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Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pembiasaan sebagai salah satu metode pendidikan 

yang sangat tepat diberlakukan terhadap anak dalam rangka pembiasaan akhlak untuk anak 

oleh orang tua dalam rumah tangga.  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

orangtua dalam menerapkan proses pembiasaan  sebagai salah satu metode pendidikan yang 

sangat tepat diberlakukan terhadap anak dalam rumah tangga. Dengan rumusan masalah 

bagaimana upaya orang tua dalam pembiasaan akhlak anak di rumah tangga di Desa Handil 

Katom Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, serta faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi dalam pembiasaan akhlak anak di rumah tangga tersebut.. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua atau wali yang mempunyai 

anak usia 6-12 tahun di desa Handil Katom Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar yang beragama Islam dengan jumlah 104 orang kepala keluarga (KK), 

serta dengan mengambil sampel sebesar 50 % dari populasi tersebut yakni 52 orang orangtua 

atau kepala keluarga (KK).   

Dalam pengumpulan data di lapangan digunakan teknik angket, wawancara, 

observasi dan dokumenter yang kemudian data ini dimasukkan dan dilaksanakan pengolahan 

data  dengan menggunakan editing, koding, menghitung frekuensi, tabulating, dan 

interpretasi data. Selanjutnya semua data dianalisa menggunakan teknik deskriftif kualitatif 

dan kemudian diberikan kesimpulan dengan metode induktif.   

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data di lapangan dengan 

menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan dokumenter, diperoleh kesimpulan 

bahwa pelaksanaan pendidikan akhlak anak dengan metode pembiasaan oleh orang tua 

dalam rumah tangga di desa Handil Katom Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar telah berjalan dengan baik. Pembiasaan akhlak anak oleh orang tua dalam 

rumah tangga tersebut dilaksanakan melalui pemberian contoh dan keteladanan dalam 

pergaulan, penekanan kedisiplinan sebagai latihan dan pembiasaan, serta pujian dan 

hukuman sebagai ganjaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pembiasaan akhlak anak dalam rumah tangga tersebut adalah latar belakang pendidikan 

orang tua yang cukup tinggi karena mayoritas latar belakang pendidikan mereka adalah 

SMU/sederajat, status sosial ekonomi orang tua yang berpenghasilan sedikit karena 

mayoritas dalam kategori menengah, pengaturan waktu dan kesempatan pun dikelola dengan 

baik oleh para orang tua diatas rata-rata, ditambah dengan lingkungan sosial keagamaan 

masyarakat yang sarat dalam menunjang pelaksanaan pembiasaan akhlak anak oleh orang tua 

dalam rumah tangga.  
 


