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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi telah berhasil memajukan peradaban manusia. 

Namun di balik itu semua mengakibatkan bermacam persoalan kehidupan yang 

sulit dihadapi dan diselesaikan. Satu sisi teknologi dapat mempermudah kita dalam 

berbagai macam hal di sisi lain teknologi juga membawa dampak negatif bagi 

kehidupan.  Mulai dari krisis ekonomi, bencana kelaparan, bencana alam sampai 

krisis akhlak dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Krisis akhlak di zaman sekarang sungguh tiada habisnya, hampir setiap saat 

kita mendengar bahkan menyaksikan beragam kemaksiatan dan kejahatan di sekitar 

kita. Pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, tawuran antar pelajar 

bahkan perselisihan antar warga, semua itu mencerminkan bahwa telah terjadi krisis 

akhlak di masyarakat saat ini. Padahal akhlak adalah sumber kekuatan suatu bangsa. 

Islam adalah agama yang mengajarkan pentingnya akhlak. akhlak merupakan 

esensi ajaran Islam di samping aqidah dan syariah. Kekuatan akhlak yang tercermin 

pada perilaku yang baik dan benar merupakan inti utama ajaran Islam.1  

 

 
1Didin Hafidhuddin, Agar Layar Tetep Berkembang: Upaya Menyelematkan Umat, 

(Jakarta: Anggota IKAPI, 2006), cet-1, h. 126. 
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َم   2اأْلَْخالَقِ  َمَكاِرمَ إِنََّما بُِعثُْت أِلُتَِمِّ

Hadis di atas menerangkan bahwa akhlak sangatlah penting dalam 

kehidupan manusia, karena dari akhlak tersebut mencerminkan jati diri seseorang. 

Sehebat dan sepintar apapun seseorang apabila tidak memiliki akhlak yang baik 

maka akan dikucilkan dan tidak dianggap oleh siapapun.  

Keluarga terutama orang tua sebagai orang terdekat merupakan faktor utama 

untuk membantu anak dalam menghadapi krisis akhlak. orang tua harus menjadi 

figur pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan anak adalah perkara yang sangat 

penting dalam Islam. Di dalam Al-Qur’an maupun hadis-hadis Rasulullah Saw 

banyak yang menjelaskan mengenai bentuk–bentuk pendidikan terhadap anak, baik 

dari perintah maupun perbuatan secara langsung. Mengenai pendidikan akhlak 

yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan bimbingan, arahan, nasehat, disiplin 

yang berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam harus senantiasa ditanamkan dan 

dikembangkan orang tua dalam kehidupan keluarga. 

Orang tua merupakan pilar dan penanggung jawab utama bagi seorang anak, 

khususnya seorang ibu, ibu merupakan madrasah pertama bagi anak dalam sebuah 

keluarga. Pembinaan akhlak sangat diwajibkan bagi semua orang tua, agar anak 

dapat terkontrol dalam kehidupannya. Namun anak pada zaman sekarang sangat 

sulit jika hanya dinasehati dan diberikan contoh saja, karena anak sekarang lebih 

suka membangkang jika diberikan contoh yang baik dan diperintah orang tua untuk 

 
2HR. Al-Bayhaqi dalam al-Sunan al-Kubra’ no. 20782, al-Bazzar dalam Musnad-nya no. 

8984, Al-Bukhari dalam Al Adaab Al Mufraad no. 273, Ahmad 2/381, Al Hakim 2/613, Ibnu Saad 

dalam Thabaqaatul Kubra 1/192, Al Qudhaa’iy dalam Musnad Asysyihaab no. 1165. 



3 

 

mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, orang tua harus memiliki cara untuk 

membina akhlak anak agar berakhlakul karimah. 

Berdasarkan hal tersebut maka harus ada pembinaan terhadap anak dalam 

keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil dari masyarakat, di mana dengan 

adanya keluarga tersebut terbentuk suatu masyarakat yang baik ataupun masyarakat 

yang buruk. Semua itu datang dari keluarga itu sendiri bagaimana keluarga tersebut 

menjadikan seluruh keluarganya memiliki keimanan, kesopanan dan pengetahuan 

yang luas. Dengan kata lain keluargalah yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

dalam menentukan kemana keluarga itu akan dibawa. Sebagaimana firman Allah 

Swt dalam QS. At-Tahrim: 6 

ِغاَلٌظ ِشدَادٌ َّلَّ  يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َماَلئَِكةٌ  

َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُ    ْؤَمُروَن  يَْعُصوَن َّللاَّ

 
Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua yang memiliki tanggung jawab 

dalam keluarganya, yaitu memelihara, mendidik, memahami serta membimbing 

dalam mengamalkan perintah-perintah agama Islam dengan baik dan benar. 

Keluarga memiliki andil besar dalam membina akhlak anak. Pendidikan 

keluarga adalah fase awal dan basis bagi pendidikan. Ia merupakan pendidikan 

alamiah yang melekat pada setiap rumah tangga. Pendidikan keluarga menurut 

pandangan Islam adalah pendidikan yang diberikan pada anak sejak masih dalam 

kandungan, sejak anak lahir hingga menjadi dewasa.3 Dalam lingkungan keluarga 

inilah, segala yang dilakukan oleh orang tua menjadi contoh dan pelajaran yang 

melekat dan selalu diingat oleh anak. Oleh karena itu orang tua sangat menentukan 

 
3Kamrani Buseri, Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan dalam Implementasi, 

(Yogyakarta: Lanting Media Aksara Publishing House, 2010), h.14.  
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dalam mewarnai dan menjadikan anak agar kemudian hari menjadi orang yang 

berguna, berakhlak dan berhasil di dunia dan akhirat. 

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana 

pembinaan akhlak anak dalam membentengi diri mereka dari  perilaku 

menyimpang serta agar anak mempunyai akhlak yang baik, baik akhlak kepada 

Allah Swt, kepada sesama manusia (akhlak kepada orang tua), akhlak kepada diri 

sendiri dan akhlak kepada lingkungan di rumah tangga bapak H. Bulkini Desa 

Karatungan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Bapak H. Bulkini dan istri beliau, yang bernama Hj. Rihani merupakan salah 

satu tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa Karatungan dan termasuk orang 

yang berhasil dalam mendidik anak terutama di bidang akhlak, terbukti dengan 

tidak adanya isu-isu ataupun berita negatif mengenai keluarga beliau. Bapak H. 

Bulkini merupakan seorang yang berpendidikan, amanah, bertanggung jawab, 

selalu memberikan solusi setiap ada permasalahan di masyarakat dan beliau juga 

sering memberikan ide-ide dalam bidang keagamaan. Sedangkan istri beliau, ibu 

Hj. Rihani merupakan seorang guru pendidikan agama Islam di salah satu Madrasah 

Ibtidaiyah dan mengajar TPA, beliau juga memimpin pengajin ibu-ibu setiap hari 

sabtu, dan memimpin tahlilan. Keluarga beliau sering dijadikan teladan bagi 

masyarakat desa Karatungan, karena memberikan contoh yang baik dalam 

bermasyarakat dan dalam hal mendidik serta membina akhlak anak agar menjadi 

anak yang berakhlakul karimah.  
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Berdasarkan pemaparan di atas penulis merasa perlu membahas lebih dalam 

dan tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang Pembinaan Akhlak Anak 

di Rumah Tangga Bapak H. Bulkini Desa Karatungan Kecamatan Limpasu 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah.  

 

B. Definisi Operasional  

Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap judul di atas, maka terlebih 

dahulu penulis memberikan penegasan terhadap judul sebagai berikut: 

1. Pembinaan 

Pembinaan ialah usaha, tindakan maupun kegiatan yang dilakukan secara 

efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang baik.4 Jadi yang dimaksud dengan 

pembinaan di sini ialah usaha orang tua dalam memberikan bimbingan, 

keteladanan, pembiasaan, nasehat dan teguran kepada anak guna tercapai tujuan 

terbinanya akhlak yang baik pada diri anak. 

2. Akhlak  

Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu.5  

Akhlak yang dimaksud di sini yaitu sikap dan perilaku yang ada pada diri anak yang 

timbul dari dalam dirinya. Akhlak dalam yang penelitian ini meliputi akhlak kepada 

 
4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 152.  

 
5Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN 

Wali Songo Semarang Bekerjasama dengan Pustraka Belajar, 2004), h. 110. 
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Allah Swt, akhlak kepada sesama manusia (akhlak kepada orang tua), akhlak 

kepada diri sendiri dan akhlak kepada lingkungan. 

3. Anak  

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-

laki dan perempuan. Hubungan ini terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang 

lazimnya disebut dengan suami istri.6 Anak merupakan anugerah dari Allah Swt, 

oleh karena itu anak meski dijaga dan didik. Anak menurut Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “anak 

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

pernah kawin”.7  

 Anak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anak kandung dari bapak 

H. Bulkini dan ibu Hj. Rihani yang berjumlah 3 orang, 2 di antaranya sudah 

berkeluarga dan 1 masih menempuh jenjang pendidikan tingkat atas. Pada anak 

yang telah berkeluarga peneliti hanya memfokuskan pada pengalaman pembinaan 

akhlak anak yang dilakukan oleh bapak H. Bulkini dan istri ketika mereka masih 

dalam tanggung jawab orang tua yakni sekitar usia kurang lebih 21 tahun atau 

sebelum mereka berkeluarga.  

 

 

 

 
6Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006), h. 36.  

 
7Iskandar Ritonga, Hak-hak wanita dalam putusan peradilan agama, Program Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Departemen Agama 

RI, 2005), h. 166. 
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4. Rumah tangga  

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami 

sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari 

satu dapur.8 Secara umum rumah tangga merupakan organisasi kecil dalam 

masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan, rumah tangga terdiri 

atas ayah, ibu dan anak-anak. Jadi dalam penelitian ini peneliti meneliti rumah 

tangga dari salah satu tokoh masyarakat yang sukses dalam membina akhlak 

anaknya yaitu bapak H. Bulkini.  

Dari keseluruhan definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dalam 

judul penelitian “Pembinaan Akhlak Anak di Rumah Tangga Bapak H. Bulkini 

Desa Karatungan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah” adalah 

suatu kegiatan penelitian dalam rangka untuk mengetahui usaha yang dilakukan 

pada rumah tangga bapak H. Bulkini dalam membina akhlak anak terutama akhlak 

kepada Allah Swt, akhlak kepada sesama manusia (akhlak kepada orang tua), 

akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada lingkungan Desa Karatungan 

Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

 

 

 

 

 
8Mantra Ida Bagoes, Demografi Umum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 16. 
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C. Fokus Penelitian 

Pada kasus ini penulis mengangkat masalah sebagai acuan pada penelitian. 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang penulis angkat 

adalah: 

1. Pembinaan akhlak anak di rumah tangga bapak H. Bulkini Desa Karatungan 

Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.  

2. Faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlak anak di rumah tangga 

bapak H. Bulkini Desa Karatungan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu 

sungai Tengah.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui pembinaan akhlak anak di rumah tangga bapak H. Bulkini 

Desa Karatungan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlak 

anak di rumah tangga bapak H. Bulkini Desa Karatungan Kecamatan 

Limpasu Kabupaten Hulu sungai Tengah.  
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E. Alasan Memilih Judul 

Alasan yang mendasar peneliti untuk mengadakan penelitian ini adalah: 

1. Mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus orang tua, bangsa dan 

negara. Oleh sebab itu sedari kecil anak harus dijaga, dididik dan dibina agar 

menjadi anak yang diharapkan orang tua, bangsa dan negara.  

2. Pentingnya akhlak dalam berbagai aspek kehidupan. 

3. Peran orang tua sebagai pendidik kodrati yang diharapkan dapat 

mengarahkan dan membina anak agar terciptanya pribadi dewasa yang 

berakhlakul karimah. 

 

F. Signifikansi Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan berguna: 

1. Sebagai bahan kajian dan renungan bagi orang tua sebagai pendidik pertama 

yang bertanggung jawab menjalankan pendidikan dalam keluarga. 

2. Sebagai bahan informasi untuk para orang tua dalam membina akhlak anak-

anak mereka. 

3. Orang tua dapat memperhatikan anak-anaknya supaya mereka tumbuh 

menjadi generasi yang sehat, berakhlak dan berguna bagi agama, keluarga, 

masyarakat bangsa dan negara. 

4. Dapat dijadikan acuan untuk mengadakan penelitian yang sejenis. 

5. Sebagai tambahan khazanah dan ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan 

terutama perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. 
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G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan penelitian pendidikan, yaitu tentang pembinaan 

akhlak. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan yang 

dapat penulis jadikan kajian pustaka antara lain: 

1. Dina Wahyuda NIM. 1401210467 (2018), dari Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin yang 

berjudul “Pembinaan Akhlak Remaja oleh Orang tua di desa Mahela 

Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan lapangan dengan analisis kualitatif deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini ialah pembinaan akhlak remaja oleh orang tua 

dilaksanakan dengan memberikan contoh, perhatian, nasehat, pengawasan 

dan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari serta menyempatkan waktu 

untuk berinteraksi dengan anak. Pembinaan akhlak yang dilakukan oleh orang 

tua yaitu akhlak kepada Allah Swt (shalat dan membaca al-qur’an), akhlak 

kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru dan akhlak 

kepada teman. Adapun faktor pendukung dalam pembinaan akhlak remaja 

yaitu orang tua mempunyai sifat yang menarik, terbuka dan membangkitkan 

semangat, serta nasehat orang tua sesuai dengan situasi dan kondisi 

lingkungan di sekitar. Untuk faktor penghambat yaitu rendahnya pendidikan 

orang tua, kurangnya waktu yang tersedia, pengaruh negatif dari 

perkembangan zaman dan IPTEK serta pengaruh teman bergaul.9 Dari skripsi 

 
9Dina Wahyuda, “Pembinaan Akhlak Remaja oleh Orang tua di desa Mahela Kecamatan 

Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Anatasari Banjarasin, 2018. 
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di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu menggunakan pendekatan lapangan dengan analisis kualitatif deskriptif. 

Adapun yang membedakan skripsi di atas yaitu pada penelitian yang akan 

penulis teliti yaitu pembinaan akhlak anak di rumah tangga bapak H. Bulkini 

dan pembinaan akhlak yang di teliti yaitu akhlak kepada Allah Swt, akhlak 

kepada sesama manusia (akhlak kepada orang tua), akhlak kepada diri sendiri 

dan akhlak kepada lingkungan.   

2. Ina NIM. 1301210446 (2017), dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul 

“Pembinaan Akhlak Anak di Keluarga Petani Sawit di Desa Tabatan 

Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (Studi Kasus 5 Keluarga Petani 

Sawit)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif 

kualitatif. Pembinaan akhlak anak di keluarga petani sawit di Desa Tabatan 

Kecamatan Kuripan meliputi ibadah (salat), akhlak (patuh pada orang tua dan 

akhlak pada yang lebih tua) dengan metode ketauladanan, bimbingan, 

pembiasaan, nasihat dan hukuman. Adapun mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembinaan akhlak di keluarga petani sawit seperti latar 

belakang pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, waktu yang tersedia, 

perhatian orng tua dan lingkungan tempat tinggal.10 Dari skripsi di atas 

memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu 

 
10Ina, “Pembinaan Akhlak Anak di Keluarga Petani Sawit di Desa Tabatan Kecamatan 

Kuripan Kabupaten Barito Kuala (Studi Kasus 5 Keluarga Petani Sawit)”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2017. 
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menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan memakai metode deskriptif kualitatif. Adapun yang 

membedakan dalam penelitian ini yaitu pembinaan akhlak anak yang 

dilakukan di rumah tangga bapak H. Bulkini sedangkan pada skripsi di atas 

memfokuskan kepada keluarga petani sawit. Pembinaan akhlak yang akan 

diteliti yaitu akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada sesama manusia 

(akhlak kepada orang tua), akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada 

lingkungan, sedangkan dalam skripsi di atas pembinaan akhlak di keluarga 

petani sawit meliputi ibadah (salat), akhlak (patuh pada orang tua dan akhlak 

pada yang lebih tua). 

3. Anita Yulfiyani NIM. 1301210412 (2017), dari Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin yang 

berjudul “Pembinaan Akhlak Remaja Masjid Pada Angkatan Muda Sabilal 

Muhtadin (AMSM) Banjarmasin”. Penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan (field reseach), dengan pendekatan kualitatif. Pembinaan akhlak 

yang dilakukan oleh AMSM dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang 

bersifat internal dan eksternal. Pembinaan yang bersifat internal seperti 

pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam bidang Al-Qur’an, pembacaan 

kitab-kitab kuning, pelatihan-pelatihan serta kegiatan yang menanamkan 

mental kepada para anggota agar ke masjid itu ikhlas dan lillahi ta’ala. Pada 

pembinaan eksternal yakni dengan mengadakan kegiatan pesantren 

Ramadhan, remaja mengaji, pelatihan maulid habsyi, kegiatan Islamic Art 

Tahun Baru Islam, Festival Maulid Habsy, peringatan Hari Ibu dan pesantren 
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Ramadhan. Mengenai faktor pendukung yaitu terdapatnya orang-orang yang 

telah memiliki perilaku yang baik dan faktor penghambat yaitu adanya senior 

yang memberikan contoh kurang baik terhadap juniornya.11 Dari skripsi di 

atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu menggunakan penelitian lapangan (field reseach), dengan pendekatan 

kualitatif. Adapun perbedaan dengan skripsi di atas yaitu pembinaan akhlak 

yang dilakukan berfokus kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat internal dan 

eksternal sedangkan pembinaan akhlak anak yang akan peneliti lakukan 

meliputi akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada sesama manusia (akhlak 

kepada orang tua), akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada lingkungan.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk mempermudah pengkajian pemahaman terhadap persoalan yang 

ada. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, definisi operasional, 

fokus penelitian, Alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, 

penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, berisi tentang pengertian pembinaan akhlak, ruang 

lingkup pembinaan akhlak, pembagian akhlak, dasar dan tujuan pembinaan akhlak, 

 
11Anita Yulfiyani, berjudul “Pembinaan Akhlak Remaja Masjid Pada Angkatan Muda 

Sabilal Muhtadin (AMSM) Banjarmasin”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin, 2017. 
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metode pembinaan akhlak, faktor-faktor pembinaan akhlak, dan peran orang tua 

dalam pembinaan akhlak anak di rumah tangga. 

Bab III Metodologi Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian,subjek 

dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

pengelolaan data dan analisis data dan prosedur penelitian. 

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisi tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

Bab V merupakan bab terakhir yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan 

saran. 

 

 


