pribadi
dan kelompok manusia menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan
kholifa di bumi, guna membangun dunia ini dengan konsep yang di tetapkan
Allah dengan kata lain yang lebih singkat dan sering di gunakan adalah untuk
menjadi manusia yang bertaqwa pada Allah SWT.
Akhlak merupakan salah satu bagian yang sangat urgen dari perincian
taqwa. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak merupakan salah satu pondasi yang
vital dalam membentuk insan yang berakhlak mulia, guna menciptakan manusia
yang bertaqwa dan menjadi seorang muslim yang sejati. Dengan pelaksanaan
pendidikan akhlak tersebut, diharapkan setiap muslim mampu menerapkannya
dalam kehidupan sehari-hari.
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Pendidikan akhlak dapat mengantarkan pada jenjang kemuliaan
akhlak. Karena dengan pendidikan akhlak tersebut, manusia menjadi semakin
mengerti akan kedudukan dan tugasnya sebagai hamba dan kholifah di bumi.
Hal ini sesuai dengan tugas Nabi diutus kemuka bumi ini yaitu sebagai
penyempurna akhlak. Manifesto kerasulan Muhammad ini mengindikasikan
bahwa pembentukan akhlak merupakan kebutuhan utama bagi tumbuhnya cara
beragama yang dapat menciptakan peradaban (Kirom, 2013: 1-3).
Lembaga pendidikan mempunyai peranan yang cukup penting dalam
membentuk kepribadian dan tingkah laku moral anak. Lembaga pendidikan juga
mempunyai peranan yang cukup penting untuk memberikan pemahaman dan
benteng pertahanan kepada anak agar terhindar dari jeratan negative media
massa.
Oleh karena itu sebagai antisipasi terhadap dampak negatif media massa
tersebut, lembaga pendidikan selain memberikan bekal ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni (IPTEKS), serta keterampilan berfikir kreatif, juga harus
mampu membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian, bermoral, beriman
dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha Esa (Hakim, 2012: 68).
Kemerosotan moral tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat dan
pelajar saja, bahkan di kalangan para pejabat pun juga terjadi seperti perilaku
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Krisis moral dan akhlak di negri juga
tampak pada kalangan siswa. Banyak tindakan negatif yang mengarah pada
kebiasaan seperti ketidak jujuran, ketidak tulusan, kelemahan etos kerja,
kenihilan jiwa menolong terhadap sesama atau kepada orang lain, tidak hormat
kepada orang tua dan guru, dan masih banyak perilaku tidak terpuji yang
dilakukan oleh para siswa.
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Untuk mewujudkan bangsa yang berkepribadian atau berakhlak (moral)
baik, maka akhlak harus terbentuk mulai dari masing-masing induvidu,
sehingga menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah dan sampai pada
akhirnya

terbentuk

sebuah

peradaban

dari

sebuah

bangsa,.

Tanpa

memperhatikan perbentukan tersebut, peradaban yang semula kokoh dapat
hancur, baik secara perlahan ataupun sekejap.
Penyair besar Asy-syaoqi dalam bukunya M‟Athiyah Al-Abrasy, dalam
syairnya yaitu: ”sesumgguhnya kekalnya suatu bangsa

adalah selama

akhlaknya kekal, bila akhlaknya sudah rusak, maka sirnalah bangsa itu”.
Melalui akhlak induvidu yang baik, peradaban yang meliputi arah manusia akan
terwujud. Inilah yang akan mendorong induvidu dan masyarakat pada
kemajuan. Pesona akhlak induvidu itu muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan
melalui proses pendidikan (Bastomi, 2017: 86-87).
Pendidikan merupakan sebuah sarana untuk mengadakan perubahan
secara mendasar, dengan membawa perubahan induvidu sampai ke akarakarnya, karena dengan pendidikan dapat merobohkan tumpukan pasir jahiliyah
(kebodohan). Pendidikan merupakan sarana paling utama untuk membesarkan,
mendorong, dan mengembangkan warga negara untuk memiliki keadaban,
pendidikan bukan hanya sekedar pengembangan intelektualitas manusia, artinya
tidak hanya meningkatkan kecerdasan, melainkan mengembangkan seluruh
aspek kepribadian manusia itu sendiri.
Agama Islam hadir dan menempatkan pendidikan pada kedudukan yang
penting dan tinggi. Dalam pendidikan Islam tujuan utamanya adalah
menyempurnakan pembentukan akhlak yang mulia, baik vertikal yaitu
mengabdi pada rabnya maupun horizontal yaitu sebagai makhluk sosial yang
senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya. hakikat pendidikan akhlak
dalam Islam, adalah untuk menumbuh kembangkan sikap manusia agar lebih
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menjadi sempurna secara moral, sehingga hidupnya selalu terbuka bagi
kebaikan dan tertutup dari segala macam keburukan dan menjadikan manusia
berakhlak.
Akhlak sendiri merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari
kehidupan manusia dan mampu membedakan manusia dengan makhluk lainnya
di muka bumi, karena manusia dibekali akal fikiran yang berguna untuk
membedakan antara yang hak dan yang bathil. Dengan akhlak pula, dapat
mengantarkan manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan
khalifah di muka bumi untuk membangun dunia ini dengan konsep yang
ditetapan Allah SWT.
Masalah akhlak ini mendapatkan perhatian yang utama dalam ajaran
Islam, karena betapa pentingnya akhlak, salah satu tugas nabi Muhammad Saw
adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, supaya manusia memiliki prilaku
yang baik dalam menjalani kehidupan di dunia. Masih banyak masyarakat yang
masih mengalami krisis akhlak, hal ini terlihat dari banyaknya berbagai kasus
yang dilakukan sebagian masyarakat dimuat di media cetak maupun media
elektronik. Akhlak sebagai sesuatu kekuatan dari dalam diri yang berkombinasi
antara kecendrungan pada sisi yang baik dan sisi yang buruk. Akhlak pada
dasarnya tidak dapat disamakan dengan etika, kalau etika berkaitan dengan
sopan santun antara sesama manusia serta cendrung berkaitan dengan perilaku
lahiriyah, maka akhlak mempunyai makna yang lebih luas, termasuk sikap
batin maupun fikiran (Setiawan, 2017: 43-44).
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Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur‟an Surat Al-Isra‟ : 23
sebagai berikut:

ْ َب
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َل
ُُ
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ْد
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َِا
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ه و
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َر
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ق
Artinya :
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah
selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah
seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut
dalam

pemeliharaanmu,

maka

sekali-kali

janganlah

engkau

mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau
membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan
yang baik” (Qs. Al-Isra' 23).
Akhlak adalah suatu bentuk (karakter) yang kuat di dalam jiwa yang
darinya muncul perbuatan yang bersifat iradiyah ikhtiyariyah (kehendak
pilihan) berupa baik atau buruk, indah atau jelek, sesuai pembawaanya, ia
menerima pengaruh pendidikan yang baik dan yang buruk. Akhlak merupakan
sikap yang telah ada pada diri seseorang dan di lakukan diluar kesadaran.
Lingkungan juga berpengaruh terhadap pola pilir dan akhlak anak.
Pendidikan akhlak merupakan bagian integral dari sistem pendidkan
nasional, dimana suatu pendidikan hendaklah dapat menjangkau dan dapat di
akses dan dinikmati oleh lapisan pendidikan, yang tidak memandang akan
adanya suatu pengecualian baik dalam hal keterbatasan sosial, fisik maupun
ekonomi, dan dalam setrata tertentu. Manusia merupakan makhluk Allah yang
paling sempurna karena dianugerahi akal yang dapat digunakan untuk berfikir.
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Karunia akal itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk
lainnya jika digunakan secara optimal (Kurniawati, 2017: 226-267).
Dapat dipahami bahwa salah satu cara untuk mencapai akhlak yang
baik adalah melalui sistem pendidikan yang sesuai dan dapat memenuhi
tuntutan masyarakat. Pendidikan akhlak juga merupakan bagian integral dari
keseluruhan sistem pendidikan nasional. Sehingga memiliki kedudukan yang
sama-sama penting dan tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lainnya
seperti spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan
keterampilan. Akhlak merupakan pondasi dan landasan yang kuat bagi
kehidupan manusia, karena dengan pendidikan akhlak akan menjadikan
manusia menjalani kehidupannya dengan harmonis, efektif, dan bermakna bagi
bangsa maupun agama.
Menurut Kasmiati dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Pendidikan
Akhlak dalam islam: Akhlak sejatinya tidak bisa dipisahkan dari Islam karena
keduanya merupakn satu kesatuan, di sisi lain akhlak merupakan produk nyata
dari keinginan ajaran Islam itu sendiri. Karena tujuan utama dari ajaran agama
islam itu adalah membentuk manusia berakhlak. Dapat diibaratkan keterkaitan
akhlak dengan islam itu bagaikan gula dengan manis, sehingga kita tidak bisa
membedakan mana yang gula dan mana yang manisnya

karena keduanya

merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama
lainnya.
Dalam pandangan Islam,akhlak adalah misi utama yang harus
dilaksanakan dalam kehidupan seorang muslim. Eksistensi seorang muslim itu
sendiri adalah cermin dari perilaku akhlaknya dalam kehidupan se hari-hari.
Pada dasarnya akhlak yang membedakan manusia dengan hewan, oleh karena
itu masalah akhlak harus diperhatikan agar manusia dapat melawan hawa
nafsunya untuk tetap menjaga kemuliaan fitrahnya, sebagai seorang muslim,
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kita harus memiliki akhlak yang mulia, dalam hal ini Rasulallah SAW adalah
teladan yang ideal dalam memperbaiki akhlak (Damayanti, 2017: 1-2)
Berdasarkan dari pengamatan awal (Grandtour) yang dilakukan oleh
penulis, terlihat bahwa, masih banyak anak-anak yang kurang berbakti kepada
orang tua, hal ini terlihat dari tingkah laku anak-anak tersebut dalam kehidupan
sehari-hari yang cendrung sering membangkang kepada orang tua, membentak
orang tua, berkata tidak sopan dengan orang tua, berbohong kepada orang tua
dan juga menentang kepada kedua orang tua saat di nasehti orang tua
kesalahannya dan bahkan tidak mematuhi perintah orang tua sama sekali. Yang
mana hal ini di pengaruhi oleh berbagai macam faktor baik itu faktor
lingkungan maupun faktor lainnya yang bisa menyebabkan tidak terbentuknya
akhlak dalam diri anak
Pertimbangan penulis memilih Qs. Al-isra‟ ayat 23 adalah karena
dalam kandungan Qs. Al-isra‟ ayat 23 ini memiliki makna tentang pendidikan
akhlak, di dalamnya membahas mengenai tentang perintah untuk tidak
menyembah kepada selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak,
yang mana hal ini sangat penting untuk di pelajari

dan di fahami secara

mendalam, serta ayat ini relevan dengan penyimpangan-penyimpangan yang
marak terjadi di tengah masyarakat. Setelah mengkaji pentingnya memiliki
akhlak terpuji dan mejauhi akhlak tercela dalam Al-Qur‟an surah Al-isra‟ ayat
23, maka diharapkan sebagai pendidik untuk dapat menjadikan Al-Qur‟an
sebagai rujukan dan pedoman dalam rangka pembentukan dan pembinaan
akhlak.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, menarik
perhatian penulis untuk membuat karya ilmiah dengan judul “Nilai-nilai
Pendidikan Akhlak anak dalam Al-Qur’an Surah Al-isra’ Ayat 23”.

8

B. Fokus Penelitian
Penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan semula maka perlu
adanya pembatasan masalah yaitu: penelitian ini difokuskan pada persoalan
tentang akhlak anak yang sering membangkang kepada kedua orang tua saat di
nasehti orang tua kesalahannya, berbohong kepada orang tua, membentak orang
tua, dan bahkan tidak mematuhi perintah orang tua sama sekali. Penelitian
untuk anak pada usia 6-12 tahun yang berada di lingkungan RT.03 di Desa Koto
Boyo Kecamatan Batin XXIV.
Berikut jumlah anak yang sering membangkang kepada orang tua saat
dinasehati orang tua kesalahannya, total jumlah anak yang berkelakuan jelek
yaitu 14 orang di RT 03 di Desa Koto Boyo Kecamtan Batin XXIV Kabupaten
Btanghari.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat menimbulkan
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keadaan akhlak anak yang ada di Desa Koto Boyo Kecamatan
Batin XXIV Kabupaten Batanghari?
2. Apa saja kendala yang dihadapi orang tua dalam menanamkan nilai-nilai
pendidikan akhlak anak di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Btanghari ?
3. Bagaimana uapya orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan
akhlak sesuai dengan Al-Qur‟an surah Al-Isra‟ ayat 23 terhadap anak di
Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Btanghari?
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D. Tujuan dan kegunaan Penelitian
a. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Ingin mengetahui bagaimana keadaan akhlak anak yang ada di Desa Koto
Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari?
2. Ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi orang tua dalam
menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak

di Desa Koto Boyo

Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Btanghari ?
3. Ingin mengetahui bagaimana upaya orang tua dalam menanamkan nilainilai pendidikan akhlak sesuai dengan Al-Qur‟an surah Al-Isra‟ ayat 23
terhadap anak di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Btanghari?
b. Kegunaan penelitian
1. Memberikan gambaran tentang upaya orang tua dalam menanamkan nilainilai pendidikan akhlak.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam dunia
pendidikan yang berkenaan dengan pentingnya memahami dan menguasai
ilmu agama.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan
Strata Satu (S1) dalam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS jambi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Anak
a. Pengertian Nilai-nilai
Nilai bersal dari bahasa Inggris Value dan dalam bahasa Arab disebut
Al-Qimah. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai berarti sifat-sifat
yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Menurut istilah nilai adalah
suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu
identitas yang memberikan corak yang khusu kepada pola pemikiran,
perasaan, keterikatan maupun prilaku.
Secara antropolog melihat nilai sebagai “harga” yang melekat pada
pola budaya masyarakat seperti dalam bahasa, adat kebiasaan, keyakinan,
hukum dan bentuk-bentuk oraganisasi sosial yang dikembangkan manusia.
Lain lagi dengan seorang ekonom, yang melihat nilai sebagai “harga” suatu
produk dan pelayanan yang dapat diandalkan untuk kesejahteraan manusia
(Maharani, 2017: 37).
Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang berguna penting bagi
kemanusiaan. Sedangkan menurut Soekamto, nilai adalah sesuatu yang dapat
dijadikan sasaran untuk mencapai tujuan yang menjadi sifat keseluruhan
tatanan yang terdiri dari dua atau lebih dari komponen yang satu sama lainnya
saling mempengaruhi atau berkerja dalam satu kesatuan atau keterpaduan
yang bulat dan berorientasi kepada nilai dan moralitas Islam.
Menurut Dick Hartoko dalam Muin yang dikutip oleh Munawaroh
(2018: 20), mengatakan bahwa:
Nilai adalah hakekat suatu hal yang menyebabkan hal itu pantas dikerjakan
oleh manusia. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada dalam inti suatu
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hal. Ada nilai yang dikejar sebagai sarana atau nilai medial, ada pula nilai
yang merupakan nilai final, yaitu yang dikejar karena harga itu sendiri.
Selanjutnya ada pula hirarki nilai, yaitu ada perbandingan tingkat nilai
antara lain misalnya nilai sosial, kesusialaan dan agama. Juga ada nilai
universal misalnya tentang hak asasi manusia, dan nilai particular yaitu
tentang etika dan adat setempat.
b. Pengertian Pendidikan Akhlak Anak
1. Pengertian pendidikan
Definisi pendidikan yang dikemukakan para ahli dalam rumusan yang
beraneka ragam, antara lain sebagai berikut:
a. Dalam kamus besar Indonesia disebutkan bahwa pendidikan ialah:
Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok yang
dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatihan.
b. Dalam UU Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang sistem
pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dikemukakan:
Pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui
kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya dimasa
yang akan dating.
c. Ahmad D. Marimba mengajukan definisi sebagai berikut:
Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh
pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik
menuju terbentuknya kepribadian yang utama (Muzakki, 2015: 13-16).
2. Pengertian Akhlaq
Secara etimologi, kata akhlaq berasal dari bahasa Arab yang
merupakan jamak dari kata khuluq, yang berarti adat kebiasaan, peraangai,
tabiat, dan ma’ruah. Dengan demikian secara etimologi, akhlak dapat

diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. Dalam bahasa Inggris, istilah ini
sering diterjemahkan sebagai character.
Adapun pengertian akhlak secara terminology, menurut para ulama
sebagai berikut:
a.

Imam Al-Ghazali (1055-1111 M) akhlak adalah hay‟at atau sifat yang
tertanam dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang
spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika
sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan
akal dan norma-norma agama, ia dinamakan akhlak yang baik, tetapi
jika ia ,enimbulkan tindakan yang jahat, maka ia dinamakan akhlak yang
buruk.

b.

Ibnu Maskawih (941-1030 M)

keadaan jiwa seseorang

yang

mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui
pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi dua, ada yang
berasal dari tabiat aslinya ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang
berulang-rulang. Boleh jadi,pada mulanya tindakan itu melalui pikiran
dan pertimbangan, kemudian dilakukan terus menerus, maka jadilah
suatu bakat dan akhlak.
c.

Muhidinn Ibnu Arabi (1165-1240 M) keadaan jiwa seseorang yang
mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan
pilihan terlebih dahulu. Keadaan tersebut pada seseorang boleh jadi
merupakan tabiat atau bawaan, dan boleh jadi juga merupakan kebiasaan
melalui latihan dan perjuangan.

d.

Syekh Makarim Asy-Syirazih Akhlak adalah sekumpulan keutamaan
maknawi dan tabiat batin manusia.

e.

Al-Faidh Al-Kasyani (w.1091 H) Akhlak adalah ungkapan untuk
menunjukkan kondisi yang mandiri dalam jiwa, darinya muncul
perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa didahului perenungan dan
pemikiran.

f.

Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufi Akhlak adalah adat yang dengan
sengaja dikehendaki dengan keberadaannya. Dengan kata lain, akhlak
adalah azimah (kemauan yang kuat) tentang sesuatu yang dilakukan
berulang-rulang, sehingga menjadi adat (kebiasaan) yang mengarah
kepada kebaikan atau keburukan.

g.

Dr. Ahmad Amin Akhlak adalah kebiasaan kehendak. Artinya, apabila
kehendak itu membiasakan sesuatu, kebiasaanya itu disebut sebagai
akhlak.

h.

Al-Qurtubi suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adat
kesopanannya disebut akhlak, karena perbuatan itu termasuk bagian dari
kejadiannya.

i.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairih Akhlak adalah bentuk kejiwaan yang
tertanam dalam diri manusia, yang menimbulkan perbuatan baik dan
buruk, terpuji dan tercela dengan cara yang disengaja.
Dari

beberapa

definisi

diatas,

menjadi

jelas

bahwa

akhlak

sesungguhnya bera sal dari kondisi mental yang telah tertanam kuat dalam
jiwa sesorang. Ia telah menjadi kebiasaan, sehingga ketika akan melakukan
perbuatan tersebut, seseorang tidak perlu lagi memikirkannya. Bahkan seolah
perbuatan tersebut telah menjadi gerak refleks. (Amin, 2016: 1-6).
Pendidikan akhlak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara
sadar dan disengaja untuk memberikan bimbingan, baik jasmani maupun
rohani, melalui penanaman nilai-nilai islam, latihan moral, fisik serta
menghasilkan perubahan kea rah positif, yang nantinya dapat diaktualisasikan
dalam kehidupan, dengan kebiasaan bertingkah laku, berfikir dan berbudi
pekerti yang luhur menuju terbentuknya manusia yang berakhlak mulia,
dimana dapat menghasilkan perbuatan atau pengalaman dengan mudah tanpa
harus direnungkan dan disengaja atau tanpa adanya pertimbangan dan
pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan, paksaan dari orang lain atau

bahkan pengaruh-pengaruh yang indah dan perbuatan itu harus konstan
(stabil) dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sering sehingga dapat
menjadi kebiasaan (Mudana, 2017: 18).
3. Pengertian Anak
Di dalam buku Hamdani Ihsan dan A. Fu‟ad Ihsan (2007) yang
mengutip pedapat Al-Ghazali mengartikan anak adalah “Amanah Allah dan
harus dijaga dan di didik untuk mencapai keutamaan dalam hidup dan
mendekatkan diri kepada Allah” (hlm 120).
Anak dalam persfektif Islam sering diibaratkan dengan amanat.
Amanat dapat menjadi cobaan (fitnah) bagi ke dua orang tua. Apabila orang
tua dapat melaksankan amanah dengan baik, maka berarti ia telah menunaikan
amanah itu dengan baik pula, namun jika sebaliknya orang tua tidak dapat
menunaikan amanah, maka celakalah orang tua itu (Rahmi, 2016: 21).
Anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk
dapat membantu mengembangkan kemampuannya. Anak tidaklah sama
dengan orang dewasa. Anak memiliki kecendrungan lebih mudah belajar
dengan contoh-contoh yang diterimanya daripada aturan-aturan yang
memaksa.
Anak merupakan masa depan bagi setiap orang tua. Disisi lain, anakanak adalah generasi yang memiliki sejumlah generasi yang memiliki
sejumlah potensi yang patut dikembangkan dalam kegiatan pendidikan serta
kreatifitas mereka. Anak adalah perwujudan cinta kasih orang dewasa yang
siap atau tidak untuk menjadi orang tua (Amelia, 2018: 14-15).
Anak mejadi komponen yang sangat penting dalam keluarga karena
kelangsungan keluarga pada masa-masa berikutnya berada di pundaknya.
Oleh karena itu, anak harus menjadi perhatian utama orang tua agar ia dapat

tumbuh dan berkembang dengan baik dengan segala potensi yang dimilikinya.
Para ahli pendidikan telah menyepakati pentingnya priode kanak-kanak dalam
kehidupan manusia. Pada masa-masa awal kehidupan, anak memiliki
kesemptan paling tepat, mengingat pada masa-masa ini kepribadian anak
mulai terbentuk dan kecendrungannya semakin tampak. Masa-masa awal ini
juga sangat tepat untuk memulai pendidikan agama sehingga anak dapat
mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Pada masa ini
pula proses pembentukan karakter harus diperhatikan dengan baik.
Lingkungan disekitar anak harus benar-benar diperhatikan sebab anak dapat
merespons apasaja yang ada disekitarnya tanpa mendiskusikannya terlebih
dahulu (Khoiruddin, 2016: 12).
Anak yang dimaksud disini adalah anak yang berumur 6-12 tahun,
karena pendidikan yang diberikan pada masa anak tersebut sangat
mempengaruhi kehidupannya setelah dewasa nanti. Zakiah Daradjat membagi
fase-fase perkembangan agama pada umur 0-12 tahun menjadi dua fase
berikut:
a. Fase pertama masa kanak-kanak (0-6) tahun
Pendidikan agama dalam arti pembinaan kepribadian, sebenarnya telah
mulai sejak si anak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Keadaan orang tua
ketika si anak dalam kandungan mempengaruhi jiwa anak yang akan lahir
nanti. Jika mereka lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang
beragama, mereka akan mendapat pengalaman agama itu melalui ucapan,
tindakan dan perlakuan. Mereka mendengar nama Tuhan disebut oleh orang
tuanya atau orang lain dalam keluarganya, kata Tuhan yang pada mulanya
mungkin tidak menjadi perhatiannya, tapi lama kelamaan akan menjadi
perhatiannya dan ia akan ikut mengucapkannya setelah ia mendengar kata
Tuhan itu berulang kali.

b. Fase kedua pada anak umur sekolah (6-12) tahun
Pendidikan agama yang menarik perhatian anak pada umur permulaan
masa sekolah perbuatan yang mengandung gerak. Shalat dan berdoa yang
menarik bagi anak pada umur ini adalah mengandung gerak dan tidak asing
baginya seperti yang dikemukakan oleh Zakia Drajat.
Semakin besar si anak makin bertambah fingsi agama baginya pada
umur 10 tahun ke atas, agama mempunyai fungsi moral dan susila bagi anak.
Ia mulai dapat menerima bahwa nilai-nilai agama lebih tinggi dari nilai-nilai
pribadi atau nilai-nilai keluarga, si anak mulai mengerti bahwa agama bukan
kepercayaan pribadi atau keluarga akan tetapi kepercayaan masyarakat
(Rahmi, 2016: 22-23)
2. Pengertian Akhlak Dalam Surah Al-isra’ Ayat 23

َ َاَّل
ُُ
ِا
ُيا
َُّ
ه
ِاَّل إ
دوا إ
ْب
تع
بلَ أ
ٰ ر
َى
َض
َق
و
ُْ
ْ َب
ً َْس
َ
َْ
َل
َ ما
ِا
ْد
َِا
دك
ِن
ا ع
َن
لغ
يب
ۚ إ
انا
ِح
ينِ إ
ِالى
و
َ
َ
ْ
َْ م
َ َََل
َُ
ُْ َل
َُِل
ُد
َا
هم
ُل
تق
َا ف
هم
َا أو
هم
َ أح
َر
ِب
الن
َ َََّل
َْ
ُْ َل
ُْ
ًا
ِيم
َر
ًَّْل م
َى
َا ق
هم
ُل
َق
َا و
هم
هر
تن
ُفٍّ و
أ
Artinya :
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah
selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah
seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut
dalam

pemeliharaanmu,

maka

sekali-kali

janganlah

engkau

mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau
membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan
yang baik”(Qs. Al-Isra' 23).

Ayat diatas menyatakan dan tuhanmu yang selalu membimbing dan
berbuat baik kepadamu-telah menetapkan dan memerintahkan supaya kamu,
yakni engkau wahai Nabi Muhammad dan seluruh manusia jangan
menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua,
yakni ibu bapak kamu dengan kebaktian sempurna. Jika salah seorang
diantara keduanya atau kedua-duanya mencapai ketuaan, yakni berumur lanjut
atau dalam keadaan lemah sehingga mereka terpaksa berada di sisimu, yakni
dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada
keduanya perkataan “ah” atau suara dan kata yang mengandung makna
kemarahan atau pelecehan atau kejemuan–walau sebanyak dan sebesar
apapun pengabdian dan pemeliharaanmu kepadanya dan janganlah engkau
membentak keduanya menyangkut apapun yang mereka lakukan–apalagi
melakukan yang lebih buruk dari membentak dan ucapkanlah kepada
keduanya sebagai ganti membentak, bahkan dalam setiap percakapan
dengannya perkataan yang mulia, yakni perkataan yang baik, lembut dan
penuh kebaikan serta penghormatan.
Ayat diatas menyebut secara tegas kedua orang tua atau salah seorang
diantara keduannya saja dalam firmannya: () ِإ َّما يَ ْبلُغ ََّن ِع ْندَكَ ْال ِكبَ َر أ َ َحدُهُ َما أ َ ْو ك ََِلهُ َما
imma yablughonna indaka al-kibara ahaduhuma auw kilahuma/jika salah
seorang diantara keduanya atau kedua duanya mencapai ketuaan di sisimu
walaupun kata mencapai ketuaan (usia lanjut) berbentuk tunggal. Hal ini
untuk menekankan bahwa apapun keadaan mereka, berdua atau sendiri maka
masing-masing harus mendapat perhatian anak memang boleh jadi
keberadaan orang tua sendirian atau keadaan mereka berdua masing-masing
dapat menimbulkan sikap tak acuh kepadanya.
Boleh jadi juga kalau keduanya masih berda di sisi anak, maka sang
anak yang segan atau cinta pada salah satunya terpaksa berbakti kepada
keduanya – karena keseganan atau kecintaan pada salah seorang di antara

mereka saja. Dan ini menjadikan ia tidak lagi berbakti kalau yang disegani
dan dicintai itu sudah tiada. Di sisi lain, boleh jadi juga kalau yang hidup
bersama sang anak hanya seorang diantara mereka, maka dia berbakti
kepadanya sedang bila keduanya, mak baktinya berkurang dengan dalih–
misalnya biaya yang dibutuhkan amat banyak. Nah, karena itu ayat ini
menutup segala dalih bagi anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua,
baik keduanya berada di sisinya maupun hanya salah seorang diantara mereka.
Ayat diatas menuntut agar apa yang disampaikan kepada kedua orang
tua bukan saja yang benar dan tepat, bukan saja juga yang sesuai dengan adat
kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat, tetapi ia juga harus yang terbaik
dan termulia, dan kalupun seandainya orang tua melakukan suatu
“kesalahan” terhadap anak, maka kesalahan itu harus dianggap tidak
ada/dima‟afkan (dalam arti di anggap tidak pernah ada dan terhapus dengan
sendirinya) karena tidak ada

orang tua yang bermaksud buruk terhadap

anaknya (Shihab, 2006: 41-44).
Sedangkan dalam tafsir Al-azhar menjelaskan

bahwa berkhidmat

kepada ibu bapak, menghormati kedua orang tua yang menjadi sebab bagi kita
dapat hidup di dunia ini, adalah kewajiban yang kedua setelah beribadah
kepada Allah. Cobalah fahami dan perhatikan kewajiban berkhidmat, bersikap
baik, dan berbudi mulia kepada ibu bapak ini. Manusia itu apabilah telah
berumah tangga sendiri, beristri dan beranak-pinak, kerap tidak diperhatikan
lagi hal khidmat kepada kedua ibu bapaknya. Harta benda dan anak keturunan
kerap menjadi fitnah ujian bagi manusia di dalam perjuangan hidupnya di
sanalah kasih sayang ayah-bunda kepada anaknya. Namun anak yang telah
berdiri sendiri itu kerap lalai memerhatikan ayah-bundanya. Lalu dalam ayat
ini seterusnya Allah melanjutkan ketentuan atau perintahnya tentang sikap
terhadap kedua ibu-bapaknya itu

“jika kiranya salah seorang mereka, atau keduanya, telah tua dalam
pemeliharaan engkau, janganlah berkata “uff” kepada keduannya”. Artinya,
jika usia keduanya, atau salah seorang di antara keduanya, ibu dan bapak itu,
sampai meningkat tua sehingga tidak kuasa lagi hidup sendiri, sudah sangat
bergantung kepada belas kasihan putranya, hendaklah sabar brlapang hati
memelihara orang tua itu. Bertambah tua kadang-kadang betambah dia seperti
anak-anak yang minta dibujuk.

Meminta belas kasih anak. Mungkin ada

bawaan orang yang telah tua itu yang membosankan anak, maka janganlah
terlanjur dari mulutmu satu kalimatpun yang mengandung rasa bosan atau
jengkel memelihara orang tuamu. Di dalam ayat ini disebutkan kata uffin. Abu
Raja‟ al-Athardi mengatakan bahwa kalimat “uffin” ialah kata-kata yang
mengandung kejengkelan dan kebosanan, meskipun tidak keras diucapkan.
Ahli bahasa mengatakan bahwa kalimat “uffin” itu asal artinya adalah
daki hitam dalam kuku. Lalu mujahid menafsirkan ayat ini. Kata beliau.
“Artinya ialah jika engkau lihat salah seorang atau keduannya telah berak atau
kencing di mana maunya saja, sebagai mana yang engkau lakukan di waktu
engkau kecil, janganlah engkau mengeluarkan kata yang mengandung keluhan
sedikitpun”. Sebab itu kata “uffin” dapatlah diartikan mengandung keluhan
jengkel, decak mulut, akh kerut kening, dan sebagainya. Jelaslah bahwa rasa
kecewa dan jengkel yang betapa kecil sekalipun hendaklah di hindari.
Sesudah di larang mendencak mulut, mengeluh mengerutukan kening,
walaupun suara tidak kedengaran, dijelaskan lagi bahwa jangan keduanya
dibentak, Jangan di hardik, dibelalaki mata. Disinilah berlaku perumpamaan
qiyas-aulawy yang di pakai oleh ahli-ahli ushul fiqh, yakni sedangkan
mengeluh “uffin” yang tak kedengaran saja tak boleh, apalagi membentakbentak menghardik-hardik. Selnjutnya hendaklah katakana kepada kedua ibu
bapak itu perkataan yang pantas, kata-kata yang mulia, kata-kata yang keluar
dari mulut orang yang beradap bersopan santun (Hamka, 2015: 269-270).

Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa apabila dua
orang tua di sismu hingga mencapai keadaan lemah, tidak berdaya dan tetap
berada di sisimu pada akhir umurnya, sebagaimana kamu berada di sisi
mereka berdua pada awal umurmu, maka kamu wajib belas kasih dan sayang
terhadap

keduanya.

Kamu

harus

memperlakukan

kepada

keduanya

sebagaimana orang yang bersyukur terhadap orang yang telah memberi
karunia kepadanya. Perlakuan itu akan menjadi nyata bila kamu lakukan
kepada keduanya lima hal sebagai berikut:
a. Janganlah kamu jengkel terhadap sesuatu yang kamu lihat dilalukan
oleh salah satu dari orang tua atau oleh keduanya yang mungkin dapat
menyakitkan hati orang lain, tetapi bersabarlah menghadapi semua itu,
sebagaimana kedua orang itu pernah bersikap sabar terhadapmu ketika
kamu kecil.
b. Janganlah kamu menyusahkan keduanya dengan suatu perkataan yang
membuat mereka berdua merasa tersinggung. Hal ini merupakan
larangan menampakkan rasa tak senang terhadap mereka berdua
dengan peerkataan yang disampaikan

bernada menolak atau

mendustakan mereka berdua, disamping ada larangan menampakkan
kejemuan, baik sedikit maupun banyak.
c. Ucapkanlah dengan ucapan yang baik kepada kedua orang tua dan
perkataan

yang

manis,

dibarengi

dengan

rasa

hormat

dan

mengagungkan, sesuai dengan kesopanan yang baik, dan sesuai
dengan tuntutan kepribadian yang luhur. Seperti ucqapan : wahai
ayahanda, wahai ibunda. Dan janganlah kamu memanggil orang tua
dengan nama mereka, jangan pula kamu meninggikan suaramu di
hadapan orang tua, apalagi kamu melototkan/membelalakkan matamu
terhadap mereka berdua.

d. Bersikaplah kepada kedua orang tua dengan sikap tawadu‟ dan
merendahkan diri, dan taatlah kamu kepada mereka berdua dalam
segala

yang diperintahkan terhadapmu,

selama

tidak

berupa

kemaksiatan kepada Allah. Yakni, sikap yang ditimbulkan oleh belas
kasih dan saying dari mereka berdua, karena mereka benar-benar
memerlukan orang yang bersifat patuh pada mereka berdua. Dan sikap
seperti itulah, puncak ketawadu‟an yang harus dilakukan
e. Hendaklah kamu berdo‟a kepada Allah agar Dia merhamati kedua
orang tuamu dengan rahmat-Nya yang abadi, sebagai imbalan kasih
saying mereka berdua terhadap dirimu ketika kamu kecil, dan belas
kasih mereka yang baik terhadap dirimu. (Al-maraghi, 1993: 62-64)
B.

Studi Relevan
Penjelasan lebih lanjut mengenai deskripsi teorik diatas akan
dijabarkan pada pembahasan sub bab ini, yang akan menjabarkan mengenai
studi yang relevan dengan penelitian, guna memberikan penguatan terkait
deskripsi teoritik diatas. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk
mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak anak dalam Al-qur‟an surah Al-isra‟
ayat 23, dibawah ini yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu:
1. Menurut abdul kiram (2013) mengatakan bahwa hasil penelitian ini
menunjukan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab
wasaya al-Aba lil Abna’ telah terangkum dalam dua puluh pasal yang telah
dikemas secara sistematis. Dan antara materi yang satu dengan lainnya
terdapat keserasian sebagai sarana dalam mencapai kompetensi pendidikan
akhlak. Materi-materi yang ditawarkan oleh Syaikh Muhammad Syakir
tersebut tidak hanya meliputi materi yang berkaitan dengan individual saja,
melainkan juga materi yang berhubungan dengan kehidupan sosial
kemasyarakatan

dan

didalamnya

juga

mencankup

aktifitas

yang

berhubungan dengan tuhannya. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab

wasaya al-Aba lil Abna’ ini sangat relevan dengan pendidikan agama Islam
saat ini, dikarenakan di dalam kitab wasaya al-Aba lil Abna’ ini dapat
dijadikan sebagai rujukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam,
khususnya pelajaran akhlak, dan juga diterapkan dalam kehidupan seharihari, agar menjadi manusia yang berkarakter mulia.
2. Menurut

Sofa

Mudana

(2017)

penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengungkapkan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam
Surah Al-Isra‟. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini,
yaitu: Apa saja nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam surat
Al-Isra‟? Dan, bagaimana aplikasi nilai-nilai pendidikan akhlak yang
terkandung dalam surat Al-Isra‟ dalam kehidupan? Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
3. Adapun temuan penelitian ini adalah: Al-Qur‟an sebagai sumber ilmu
pengetahuan dan pendidikan terutama dalam pendidikan akhlak, banyak
sekali norma-norma yang harus dijalankan dalam kehidupan ini. Dalam
surat Al-Isra‟ ada beberapa pendidikan akhlak di antaranya: penanaman
nilai-nilai birul walidaini, anjuran memberi hak kepada kerabat, larangan
berbuat boros (mubazir), larangan bersifat kikir (bakhil) dan larangan
bersifat sombong. Anjuran dan larangan tersebut tentunya apabila
dilanggar akan mendapatkan sanksi baik sosial maupun di akhirat nanti.
Dalam Dunia Pendidikan Islam, sudah sepatutnya ada penekanan dalam
bidang studi akhlak terkait dengan surat Al-Isra‟ ini.
4. Menurut Yasinta Maharani (2017) penelitian ini merupakan jenis penelitian
kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi dengan metode

deskriptif dan interpretasi. Kemudian, penelitian ini dibangun berdasarkan
hubungan korelatif dua sumber data, yaitu data primer dan skunder. Data
primer dalam penelitian ini adalah novel Dalam Mihrab Cinta Karya
Habiburrahman El-Sharazy dan data sekundernya berupa buku-buku yang
relevan dengan objek permasalahan yang diteliti.
5. Dari hasil analisis, terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung
dalam novel Dalam Mihrab Cinta karya Habiburrahman El-Sharazy yang
terbagi menjadi tiga, yaitu Akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap
Allah dan Rasulnya, dan akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap
diri sendiri meliputi semangat menuntut ilmu, kemandirian, bersikap
optimis, tanggung jawab, dan kejujuran. Akhlak terhadap Allah dan
Rasulnya meliputi rajin shalat berjama‟ah, memuliakan Rasul, ikhlas,
sabar, taubat, syukur, upaya meningkatkan ketaqwaan, dan tawakkal.
Sedangkan akhlak terhadap sesama manusia meliputi saling menghormati,
tolong

menolong,

menempati

janji,

tawadhu,

dermawan, menebarkan salam, dan musyawarah.

berpresangka

baik,

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Berdasarkan dengan judul yang penulis ambil, Kirk dan Miller dalam
Moleong mendefinisikan bahwa ”penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan
orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. (Lexy J
Moleong, 2011: 3) Metode deskriptif juga dapat didefinisikan sebagai suatu
metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set
kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya untuk
memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, karena
sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian
ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang
berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan
kemudian dianalisis beradasarkan variable yang satu dengan lainnya sebagai
upaya untuk memberikan solusi tentang mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak
sesuai dalam Al-Qur‟an Surah Al-isra‟ ayat 23
Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan
lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Lexy J Moleong, 2011: 5)
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B. Setting dan Subjek Penelitian
1.

Setting Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin

XXIV, atas berbagai pertimbangan: banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi
pada anak di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV baik dari yang sering
membangkang kepada kedua orang tua, membentak kepada kedua orang tua,
berkata kotor, tidak sopan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk ketidak baktian
kepada kedua orang tua yang terjadi disana.
2.

Subjek Penelitian
Atas berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas maka

yang akan dijadikan sebagai informan (Subjek penelitian) ini adalah:

a. Orang tua di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV.
b.

Para anak dan masyarakat sekitar.
Penentuan subjek didasarkan dengan teknik provosife sampling. provosife

sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan
sampel yang diperlukan. Dengan sengaja mengambil sampel tertentu jika orang
maka berarrti orang-orang tertentu yang sesuai dengan persyaratan sifat-sifat,
karakteristik, cirri, kriteria sampel. (Meleong, 2010: 5).

C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumber utama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur-literatur serta sumbersumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata lain data
sekunder dapat diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa
yang bersifat lisan atau tulisan. Data sekunder ini digunakan sebagai data
pelengkap atau data pendukung dari data primer.

a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada

sumbernya, tanpa adanya perantara. (Mukhtar, 2010: 86) Yakni data yang
diperoleh secara langsung melalui wawancara dan pengamatan (observasi)
terhadap perkembangan permasalahan di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin
XXIV.
b.

Data Sekunder
Data

sekunder

ialah data

yang

bukan diusahakan

sendiri

pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari dokumentasi (profil sekolah
dan struktur organisasi) atau publikasi lainnya. (Mukhtar, 2010: 90) Data
sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi yang meliputi
profil desa dan struktur organisasi Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV.
2.

Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek

darimana data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2002: 207) Sedangkan menurut
Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana
data-data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2002: 106) Sumber data yaitu
berbentuk perkataan maupun tindakan, yang didapat melalui wawancara. Sumber
data peristiwa (situasi) yang didapat melalui observasi. Dan sumber data dari
dokumen didapat dari instansi terkait. “menurut Lofland sumber data utama
dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.(Jam‟an Satori, 2009: 105)
Sumber data di sini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh
yaitu :
a.

Sumber data berupa manusia, yakni Para orang tua, dan Para anak serta
masyarakat sekitar.

b.

Sumber data berupa suasana, dan kondisi di Desa Koto Boyo Kecamatan
Batin XXIV.

c.

Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip dokumentasi
resmi yang berhubungan dengan keberadaan anak, baik jumlah anak, dan
bentuk kehidupan para anak di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan
data/fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
1.

Metode Observasi
Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung,

(Lexy J Moleong, 2011: 125) Metode ini dilakukan dengan jalan terjun langsung
kedalam lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai dengan pencatatan
terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi data yang dibutuhkan.
Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung data yang
ada di lapangan, terutama tentang data yang ada di Desa Koto Boyo Kecamatan
Batin XXIV
Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data yang mana secara
langsung dapat mengamati hal-hal yang berhubungan dengan menanamkan nilainilai keagamaan di lingkungan sekitar.
Langkah-langkah yang dilakukan:
a.

Mengamati sistem pendidikan akhlak dalam keluarga di Desa Koto Boyo
Kecamatan Batin XXIV.

b.

Mengamati bentuk pelaksanaan dan kegiatan dalam menanamkan nilai-nilai
pendidikan akhlak di desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV.

c.

Memperhatikan metode-metode yang diterapkan para orang tua dalam
mengatasi masalah akhlak anak di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV.

d.

Memperhatikan tanggapan orang tua terhadap permasalahan-permasalahan
akhlak anak yang terjadi di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV.

2.

Metode Wawancara/interview
“interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi” (Nasution, 2006:
113) Metode wawancara ini penulis lakukan untuk mengambil data, dengan
mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan mendengarkan
langsung serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh responden,
Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa
sumber data yang bersangkutan yaitu, Orang tua, anak dan masyarakat sekitar.
Sebelum penulis melalukan wawancara, penulis sudah mempersiapkan
seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.
Adapun datanya meliputi:
a.

Metode yang digunakan dalam bentuk pelaksanaan dan kegiatan dalam
menanamkan nilai-nilai akhlak di desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV.

b.

Cara yang digunakan di dalam menanamkan nilai-nilai akhlak di desa Koto
Boyo Kecamatan Batin XXIV.

c.

Upaya-upaya orang tua dalam menanamkan nilai-nilai akhlak di desa Koto
Boyo Kecamatan Batin XXIV.

d.

Sejauh mana pencapaian yang diperoleh dari bentuk metode yang
digunakan.
Interview ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka dibedakan menjadi:

a.

Interview bebas (inguided interview) dimana pewancara bebas menanyakan
apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.

b.

Interview terpimpin (guided interview) yaitu interview yang dilakukan oleh
pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci
seperti, yang dimaksud dalam interview terstruktur.

c.

Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan
interview terpimpin. (Suharsimi Arikunto, 2002: 132)

3.

Metode Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal

seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti,
majalah, agenda dan lain sebagainya. (Sugiono, 2012: 138) Data tersebut antara
lain :
a.

Historis dan geografis

b.

Struktur Organisasi

c.

Keadaan masyarakat

d.

Keadaan sarana dan prasarana.

E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah melalui pendekatan
kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah suatu proses
berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat umum kemudian
dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus. Analisis data meliputi :
1.

Reduksi Data
“Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia

dari

berbagai

sumber

yaitu

dari

wawancara,

observasi,

dan

dokumentasi”.(Jam‟an Satori, 2009: 219) Setelah dibaca, dipelajari, maka
langkah selanjutnya adalah reduksi data.
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data-data kasar yang muncul
dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama
penelitian berlangsung.
2.

Penyajian data
Setelah melalui reduksi data langkah selanjutnya dalam analisa data

adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti
melalukan penarikan kesimpulan.

3.

Verifikasi/penarikan kesimpulan
Setelah data terkumpul direduksi yang selanjutnya disajikan. Maka

langkah terakhir dalam penganalisa data adalah menarik kesimpulan atau
verifikasi dan analisanya menggunakan analisa model interaktif, artinya analisa
ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut.

F. Uji Keterpercayaan Data (Trushwortnines)
Untuk menetapkan keterpercayaan data, maka diperlukan tehnik
pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria
tertentu, ada beberapa tehnik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan
temuan, diantaranya :
1.

Perpanjang keikutsertaan
Perpanjang keikutsertaan dalam artian memperpanjang waktu di lapangan

sehingga kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal ini dilakukan maka
membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks, membatasikekeliruan
peneliti, dan mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian atau peristiwa yang
memiliki pengaruh sesaat. Perpanjangan waktu di lapangan akan memungkinkan
peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpul. (Sugiono, 2012: 219)
2.

Ketekunan Pengamatan
Ketekunan dalam pengamatan berarti menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang
dicari dan kemudian memusatkan diri terhadap hal-hal tersebut secara rinci
berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. (Sugiono, 2012: 99)
Hal ini diharapkan dapat mengurangi distorsi data yang timbul akibat peneliti
terburu-buru dalam menilai suatu persoalaan, ataupun kesalahan responden yang
tidak benar dalam memberikan informasi.
3.

Triangulasi
Trianggulasi merupakan teknik pemerikasaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu diluar data pokok. Untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu, terdapat empat macam teknik
pemerikasaan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori. (Lexy J
Moleong, 2011: 178)
Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan orang seperti rakyat biasa, dan orang berpendidikan.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Jadwal Penelitian
Dapat dilihat dari table dibawah ini tentang jadwal penelitian yang
penulis lakukan adalah sebagai berikut:
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Jadwal Penelitian
Tabel.3.1 Jadwal Penelitian
Bulan
No

Kegiatan

1

Pengajuan judul

2

Pembuatan Proposal
Pengajuan Dosen
Pembimbing
Bimbingan Proposal

3
4
5

7

Seminar Proposal
Perbaikan Hasil
Seminar Proposal
Pengajuan Izin Riset

8

Pelaksanaan Riset

9

Penyusunan Data

6

September Oktober
November
2019
2019
2019
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Desember Januari
2019
2020
1 2 3 4 1 2 3 4

10 Penulisan Skripsi
11 Perbaikan Skripsi
Catatan : Sewaktu-waktu jadwal ini dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi

Februari
Maret
2020
2020
1 2 3 4 1 2 3 4

April
2020
1 2 3 4

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Historis
Desa Koto Boyo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi. Asal usul desa Koto
Buayo pada awalnya bernama dusun koto buayo yang di ambil dari kata kota
artinya pagar, boyo artinya buaya yang pada waktu itu di pimpin oleh
pemimpin yang belum defenitif. Sebelum tahun 1942 (pada zaman
penjajahan) setelah zaman penjajahan Belanda Desa Koto Boyo di pimpin
oleh penghulu yang pada waktu itu Desa Koto Boyo termasuk margo batin v
(lima) yang di pimpin oleh pasirah kecamatan muara tembesi. Pada tahun
1993 dusun Koto Boyo berubah menjadi Desa Koto Buayo yang dipimpin
oleh kepala desa dan juga menjadi kecamatan batin XXIV sampai sekarang.
2. Letak Geografis
Secara geografis Desa Koto Boyo terletak di dataran rendah dan yang
berbatas dengan desa lain dalam satu kecamatan, dengan desa antar kecamatan
dalam satu kabupaten.
1. Batas Wilayah
a. Sebelah Utara

: Desa Mersam Kecamatan Mersam

b. Sebelah Timur

: Desa Karmio Kecamatan Muara Jangga

c. Sebelah Selatan
jangga
d. Sebelah Barat

: Kelurahan Muara Jangga Kecamatan Muara

Kehidupan

: Desa Mata Gual Kecamatan Batang Hari
kemasyarakatan

penduduk

Desa

Koto

Boyo,

meskipun bersanding dengan penduduk desa lain baik berasal dari satu
kecamatan maupun diluar wilayah kecamatan, tetap menjaga nilai-nilai,
harkat dan martabat penduduk desa lain, serta saling hormat menghormati,
bantu membantu serta menjunjug tinggi rasa persatuan dan kesatuan untuk
saling bergantung dan membutuhkan dengan yang lainnya (Observasi, 14
Februari 2020).
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2.Luas Wilayah
Luas wilayah Desa Koto Boyo adalah 6200 Ha yang terdiri dari :
1. Tanah Perkarangan Permukiman Masyarakat

=145 Ha.

2. Tanah Perkebunan Rakyat Lebih Kurang

=1400 Ha.

3. Tanah Perkebunan Plasma Kelapa Sawit PT. Tunjuk Langit
Sejahtera

= 1300 Ha.

4. Tanah HGU Perusahaan Perkebunan

= 1000 Ha.

5. Tanah Persawahan Rakyat Lebih Kurang

= 250 Ha.

6. Tanah Kekayaan Desa

= 7 Ha.

7. Tanah Yang Dipergunakan Jalan Umum Provinsi, Kabupaten
Dan Jalan Desa Lebih Kurang

= 26 Ha.

8. Tanah Tegelan

= 50 Ha.

9. Lahan Kosong

= 2022 Ha.

Keadaan Topografi Desa Koto Boyo dilihat secara umum
keadaanya merupakan daerah dataran rendah dan burbukit-bukit. Iklim
Desa Koto Boyo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia
mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi
langsung terhadap pola perekonomian penduduk setempat.
3.Obritas/ Jarak Antara Ibu Kota
Tabel 3.2 Obritas Jarak Antara Ibu Kota
Jarak (KM)

Desa Koto

Ibu Kota

Ibu Kota

Ibu Kota

Boyo

kec.

kab.

prov.

Desa Koto Boyo 0

8 Km

42 Km

115 Km

Ibu Kota kec.

8 Km

0

65 Km

123 Km

Ibu Kota kab.

42 Km

48 Km

0

64 Km

Ibu Kota prov.

115 Km

123 Km

65 Km

0
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4.Prasarana Umum Yang Ada
Tabel 3.3 Prasarana Umum Yang Ada
NO

Jenis Prasana

Volume

Kondisi

Lokasi (RT)

1

Jlan Nasional/ Provinsi

12 Km

Sedang

RT.05

18 Km

Sedang

2

1.500 Meter

Sedang

RT.01, 02, 03, 04
dan 05
RT.02, 03, 04, 05.

3

Jalan Desa/ Jalan
Produksi
Jalan lingkungan/
Rabat Beton
Jembatan Besi

1 Unit

Baik

RT 02

4

Jembatan Kayu

4 Unit

Kurang

RT 04

5

1 Unit

Baik

RT 01

6

Gedung SD Negeri
84/1
DTA Nurul Iman

1 Unit

Baik

RT 03

7

Poskesdes

1 Unit

Sedang

RT 02

8

Posyandu

30 Unit

Sedang

RT 02

9

Susmur Gali Umum

1 Unit

Sedang

RT 01, 02, 0, 04 05

10

Sumur Bor

1 Unit

Baik

RT 03

11

Pangkalan Ojek

3 Unit

Sedang

RT 01, 02, 03, 05

12

Mck

1 Unit

Sedang

RT 02, 04, 05

13

4 Km

Baik

RT 02

14

Arus Aliran Listrik Ke
Kantir Kepala Desa
Aliran Listrik PLN

3 Unit

Kurang

RT 02

15

Masjid

1 Unit

Baik

RT 05

16

Gedung TK

1 Unit

Sedang

RT 01

17

Gedung Paud

2 Unit

Baik

RT 02

18

Por Ronda

2 Unit

Kurang

19

Musholla/ Surau

1 Unit

Kurang

20

Tanah Tempat
Pemakaman Umum

1 Ha

Baik
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3. Keadaan Penduduk
a. Kependudukan
Untuk penduduk yang menghuni di Desa Koto Boyo ini adalah
merupakan penduduk yang menetap dan sudah puluhan tahun serta ada
juga penduduk penduduk pendatang dan menjadi daerah tetap para
penduduk tersebut. Jumlah penduduk di Desa Koto Boyo adalah 1.198
jiwa dengan 385 kepala keluarga. Untuk mengetahui keadaan penduduk
menurut jenis kelamin dapat di ketahui berdasarkan table sebagai berikut:
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Desa Koto Boyo
No Jenis

Jumlah

1

Laki-Laki

564

2

Perempuan

634

Jumlah

1.198

Keterangan

Berdasarkan table di atas, maka jumlah penduduk secara
keseluruhan adalah 1.198 jiwa dan 385 kepala keluarga, maka penduduk
yang lebih besar adalah perempuan.
b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Desa Koto Boyo cenderung meningkat karena
tingkat kelahiran lebih besar daripada kematian serta penduduk yang
masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.
Table 3.5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Jiwa

Kk

1

Rukun
Tetangga (RT)
RT 01

182

48

2

RT 02

379

108

3

RT 03

212

60

4

RT 04

242

96

5

RT 05

183

52

No

Sumber : Data Dari Ketua Rt Sedesa Koto Boyo
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c. Kepadatan dan Persebaran Penduduk
Persebaran penduduk di Desa Koto Boyo relative merata, secara
keseluruhan pada tiap-tiap rukun tetangga (RT) terluhat relative
berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT berbeda maka
tingkat kepadatan penduduknya terlihat beda.
Table 3.6 Jumlah Kepadatan dan Persebaran Penduduk Desa Koto Boyo
No

Rukun Tetangga

Jumlah Penduduk Orang

Persebaran %

1

RT 01

182

15,51

2

RT 02

379

31,87

3

RT03

212

17,96

4

RT 04

242

20,20

5

RT 05

183

15,51

1.198

100

Jumlah

Rumus Jumlah Penduduk RT Dibagi Jumlah Total Penduduk
Desa Kali 100%= hasil
d. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Koto Boyo tergolong
penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia
kelompok 0-5 dan 6-10 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya
masing-masing 218 jiwa dan 227 jiwa. Kemudian di susul kelompok umur
26-23 dan 31-35 yaitu masing-masing 112 jiwa dan 206 jiwa. Rasio jenis
kelamin Desa Koto Boyo menunjukan bahwa penduduk perempuan
relative lebih banyak dibandingkan laki-laki.
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin pada Setiap RT di Desa Koto Boyo

No

Umur

Jenis Kelamin
Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1.

0–5

71

79

150

2.

5–6

15

20

35

3.

7 – 15

115

150

265
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4.

16 – 21

44

46

90

5.

22 – 59

308

321

629

6.

60 Thn Ke atas

11

18

29

546

634

1.198

Jumlah

e. Kesehatan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Koto Boyo
antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status
kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indicator
kesehatan seperti meningkatkanya usia harapan hidup, menurunnya angka
kematian bayi.
Table 3.8 Kesehatan Penduduk
Tahun

Baik

Kurang

Buruk

2019

1171

24 Org.

3 Org.

2020

1198

21 Org.

2 Org.

Sumber Data : Poskesdes Desa Koto Boyo
f. Kehidupan Beragama
Penduduk Desa Koto Boyo 100 % memeluk agama Islam. Dalam
kehidupan

beragama

kesadaran

melaksanakan

ibadah

keagamaan

khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.
4. Keadaan Pendidikan
Pendidikan murupakan masalah yang penting karena pendidikan
merupakan suatu proses, dimana manusia dibekali akal untuk mendapatkan
suatu ilmu pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan. Dengan
pendidikan manusia akan menjadikan dirinya menjadi manusia yang cerdas
dan berkualitas. Untuk mengetahui keadaan pendidikan penduduk di Desa
Koto Boyo ini dapat dilihat pada table berikut ini:
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Table 3.9. Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan di Desa Koto Boyo

No.

Tingkat pendidikan

Jumlah

1

TK

145 orang

2

SD

744 orang

3

SMP/SLTP

146 orang

4

SMA/SLTA

67 orang

5

Akademi D1-D3

10 orang

6

Sarjana

20 orang

7

Pondok Pesantren

110 orang

(Dokumentasi Kantor Desa Koto Boyo 2019)
5. Sarana dan Prasarana
Perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari keadaan sarana dan
prasarana yang dimiliki wilayah tersebeut, termasuk desa, sarana dan
prasarana tersebut menjadi faktor utama dalam meningkatkan perekonomian
sebuah desa. Apabila kondisi sarana dan prasarana desa tersebut baik maka
perekonomian dan perhubungan desa tersebut juga dalam kondisi baik.
Tabel 3.10 Jumlah Prasarana di Desa Koto Boyo Tahun 2019
No.

Jenis Prasarana

Jumlah

1

Masjid

3 unit

2

Mushola

2 unit

3

Madrasah

1 unit

4

Puskesdes

1 unit

5

PAUD

1 unit

6

Sekolah Dasar

1 unit

7

Kantor Pemerintahan
Desa
Sarana olahraga

1 unit

8

2

unit
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6. Keadaan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Masyarkat Desa Koto Boyo secara umum
juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah
penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walapun jenis pekerjaan
tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha
yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari
pemerintah.
Tabel 3.11 Mata Pencarian Penduduk Desa Koto Boyo Dari Tahun
2013.
No

Mata Pencaharian

Jumlah Orang

Presentase dari
Jumlah Penduudk

1

Petani

313

26,61 %

2

Buruh Tani

43

3,35 %

3

Pedagang

23

2,65 %

4

Peternak

5

0,41 %

5

Serabutan

46

3,83 %

6

Perabotan

1

0,08 %

7

PNS/TNI/POLRI

20

0,66 %

8

Tenaga Honor

8

0,75 %

9

Ibu Rumah Tangga

176

14,69 %

10

Sopir

35

2,92 %

11

Buruh Bangunan

14

1,16 %

12

Nelayan

13

1,08 %

13

Pertambangan

5

0,41 %

14

Bengkel

4

0,33 %

15

Belum Bekerja

416

34,72 %

16

Tidak Bekerja

78

6,51 %

Jumlah

1.198

100 %

Sumber: (Kantor Desa Koto Boyo 2013-2020)
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7. Struktur Organisasi
Di dalam suatu badan organisasi, baik di bawah naungan langsung
pemerintah maupun swasta, besar maupun kecil semuanya tidak terlepas dari
struktur organisasi. Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh
pengurus, dan setiap anggota bertang gung jawab terhadap tugas masingmasing dalam rangka untuk memajuhkan sebuah organisasi yang dipimpin
atau dikelolanya.
Suatu wilayah desa biasanya mempunyai tiga persyaratan unsure
penting yaitu ada rakyat, pimpinan dan daerah. Maka demikian juga halnya
dengan Desa Koto Boyo. Desa Koto Boyo di pimpinm oleh seorang kepala
desa. Berjalan atau tidaknya suatu pemerintah desa sangat bergantung pada
kemampuan, kemauan dan kecakapan dari pemimpinnya. Sebagaimana pada
umumnya, masyarakat desa belum begitu maju, sehingga kepala desa serta
aparat desa lainnya harus berkerja keras memajukan desa tersebut. Oleh
karena itu, untuk kelancaran tugas pemerintah sehari-hari, maka kepala desa
dibantu oleh sekretaris desa dan tiga orang kepala urusan (kaur).
Susunan struktur organisasi pada suatu desa berarti merupakan suatu
kegiatan atau ikatan yang mempertemukan antara program kegiatan-kegiatan
dalam desa tersebut, di samping itu juga mempermudah pencapaian tujuan
program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun tugas atau
fungsi masing- masing bidang tersebut adalah sebgai berikut:
1. Kepala desa bertugas untuk memimpin desa secara keseluruhan dalam
memantau segala kegiatan dalam desa.
2. Sekrertaris desa adalah staf yang membantu kepala desa dalam
menjalankan tugas-tugasnya yang berupa hak, wewenang dan
kewajiban sebagai pimpinan desa terutama dalam bidang administrasi
desa.
3. BPD adalah menampung aspirasi masyarakat, membuat peraturan desa
bersama pemerintah, mengontrol pemerintahan desa, mengusulkan
kepada bupati untuk meberhentiksn ksdes jika kades bersalah.
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4. Kaur merupakan staf desa yang bertugas masing-masing sesuai dengan
bidangnya.
5. Kadus atau ketua dusun merupakan unsure pelaksanaan tugas kepala
desa dengan wilayah kerja tertentu dalam membantu melaksanakan
tugas-tugas kepalah desa di wilayah masing-masing.
6. Ketua RT merupakan unsure pelaksanaan tugas kepala dusun dengan
wilayah kerja tertentu dalam membantu kadus.
Struktur organisasi adalah suatu susunan pemerintahan di desa.
Dengan adanya struktur organisasi tersebut, maka akan terlihat tugas masingmasing anggota untuk mengetahui bentuk struktur organisasi pemerintahan
Desa Koto Boyo dapat dilihat pada gambar berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
DESA KOTO BOYO TAHUN 2020
BPD
(Nama Ketua
BPD)
M. Baki

KADES
(Herman Plani
S.IP)

SEKDES
Varum Faroza

KAUR
PEMERINTAHAN

KAUR
PEMBANGUNAN

Rizky Monic Intani

Nurlena

Kaur umum

Waskito

KADUS I

KADUS II

KADUS III

KADUS III

Siti Sapawati, SE

Doni Iskandar

Yenni susanti,A.Md

Margani
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B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Keadaan prilaku akhlak Anak Di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin
XXIV Kabupaten Batanghari
Orang tua merupakan contoh prilaku yang hidup atas nilai-nilai yang
utuh bagi anak. Apa yang dilakukan oleh orang tua merupakan suatu
perbuatan yang terbaik menurut pandangan anak. Bagi orang tua yang
pertama-tama yang harus diperhatikan adalah penyelamatan hubungan antara
suami dan istri, sehingga pergaulan dan kehidupan mereka dapat menjadi
contoh bagi kepribadian anak-anak mereka.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di desa Koto Boyo ini tidak
semua orang tua memberikan pendidikan dan bimbingan

secara optimal

kepada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena kesibukan dengan
kegiatan-kegiatan diluar rumah, ada yang berkerja di kebun, baik sebagai
buruh tani dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga dalam hal
pemberian pendidikan dan bimbingan agama dan moral kepada anak dirasakan
kurang optimal, yang mana hal ini merupakan hal utama yang sangat penting
untuk mendidik prilaku anak. Pendidikan akhlak dan bimbingan moral anak
banyak diserahkan kepada gurunya, walapun ada sebagian orang tua yang
tetap sangat memperhatikan bagaimana mendidik dan membimbing anak-anak
mereka (Observasi, 14 Februari 2020).
Menindak lanjuti dari hasil observasi di atas, maka penulis
melakukan wawancara

kepada Kepala Desa Koto Boyo bernama Bapak

Herman Plani. Menurut Kepala Desa Koto Boyo, beliau mengatakan tentang
keadaan prikaku akhlak anak-anak di Desa Koto Boyo yaitu sebagai berikut:
“Anak-anak yang ada di Desa Koto Boyo ini ada yang berakhlak
baik dan ada juga yang berakhlak kurang baik, adapun anak-anak
yang berakhlak kurang baik ini terlihat dari keseharian mereka yang
terkadang suka mengucapkan kata-kata kotor, tidak mematuhi
perintah orang tua, berbohong kepada orang tua dan tidak
mengerjakan hal-hal yang diperintahkan dalam agama. Hal ini terjadi
dikarenakan kurangnya bimbingan para orang tua terhadap anak-
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anaknya. Para orang tua di Desa Koto Boyo ini mayoritas bekerja
sebagai petani/pekebun, namun ada juga yang berkerja sebagai buruh
tani, dan lainnya. Tentu mereka lebih banyak menghabiskan
waktunya untuk keperluan pekerjaannya demi untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka, sementara untuk memperhatikan anakanak mereka bisa dikatakan kurang, mereka hanya membiarkan
anak-anak mereka yang masih kecil tanpa terlalu membimbing moral
dan akhlak anak-anak mereka. Padahal disaat anak-anak mereka
masih kecil mereka sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian
orang tuanya terutama dalam bimbingan moral keagamaan. Karena
anak-anak di usianya yang masih muda, mereka akan sangat mudah
menerima semua pengaruh yang datang kepadanya baik pengaruh
yang baik ataupun pengaruh yang buruk” (Wawancara, 14 Februari
2020).
Selanjutnya,

setelah

penulis

mengadakan

tinjauan

langsung

kelapangan mengenai keadaan akhlak anak di Desa Koto Boyo ini masih
banyak anak yang kurang mendapatkan pembinaan pendidikan akhlak dari
orang tuanya, hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua
khususnya ibu rumah tangga terhadap tingkah laku keseharian anaknya,
dikarenakan kegiatan diluar rumah seperti sibuk bekerja membantu suami
mencari nafkah. Disaat anak-anak mereka masih kecil boleh dikatakan sangat
rawan dengan pengaruh yang datang dari teman-temannya, para ibu rumah
tangga disini kurang memperhatikan mengenai pembinaan dan menanamkan
nilai-nilai akhlak dan bimbingannya kepada anak-anaknya dikarenakan sibuk
dengan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Observasi,
15 Februari 2020).
Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, penulis melakukan
wawancara kepada beberapa orang tua, anak-anak dan ketua RT 03 Desa
Koto Boyo, yakni sebaigai berikut.
Wawancara dengan ibu rumah tangga yang bernama Neni tentang
keadaan prilaku akhlak anak dalam keluarga dan masyarakat beliau
mengatakan bahwa:
“Saya mempunyai anak berumur 12 tahun yang mana saya
perhatikan anak-anak pada zaman sekarang, banyak sekali yang
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kurang berakhlak baik seperti kurang mempunyai rasa hormat dan
membangkang kepada orang tuanya sendiri, hal ini terlihat dari
prilaku anak saya sendiri yang saat saya nasehati, anak malah
membangkang dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas
di dengarkan oleh orang lain maupun saya sendiri (Wawancara, 17
Februari 2020).
Wawancara penulis dengan anak bernama Revan yang suka
berprilaku tidak sopan kepada orang tua dalam hal ini dia mengatakan bahwa:
“Saya memang pernah berkata kotor dan tidak sopan saat di nasehati
orang tua saya, karena saya melakukan kesalahan seperti ketika
orang tua saya memerintahkan untuk mengaji di Madrasah saya
malah membangkang dan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan
tidak sopan kepada orang tua saya, yang mana hal tersebut tidak
pernah diajarkan oleh orang tua kepada saya” (Wawancara, 17
Februari 2020).
Wawancara dengan ibu rumah tangga yang bernama Hasanah
tentang keadaan prilaku anak dalam keluarga dan masyarakat beliau
mengatakan bahwa:
“Yang saya lihat anak-anak sekarang kurang mempunyai rasa
hormat dan patuh terhadap orang tuanya sendiri maupun terhadap
orang lain yang lebih tua, padahal anak-anak sekarang sudah
mendapatkan pendidikan disekolahnya. Berbeda dengan anak-anak
pada zaman dahulu yang sangat takut kepada orang tua apalagi orang
tuanya sendiri, mereka sangat patuh atas apa saja yang diperintahkan
oleh orang tuanya. Padahal kebanyakan anak-anak zaman dahulu
bisa dikatakan sama sekali tidak pernah mendapatkan pendidikan di
sekolah seperti anak-anak sekarang ini” (Observasi, 17 Februari
2020).
Hasil wawancara penulis dengan anak yang bernama Andika yang
mengatakan:
“saya mempunyai prilaku yang tidak hormat kepada orang tua,
sekalipun saya sudah mendapatkan pendidikan, baik itu pendikan di
sekolah maupun dirumah. Akan tetapi dalam pergaulan saya seharihari banyak dari teman-teman saya yang tidak patuh dan hormat
kepada orang tuanya, hal inilah yang mempengaruhi prilaku saya
untuk tidak hormat kepada orang tua saya” (Wawancara, 17
Februalri 2020).
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Hasil wawancara dengan ibu rumah tangga bernama Endang beliau
mengatakan bahwa:
“Saya mempunyai anak berumur 10 tahun dari yang saya perhatikan
akhlak anak-anak di desa ini bisa dibilang kurang baik, ini terlihat
dari tingkah laku keseharian mereka yang terkadang suka berbohong
kepada orang tua, yang mana hal ini terlihat dari prilaku anak saya
yang terkadang sering berbohong kepada saya, ketika di suruh
mengaji di Madrasah, anak malah pergi bermain dengan temanteman nya dan tidak sampai ke tempat mengajinya” (Wawancara, 17
Februari 2020).
Hasil wawancara penulis dengan anak yang bernama Yusrizal yang
mengatakan:
“Terkadang saya memang sering berbohong kepada orang tua saya
ketika saya di suruh orang tua saya untuk pergi mengaji, saya malah
ikut bermain bersama teman-teman saya dengan pakaian mengaji
saya, dan ketika saya pulang kerumah saya mengatakan kepada
orang tua saya bahwa saya memang benar-benar mengaji”
(Wawancara, 17 Februari 2020).
Hasil wawancara dengan Sudirman orang tua di Desa Koto Boyo
yang mengatakan bahwa:
“Saya mempunyai anak berumur 12 tahun bentuk lain dari akhlak yang
tidak terpuji adalah berkata-kata tidak sopan kepada orang lain seperti
saya sebagai orang tua. Kurangnya rasa sopan santun anak terhadap
orang tua dan anak selalu membantah pembicaraan orang tua apabila
dinasehati sering dilakukan anak saya”(Wawancara 19 Februari 2020).
Hasil wawancara penulis dengan Sartika, seorang anak di Koto Boyo
yang mengatakan bahwa:
“saya memang pernah berkata tidak sopan dengan orang tua jika
saya tidak diberi jajan atau tidak dituruti kemauan saya”
(Wawancara 19 Februari 2020).
Anak di Desa Koto Boyo ini khususnya kondisi akhlaknya anak
sudah sangat memprihatinkan, dimana anak-anaknya sering melakukan
perbuatan-perbuatan

yang

melanggar

norma-norma

agama,

seperti

berbohong, akibat yang di timbulkan dari prilaku anak berdasarkan hasil
wawancara penulis dengan ibu rumah tangga Mulyani, orang tua yang
mengatakan bahwa :
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“Akhlak anak memang telah pada tahap yang mengkhawatirkan,
sebagai contoh mereka sering melakukan hal-hal yang melanggar
ajaran agama seperti berbohong pada kami sebagai orang tuanya”
(Wawancara 19 Februari 2020).
Hasil wawancara dengan Rodani dan Yuda, anak di Desa Koto Boyo
yang mengatakan:
“Kami sering berbohong karena kami melakukan kesalahan yang
tidak mau di ketahui orang lain” (Wawancara 19 Februari 2020).
Hasil wawancara penulis dengan Andi seorang anak di Desa Koto
Boyo yang mengatakan bahwa:
“Saya pernah berbohong terhadap orang tua karena saya melakukan
kesalahan dan takut di marahi orang tua” (Wawancara 19 Februari
2020).
Hasil wawancara penulis dengan orang tua di Desa Koto Boyo yang
bernama Yati yang mengatakan:
“Saya sering sekali merasa sedih dan sakit hati akibat perbuatan anak
saya yang sering membangkang dan membentak saya ketika saya
menyuruh kepada kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat bagi
dirinya”( Wawancara 21 Februari 2020)
Hasil wawancara peneliti dengan seorang anak di Desa Koto Boyo
yang bernama Rena anggraini yang mengatakan:
“Saya memang sering membangkang, berkata kotor bahkan sampai
membuat orang tua saya merasa sedih dan sakit hati akibat perbuatan
saya, padahal sebenarnya maksud orang tua saya itu baik yang mana
orang tua saya itu ingin saya menjadi seorang anak yang memiliki
akhlak yang baik yang patuh dan berbakti kepada orang tua, akan
tetapi saya malah tidak suka untuk di nasehati padahal itu baik untuk
diri saya sendiri”( Wawancara 21 Februari 2020).
Hasil wawancara peneliti dengan orang tua di Desa Koto Boyo yang
bernama Azizah yang mengatakan:
“Saya selaku orang tua sering sekali mendapatkan makian dari anak
saya sendiri padahal saya sudah menasihatinya untuk tidak
berperilaku seperti itu, akan tetapi anak saya tidak mendengarkan
apa yang saya katakan (Wawancara 21 Februari 2020).
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Hasil wawancara peneliti dengan anak yang bernama Yogi seorang
anak di Desa Koto Boyo yang mengatakan bahwa:
“Saya memang pernah memaki orang tua saya, ketika saya bermain
tiba-tiba orang tua saya menyuruh saya pulang, akan tetapi saya
menolak seruan orang tua saya karna saya sedang asik bermain
dengan teman-teman saya, bahkan saya malah memaki mereka”(
Wawancara 21 Februari 2020).
Hasil wawancara dengan bapak Hidayat sebagai warga RT 03 Desa
Koto Boyo mengatakan bahwa:
“Saya lihat tingkah laku anak-anak di desa ini kurang mencerminkan
prilaku yang berakhlak, hal ini terlihat dari tingkah laku mereka yang
buruk seperti mengejek temannya dan tidak patuh kepada orang
tuanya sendiri maupun orang yang lebih tua, tetapi masih ada juga
sebagian dari mereka yang tidak bertingkah laku seperti itu. Menurut
saya para orang tua harus selalu mendidik dan membimbing anakanaknya agar mereka tidak bertingkah laku yang buruk”
(Wawancara, 21 Februari 2020).
Hasil wawancara dengan bapak Tugiman sebagai ketua RT 03 Desa
Koto Boyo beliau mengungkapkan tentang keadaan prilaku akhlak anak di
Desa Koto Boyo ini, beliau mengatakan:
“Keadaan prilaku anak-anak di desa ini terutama di RT 03 Desa
Koto Boyo ini dalam keadaan yang kurang baik, pasalnya banyak
anak-anak yang bertingkah laku yang tidak baik, seperti suka
mengucapkan kata-kata kotor, suka mengejek temannya dan ada juga
yang suka tidak mematuhi perintah orang tuanya. Adapun hal
lainnya terkadang mereka juga suka berbohong kepada orang tuanya
seperti pada saat pergi belajar mengaji akan tetapi malah kabur untuk
bermain dengan kawan-kawannya, akan tetapi masih ada sebagian
dari mareka yang tidak bertingkah laku seperti itu. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya pengajaran, pembinaan dan bimbingan
dari orang tuanya” (Wawancara, 21 Februari 2020).
Setelah penulis mengadakan tinjauan langsung ke tempat penelitian,
ternyata masih banyak anak-anak di Desa Koto Boyo ini yang bertingkah laku
tidak baik, yang bertentangan dengan seharusnya akhlak anak yang sesuai
dengan tuntunan Al-Qur‟an surah Al-Isra‟ ayat 23.
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2. Kendala Yang Dihadapi Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai-nilai
Pendidikan Akhlak Anak di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batanghari
Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi generasi
penerus yang berkualitas dan sukses. Sukses berarti tercapai segala apa yang
dicita-citakan dalam pendidikan anak. Untuk mencapai suksesnya pendidikan
akhlak bagi anak dalam keluarga tersebut tidaklah mudah karena dalam
pelaksanaan pendidikan di keluarga itu banyak sekali hambatan dan rintangan
yang dihdapi orang tua.
Upaya ataupun usaha dalam mencapai sesuatu tentunya ada kendala
maupun permasalahan yang dihadapi, meskipun demikian orang tua harus
mencari jalan keluarnya agar tetap semangat dalam mendidik dan membina
anak-anaknya. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama dalam
penelitian yang menjadi kendala yang penulis maksud adalah segala sesuatu
yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran yang dilakukan oleh
orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak sesuai
dengan Al-Qur‟an surah Al-Isra‟ ayat 23 terhadap anak di Desa Koto Boyo di
antara kendala yang penulis temui di lapangan adalah:
1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang tua dalam
masyarakat.
Dengang kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang tua,
maka kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak sesuai
dengan Al-Qur‟an surah Al-Isra‟ ayat 23 terhadap anak kurang, maka bisa
menyebabkan akhlak anak rusak.
Penulis mengadakan wawancara dengan ibu rumah tangga yang
bernama Neni tentang kendala yang dihadapi orang tua dalam menanamkan
nilai-nilai pendidikan akhlak anak sesuai dengan Al-Qur‟an surah Al-Isra‟
ayat 23 beliau mengatakan bahwa:
“Dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak yang
dilakukan oleh orang tua khususnya saya sebagai ibu rumah tangga
sangatlah sulit dikarenakan kurangnya pemahaman nilai keagama‟an
untuk menbimbing akhlak anak. Dengan demikian untuk menuju
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keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak
sangatlah susah dicapai” (Wawancara 24 Februari 2020).
Setelah mendengar wawancara dari ibu neni di atas penulis
mengadakan tinjauan langsuang mengenai kendala yang dihadapi orang tua
dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak sesuai dengan AlQur‟an surah Al-Isra‟ ayat 23 di RT 03 Desa Koto Boyo ternyata hasil yang
ditemukan penulis dilapangan adalah hal tersebut di akibatkan kurang
tertanamnya jiwa keagamaan pada setiap orang tua dan terlalu sibuknya
mereka berkerja. (Observasi, 24 Februari 2020).
Berdasarkan wawancara dan observasi penulis di atas maka dapat
disimpulkan bahwa dasar awal untuk memudahkan dalam menanamkan nilainilai pendidikam akhlak anak hendaklah terlebih dahulu menanamkan nilai
jiwa agama pada setiap oarang tua khususnya ibu rumah tangga.
2. Kesibukan Orang Tua
Kesibukan orang tua dalam mencari nafkah menjadi kendala bagi
orang tua untuk

meluangkan waktunya dalam berinteraksi dengan anak-

anak. Mereka sibuk dengan pekerjaannya di kebun atau dimana saja.
Sebagaimana yang dikemukakan Ibu Hasanah warga RT 03 Desa Koto Boyo
yang mengatakan bahwa:
“Salah satu yang menjadi kendala/hambatan bagi saya dalam
menanamkan akhlak anak dikeluarga adalah tidak tersedianya waktu
luang atau sedikit sekali waktu saya untuk berinteraksi dengan anakanak. Hal ini disebabkan karena saya harus berkerja bersma suami
saya dari pagi di kebun, sehingga saat pulang waktu luang di buat
untuk istirahat” ( Wawancara 24 Februari 2020).
Hasil wawancara penulis dengan orang tua di Desa Koto Boyo yang
bernama Bapak Sudirman yang mengemukakan kepada penulis bahwa:
“Kendala saya dalam menanamkan pendidikan akhlak kepada anak
saya adalah tidak tersedianya waktu luang karna saya sendiri sebagai sopir
batu bara sehingga sedikit waktu saya bersama anak saya” (Wawancara 24
Februari 2020).
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Hasil wawancara penulis dengan orang tua di Desa Koto Boyo yang
bernama Ibu Endang yang mengemukakan kepada penulis bahwa:
“Saya mempunyai 4 orang anak, dalam menambah penghasilan
keluarga saya berkerja toko di pasar dari pagi sampai sore,dan
membesarkan anak saya banyak” (Wawancara 24 Februari 2020).

Pengamatan penulis bahwa salah satu hambatan orang tua dalam
mendidik

anaknya adalah faktor kesibukan orang tuanya masing-masing,

ada yang berkerja di kebun, ada yang berdagang dan tidak sedikit diantara
mereka yang berkerja dari pagi sampai sore sehingga sedikit sekali waktu
bagi mereka untuk berinteraksi dengan ank-anaknya(Observasi, 24 Februari
2020).
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti diatas
dapatlah diambil suatu pemahaman bahwa diantara kendala bagi orang tua
disini adalah karna faktor kesibukan mereka berkerja sehari-hari, dari pagi
sampai sore mereka sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan
keluarganya sehari-hari. Seharusnya didalam keluargalah yang merupakan
lingkungan pertama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan. Maka dari itu
sebagaai orang tua yang bertanggung jawab terhadap karunia yang dititipkan
Allah kepadanya. Mereka wajib menanamkan pendidikan-pendidikan yang
baik dan sesuai dengan ajaran agama islam agar anak dapat menjadi generasi
yang soleh dan berguna bagi bangsa dan agamanya.
3. Kurangnya Pengetahuan Orang tua dalam membina dan mendidik
anak.
Kendala lain yang penulis jumpai selain kesibukan orang tua dalam
penelitian ini adalah kurangya pengetahuan orang tua dalam membina dan
menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak sesuai dengan Al-Qur‟an
surah Al-Isra‟ ayat 23, sehingga sering kali menimbulkan masalah tersendiri
bagi orang tua apalagi setelah melihat anak-anknya selalu membantah dan
tidak mau patuh terhadap perintah orang tua padahal pengajaran dan didikan
selalu diberikan orang tua, namun anak tetap melakukan apa yang ia
inginkan.

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Pengetahuan orang tua dalam hal ini sangat diperlukan sekali dalam
menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak, orang tua dalam mendidik
anak tidak hanya dengan kasih sayang, memanjai dia dengan memberikan apa
saja yang ia inginkan, atau menggunakan kekerasan dan menerapkan disiplin
yang kuat agar anak menjadi patuh dan mengikuti perintah. Tetapi yang
terpenting adalah memberikan perhatian dan pengertian kepada anak dengan
mengikut sertakan ketauladan orang tua berarti telah menanam nilai-nilai
pendidikan akhlak yang baik kepada anak, disinilah letak fungsi pengetahuan
orang tua dalam menanamkan pendidikan akhlak anak.
Hasil wawancara peneliti dengan orang tua di Desa Koto Boyo yang
bernama Ibu Neni yang mengatakan:
“Menurut saya kendala yang dihadapi orang tua dalam menanamkan
nilai-nilai pendidikan akhlak yang seperti dalam Al-Qur‟an surah AlIsra‟ ayat 23 khusunya di RT 03 ini adalah minimnya pengetahuan
orang tua, disebabkan pertama karena tingkat pendidikan sangat
rendah, kedua para orang tua jarang mengikuti pengajian-pengajian
karena sehari-hari mereka disibukkan dengan aktivitas sehingga
malamnya kelelahan”(Wawancara 24 Februari 2020).
Hasil wawancara peneliti dengan orang tua di Desa Koto Boyo yang
bernama Ibu Mulyani yang juga mengatakan bahwa:
”Kendala dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak itu
sangat banyak sekali, salah satunya yang sering saya temukan dalam
kehidupan sehari-hari yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki
oleh orang tua, sehingga dia tidak tahu bagaimana mengatasi
masalah-masalah yang sedang dihadapi”(Wawancara 24 Februari
2020).
Jelas bagi kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia,
terutama bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, tanpa ilmu
pengetahuan kerap sekali dijumpai kesulitan-kesulitan dan masalah yang
dihadapi dalam mendidik dan membesarkan anak-anak.
Kekurangan-kekurangan yang dimiliki orangtua dalam mendidik
anak dapat menyebabkan terhambatnya orang tua dalam menanamkan
pendidikan akhlak anak, untuk itu selaku orang tua yang memiliki tanggung
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jawab masadepan anak hendaknya dapat meningkatkan kemampuan
kompetensi mereka, baik dalam hal ilmu pengetahuan, moral maupun agama.
3. Upaya Yang Dilakukan Orang Tua Dalam Menanamkan Pendidikan
Ahlak Anak Di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Batang Hari
Dalam pandangan islam, anak adalah amanat yang diberikan oleh
Allah SWT kepada orang tuanya. Orang tua memiliki cara tersendiri dalam
mendidik anak-anaknya, sikap orang tua terhadap anak ataupun perlakuan
orang tua terhadap anak akan berdampak bagi proses terbentuknya prilaku
anak. Setiap orang tua menginginkan setiap anaknya menjadi anak yang
berakhlak, patuh terhadap orang tua dan sholeh sholehah, orang tua yang
mengerti akan pentingnya ditanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam
diri anak, mempunyai cara tersendiri bagaimana membentuk prilaku diri
anak, sehingga nantinya anak memiliki akhlak yang baik.
Untuk memperoleh data awal tentang bagaimana upaya yang
dilakukan orang tua dalam menanamkan pendidikan akhlak terhadap anak di
desa Koto boyo yang di fokuskan di RT 03, maka penulis melakukan
observasi di tempat penelitian. Setelah penulis melakukan observasi di tempat
penelitian, penulis menemukan anak-anak yang belajar di dua sekolah pada
tingkat yang sama, yakni Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Banyak
anak disini yang paginya mereka belajar di Sekolah Dasar dan siang harinya
belajar di Madrasah Ibtidaiyah hal ini tentu tidak lepas dari peran orang tua
yang memasukkan anak-anaknya ke sekolah tersebut. Walaupun kebanyakan
orang tua disini sibuk dengan pekerjaannya, namun mereka masih ada yang
tetap memperhatikan anak-anaknya, ini merupkan contoh upaya yang
dilakukan orang tua dalam mendidik anak dengan ilmu-ilmu agama islam
yang nantinya akan berdampak pada proses pembentukan akhlak anak
(Obsevasi 26 Februari 2020)
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Menindak lanjuti hasil observasi yang dilakukan penulis diatas,
untuk mengetahui upaya upaya yang dilakukan orang tua maka penulis
melakukan wawanvcara kepada beberapa responden yakni sebagai berikut:
1.

Memasukan anak ke madrasah ibtidaiyah

Sebagaimana orang tua yang awam dengan pendidikan agama mereka
memasukan anak ke madrasah ibtidaiyyah. Untuk mengetahui alasan orang
tua tersebut dapat dilihat dalam hasil wawancara sebagai berikut:
Hasil wawancara dengan kepala keluarga bernama Bapak Sudirman
menanggapi tentang upaya yang dilakukan orang tua dalam membentuk
akhlak anak, menyatakan bahwa:
“Upaya yang saya lakukan yakni dengan memasukkan anak saya ke
madrasah ibtidaiyah karena disana anak saya dapat belajar tentang
pendidikan akhlak yang banyak, yang tidak bisa saya berikan kepada
anak saya setiap harinya” (Wawancara 26 Februari 2020)
Hasil wanwancara dengan ibu rumah tangga bernama Endang
menyatakan bahwa:
“Alasan saya memasukkan anak saya ke madrasah ibtidaiyah yaitu
agar dia bisa lebih memahami banyak tentang pendidikan agama
islam yang benar,karena di madrasah ibtidaiyah pasti diberikan
pembelajaran tentang banyak hal terutama dalam hal pendidikan
akhlak” (Wawancara 26 Februari 2020)
2.

Melalui pembiasaan
Hasil wawancara dengan ibu rumah tangga bernama Neni

menyatakan bahwa:
“Setiap pagi anak saya mau pergi ke sekolah, saya mengharuskan
anak saya untuk pamit dulu dengan orang tua, supaya
menumbuhkan rasa hormat dan patuh kepada orang tua. Jika saya
mendengar anak saya berbicara kotor saya akan selalu memarahi
dan mengingatkannya jangan mengulanginya, saya tidak mau anak
saya menjadi anak nakal” (Wawancara 26 Februari 2020)
Hasil wawancara dengan ibu rumah tangga bernama azizah
menyatakan bahwa:
“Sebagai ibu rumah tangga, selain mengurus pekerjaan rumah, saya
tidak lupa memperhatika tingkah laku anak saya. Saya mempunyai
anak perempuan berumur 8 tahun, setiap menjelang magrib saya
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selalu mengingatkan anak saya untuk siap-siap sholat dan belajar
mengaji di rumah guru ngaji”(Wawancara 27 Februari 2020).
Berdasarkan dari wawancara dengan beberapa responden di atas,
penulis melakukan observasi di tempat penelitian ternyata walaupun
kebanyakan dari orang tua disini sibuk dengan pekerjaannya dan kurangnya
perhatian terhadap anak-anaknya, namun juga masih ada yang tetap
memperhatikan anaknya dan sadar akan tanggung jawab untuk mendidik dan
membimbing anak-anaknya. Banyak anak-anak disini yang siangnya sekolah
di Madrasah Ibtidaiyyah
Untuk memeriksa kebenaran dari wawancara atas beberapa
responden diatas penulis melakukan wawancara kepada guru ngaji
Halimah,beliau mengatakan bahwa:
“Saya setiap malam kecuali malam minggu mengajar ngaji anakanak disini, belajar ngajinya dimulai stelah sholat magrib. Anak yang
belajar mengaji disini sekitar 30 orang, saya mengajar dibantu oleh
salah satu orang tua yang anaknya mengaji di sini. Saya melihat
orang tua disini masih ada yang tetap bersemangat memasukkan
anak-anak mereka untuk belajar mengaji dengan guru ngaji”
(Wawacara 26 Februari 2020).
Dari hasil observasi dan wawancara di atas, maka dapat penulis
simpulkan bahwa masih ada orang tua yang berusaha tetap mendidik anaknya
dengan nilai-nilai pendidikan akhlak seperti memasukkan anaknya ke tempat
guru ngaji, memasukkan anaknya ke madrasah ibtidaiyah, membiasakan
anaknya menggunakan perkataan yang baik, dan tetap mengajarkan untuk
tidak berkata kotor

dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa walaupun

banyak orang tua yang sibuk dengan perkerjaannya sehingga waktu untuk
anaknya kurang namun mereka masih ingat bahwa harus menanamkan nilainillai pendidikan akhlak pada anaknya. Ini merupakan suatu contoh kecil
upaya orang tua untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya agar kelak
menjadi anak yang berakhlak yang nantinya akan membentuk kepribadian
anak yang berakhlak dengan nilai-nilai akhlak tersebut.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam setiap bab, nilainilai pendidikan akhlak anak dalam al-qur‟an surah al-isra‟ ayat 23 (study
kasus pendidikan akhlak anak di desa koto boyo kecamatan batin XXIV
kabupaten batang hari, adapun kesimpulan atau hal yang paling penting
dalam pembahasan skripsi ini yaitu :
1. Keadaan prilaku akhlak anak di Desa Koto Boyo ini rata-rata
masih kurang baik, adapun ini terlihat dari berbagai macam tingkah
laku anak yang tidak

mencerminkan prilaku berakhlak,namun

sebagian terdapat anak yang sudah menunjukkan tingkah laku yang
baik, yang mana tingkah laku yang baik ini dapat mencerminkan
prilaku berakhlak. Oleh karena itu orang tua harus memperhartikan
anak dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak pada diri
anak, karena anak sangat butuh didikan dan bimbingan dari orang
tuanya.
2. Adapun kendala yang dihadapi orang tua dalam menanamkan
pendidikan akhlak anak di Desa Koto Boyo ini, disebabkan oleh
kurangnya perhatian dari orang tuanya, orang tua lebih banyak
menghabiskan waktu untuk pekerjaannya, kurangnya pengetahuan
orang tua dalam membina dan mendidik anak akibatnya anak
kurang mendapat bimbingan dari orang tua yang mengakibatkan
penyimpangan-penyimpangan tingkah laku pada anak yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai pendidikan akhlak.
3. Untuk upaya yang dilakukan orang tua dalam menanamkan
pendidikan akhlak anak di Desa Koto Boyo ini dirasa kurang
efektif, karna untuk didikan di dalam rumah sendiri sedikit sekali
orang tua yang sangat memperhatikan bagaimana penanaman nilainilai pendidikan akhlak pada anak hal ini disebabkan karena orang
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tua tidak berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan
akhlak pada diri anak.
B. Saran
Ada beberapa hal yang ini penulis sarankan pada kesempatan ini
yaitu :
1. Orang tua hendaklah tetap mempertahankan sikap perhatiannya
dalam membimbing anak-anaknya, terutama dalam menanamkan
nilai-nilai pendidikan akhlak kepada diri anak-anaknya. Karena
jika perhatian orang tua terhadap penanaman nilai-nilai pendidikan
akhlak pada diri anak tetap besar, tentu mereka akan bisa menjaga
sikap dan tingkah lakunya dari hal-hal yang dilarang dalam agama.
2. Orang tua hendaklah dapat memberi contoh yang baik bagi anak
dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah hal yang terbaik,
senantiasa mencontohkan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah
laku yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan akhlak. Karena anak
akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua, bila orang tua
selalau melakukan hal yang baik maka anak juga akan menerima
hal yang baik.
C. Penutup
Dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahuwa
Ta‟ala. Penulis mengakhiri penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa
skripsi ini masih jauh dari taraf kesempurnaan. Hal ini disebabkan karna
keterbatasan kemampuan yang dimiliki.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak/ ibu Dosen
yang telah berpartipasi membimbing penyelesaian skripsi ini. Jika terdapat
kesalahan terlebih dahulu penulis mohon maaf yang sedalam-dalamnya,
akhir kata penulis mendoakan semoga kita semua selalu dalam lindungan
Allah SWT. Aamiin yaa robbal‟alamin.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Judul Skripsi: nilai-nilai pendidikan akhlak anak dalam al-qur‟an surah al-isra‟
ayat 23 (study kasus pendidikan akhlak anak di desa koto boyo
kecamatan batin batin XXIV kabupaten batang hari provinsi jambi
A. Wawancara
Kepala Desa Koto Boyo
1. Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Koto Boyo ?
2. Bagaimana keadaan prilaku akhlak anak di Desa Koto Boyo ?
3. Bagaimana peranan orang tua dalam menanamkan pendidikan
akhlak anak di Desa Koto Boyo ?
Ketua RT 03
1. Bagaimana kondisi keagamaan orang tua di RT 03 Desa Koto
Boyo ?
2. Apa saja mata pencaharian penduduk RT 03 Desa Koto Boyo ?
3. Bagaimana kedaan prilaku akhlak anak di Desa Koto Boyo ?
4. Bagaimana peranan orang tua dalam menanamkan pendidikan
akhlak anak di Desa Koto Boyo ?
5. Apa kendala/hambatan yang di hadapi orang tua dalam
menanamkan pendi dikan akhlak di Desa Koto Boyo ?
Anak
1. Apakah orang tua membiasakan anak menggunakan kata-kata yang
baik dan sopan ?
2. Apakah orang tua membiasakan anak anak belajar dan membaca
Al-Qur‟an ?
3.

Apakah orang tua membiasakan anak melaksanakan sholat
waktu?

4. Bagaimana kepatuhan anak terhadap perintah orang tua ?
5.

Apa saja tindakan orang tua terhadap anak yang tidak patuh
perintah orang ?

Orang Tua
1. Apa metode yang bapak/ibu gunakan dalam menanamkan
pendidikan akhlak anak ?
2. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menanamkan pendidikan akhlak
anak ?
3. Apakah bapak/ibu mengajarkan anak agar terbiasa menggunakan
kata-kata yang baik dan sopan ?
4. Apakah bapak/ibu mengajarkan kepada anak agar terbiasa bersikap
patuh kepada orang tua ?
5. Bagaimana tanggapan anak apabila bapak/ibu memerintahkan
sesuatu hal kepada anak ?
6. Apakah bapak/ibu memberikan peringatan kepada anak apabila
anak tidak menuruti perintah orang tua ?
7. Apa sanksi yang bapak/ibu berikan kepada anak apabila anak
melanggar perintah orang tua ?
8. Apa kendala yang bapak/ibu hadapi dalam mendidik pendidikan
akhlak anak ?
9. Bagaimana cara yang bapak/ibu lakukan untuk mengatasi
kendalayang di hadapi dalam menanamkan pendidikan akhlak
anak?
10. Sejauh mana hasil yang bapak/ibu capai dalam menanamkan
pendidikan akhlak anak ?
B. Observasi
1. Mengamati pola didikan orang tua terhadap penanaman pendidikan
akhlak anak di RT 03 Desa Koto Boyo.
2. Mengamati upayayang dilakukan orang tua dalam menanamkan
pendidikan akhlak anak di RT 03 Desa Koto Boyo.
3. Mengamati

faktor-faktor

penghambat

orang

tua

dalam

menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak anak di RT 03 Desa
Koto Boyo.
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4. Mengamati prilaku para anak di RT 03 Desa Koto Boyo.
5. Memperhatikan tanggapan para anak terhadap didikan orang tua di
RT 03 Desa Koto Boyo.
C. Dokumentasi
1. Historis dan geografis
2. Keadaan penduduk
3. Keadaan pendidikan
4. Sarana dan prasarana
5. Keadaan ekonomi
6. Struktur organisasi
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DAFTAR INFORMAN
No

Nama

Umur

Keterangan

1

Herman Plani

49 Tahun

Kepala Desa

2

Varum Faroza

40 Tahun

Sekretaris Desa

3

Hidayat

28 Tahun

Tokoh Masyarakat

4

Tugiman

53 Tahun

Ketua RT 03

5

Halimah

52 Tahun

Guru Ngaji

6

Neni Triana

28 Tahun

Orang Tua

7

Nurul Hasanah

34 Tahun

Orang Tua

8

Eendang

37 Tahun

Orang Tua

9

Sudirman

44 Tahun

Orang Tua

10

Mulyani

32 Tahun

Orang Tua

11

Nur Yati

29 Tahun

Orang Tua

12

Azizah

37 Tahun

Orang Tua
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DAFTAR RESPONDEN
Nama

Umur

Keterangan

Revanyansa

12 Tahun

Anak

Andika

10 Tahun

Anak

Yusrizal

12 Tahun

Anak

Sartika

11 Tahun

Anak

Rodani

11 Tahun

Anak

Yuda ramdan

10 Tahun

Anak

Andi saputra

10 Anak

Anak

Rena anggraini

11 Anak

Anak

Yogi ramdani

9 Anak

Anak
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

Nama

: EKA KARMILA SARI

NIM

: TP. 161449

Tempat/Tanggal Lahir : Koto Boyo 31 Desember 1998
Jenis Kelamin

: Perempuan

Alamat

: Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Btanghari

Pekerjaan

: Mahasiswa

Pengalaman Pendidikan
1. SD, tahun tamat

: SDN 84/1 Koto Boyo, 2010

2. SMP/Mts, tahun tamat

: Mts Al-Falahiyyah, 2013

3. SLTA/MA

: MA Al-irsyadiyyah, 2016
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