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ABSTRAK 

 Yayasan Panti Asuhan Roudhotus Sibyan merupakan salah satu panti asuhan 

yang berada di Bandar Lampung yang bergerak dibidang sosial. Yayasan ini tidak hanya 

menampung anak-anak yatim piatu saja, tetapi juga menampung anak-anak dan juga 

remaja yang putus sekolah, kurang kasih sayang orang tuanya, dan juga anak-anak an 

remaja yang mempunyai kebiasaan buruk seperti mencuri bahkan sampai penggunaan 

obat-obatan terlarang. Melihat kondisi yang ada di lapangan, perubahan zaman yang 

ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi selalu mengakibatkan 

perubahan sosial. Dalam menghadapi situasi yang demikian remaja sering kali memiliki 

jiwa yang sensitif, dari disinilah peran orang tua sangat diperlukan untuk mendampingi 

pergaulan mereka. Namun sebagai remaja yang berada di sebuah yayasan panti asuhan 

dan kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya maka tanggung jawab 

mendampingi, mendidik, serta mengawasi pergaulan mereka dalam kehidupan sehari-

harinya. 

 Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas, mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian tentang Peran Orang Tua Asuh Dalam Pendidikan Akhlak Remaja 

Di Panti Asuhan Roudhotus Sibyan, mengingat betapa pentingnya peran orang tua asuh 

dalam mendidik akhlak anak asuh terutama yang berusia remaja. Karena remaja adalah 

aset yang berharga sebagai generasi muda bagi masa depan bangsa, untuk mengetahui 

hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya akhlak yang kurang baik itu terjadi dan upaya 

orang tua asuh dalam menanggulanginya. 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah peran orang 

tua asuh dalam pendidikan akhlak remaja di panti asuhan roudhotus sibyan?”. Dalam 

pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif 

yang menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan dalam pengumpulan data 

diperlukan metode observasi, interview dan dokumentasi. Dan dalam menganalisa data 

yang terkumpul penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Hal-hal yang menjadi penyebab anak asuh mempunyai akhlak yang kurang baik 

terutama yang berusia remaja adalah tabiat atau watak mereka yang keras, latar belakang 

keluarga mereka dan juga lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan upaya 

yang dilakukan oleh orang tua asuh adalah dengan mengawasi lingkungan bermain anak 

asuh dan memberikan mereka kasih sayang serta keteladanan untuk mempunyai akhlak 

yang lebih baik disamping memberikan nasehat kepada mereka. Karena untuk remaja 

dengan memberikan keteladanan akan lebih bisa diterima daripada hanya memberikan 

nasehat saja. 

 Hasil penelitian secara ringkas menunjukkan bahwa peran orang tua asuh dalam 

pendidikan akhlak remaja sudah bisa dikatakan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan adanya sikap orang tua yang selalu memperhatikan dan mengawasi lingkungan 

bermain anak-anak asuh, mengajarkan ibadah dan akhlak dengan menggunakan metode 

pembiasaan dan metode lainnya, serta memberikan contoh atau teladan yang baik kepada 

anak-anak asuhnya. 

 

Kata kunci : peran orang tua asuh, akhlak, remaja 
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MOTTO 

 

 

 
 

Artinya :  

“Dari Abid-darda‟ ra. ia berkata, telah bersabda Rosulullah SAW :“tidak 

ada suatu amal perbuatanpun dalam timbangan yang lebih berat daripada 

akhlak yang baik”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)
1
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 A.Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung : Diponegoro, 2006), h.691 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, lebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian judul skripsi dengan maksud untuk menghindari 

kesalahpahaman pengertian. Judul Dalam Penulisan Skripsi Ini adalah “Peran Orang 

Tua Asuh Dalam Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus Di Panti Asuhan Roudhotus 

Sibyan Bandar Lampung)”. Adapun penjelasan judul tersebut adalah : 

1. Peran Orang Tua Asuh 

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran 

ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

di masyarakat.
2
 Sedangkan yang dimaksud dengan orang tua asuh yaitu orang-orang 

yang terlibat dalam kegiatan mengurus dan mengasuh anak yatim.
3
  

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang 

yang diberi suatu posisi juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Seperti orang tua asuh yang berkewajiban 

mengasuh anak-anak yatim yang menjadi tanggungan mereka. 

2. Pendidikan Akhlak Remaja 

Pendidikan akhlak terbentuk dari dua suku kata yaitu pendidikan dan akhlak. 

Pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “didik” dengan 

memberi awalan “pe” dan “an”. Mengandung arti perbuatan (hal, cara, dan 

                                            
2
 E.St Harahap, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Bandung : Balai Pustaka), 2007, h.854 

3
 Muhsin, Mari Mencintai Anak Yatim, (Jakarta : Gema Insani, 2003), h.40 
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sebagainya). Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogie, 

yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan kata “education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa arab istilah ini diterjemahkan dengan 

kata “tarbiyah” yang berarti pendidikan.
4
 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab khuluq yang jamaknya akhlaq. Menurut 

bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat dan agama. Dan dalam kamus besar bahasa 

Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat.
5
  

Remaja yaitu mereka yang sudah mulai dewasa, aqil baligh atau usia muda 

antara usia  12-21 tahun untuk perempuan dan 13-22 tahun untuk laki-laki. Dengan 

kata lain muda mudi yang berarti anak perempuan yang masih katagori muda yang 

berusia 12-22 tahun. 
6
  

Jadi yang dimaksud pendidikan akhlak remaja dalam skripsi ini adalah 

tindakan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memberikan pendidikan 

akhlak kepada remaja agar mempunyai akhlak mahmudah sesuai ajaran islam. 

3. Panti Asuhan Roudhotus Sibyan 

Merupakan salah satu panti asuhan yang berada di bandar Lampung yang 

dalam hal dijadikan lokasi penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan 

skripsi ini adalah suatu penelitian yang mengungkap dan membahas secara lebih 

                                            
4
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan islam, (Kalam mulia, Jakarta : 2006), h.13 

5
 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung : Pustaka Setia), 2010, h.11 

6
 Sri Rumini, Siti Sundari, Perkembangan Anak Dan Remaja, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h.54 
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dalam tentang peran orang tua asuh dalam pendidikan anak asuh atau anak-anak 

yatim yang ada di Panti Asuhan Roudhotus Sibyan. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Masalah pendidikan akhlak merupakan masalah yang sangat penting yang harus 

mendapatkan perhatian masyarakat, terutama akhlak bagi anak-anak maupun remaja 

yang telah ditinggal oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Keadaan psikologis yang 

berbeda diantara mereka membuat mereka rentan terjerumus kedalam tindakan-tindakan 

yang tidak sesuai dengan tuntunan agama islam. 

2. Orang tua asuh di Panti Asuhan Roudhotus Sibyan memiliki komitmen yang 

besar untuk menjalankan perannya sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak 

yatim. Namun masih ada anak asuh yang menunjukkan akhlak yang kurang baik 

dalam kehidupan sehari-harinya, terutama bagi mereka yang mulai menginjak 

masa remaja. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Dalam UU No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7
  

Pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Dalam kehidupan manusia, 

pendidikan merupakan aspek penting dalam upaya membentuk generasi mendatang 

yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan diharapkan akan menghasilkan manusia 

yang cerdas dan bertanggung jawab yang nantinya mampu bersaing di dunia modern 

dan mampu mengantisipasi tantangan zaman. Pendidikan secara alami telah menjadi 

kebutuhan bagi setiap manusia. Karena dengan adanya pendidikan, maka kehidupan 

manusia akan lebih baik dan terarah. 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 yang 

menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu, setiap warga negara berhak mendapat 

kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
8
 Di indonesia sendiri, tujuan 

pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan apa 

yang telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, tentu pendidikan merupakan hak bagi setiap anak 

bangsa Indonesia itu sendiri, terlepas dari apakah seseorang itu mempunyai 

perbedaan dari yang lainnya, beda latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, 

                                            
7
 Undang-Undang SISDIKNAS No.20 Th.2003, (Jakarta : Sinar Grafika), 2013, h.3 

8
 Ibid, h.8 
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setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk menciptakan masa depan 

yang lebih baik dan ikut andil dalam memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di 

Indonesia.  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang 

demokratif serta bertanggung jawab.
9
 

Dari  uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sebuah pendidikan 

itu sendiri bukanlah pendidikan dalam aspek intelektual saja, melainkan juga dari sisi 

akhlak, kreatifitas, dan juga hubungan manusia dengan tuhannya. Imam Al-Ghazali 

mengatakan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.
10

 Akhlak atau moral adalah tabiat manusia. Anak-anak harus 

mendapatkan pendidikan moral yang yang baik dan utama, agar ia tumbuh atas dasar 

moral tersebut dan menjadi remaja atas dasar sifat-sifat mulia. 

Orang yang baik akhlaknya adalah yang bersifat lapang dada, peramah, 

pandai bergaul, tidak menyakiti orang lain, lurus benar, tidak berdusta, sabar dalam 

perjuangan, tahu berterimakasih, dipercaya, kata-kata dan perbuatannya disenangi 

                                            
9
 UU SISDIKNAS 2009. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung : Fokus Media), 

2009, h.6 
10

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta : Lppi, 2000), h.2 
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orang lain dan lain-lain sifat utama. Orang yang buruk akhlaknya ialah yang selalu 

bermuka masam, kasar tabiatnya, tidak sopan, sombong, dengki, khianat, pendusta, 

penakut, dan berbagai sifat yang tidak baik.
11

  

Adapun yang termasuk akhlak tercela antara lain : 

1) Nurani buruk, artinya hati yang tidak dapat petunjuk dari Allah sehingga 

perilaku yang muncul tidak dari hati yang ikhlas. 

2) Niat buruk, seperti syirik, dengki, putus asa, dendam, dan lain-lain. 

3) Motivasi buruk, seperti egoistis, ingin dipuji, ingin didengar kelebihannya, 

dan lain-lain. 

4) Pikiran buruk, seperti hasut, fitnah, pembual, mengumpat, adu domba, 

berolok-olok, dan lain-lain. 

5) Perilaku buruk, seperti sihir, minum khamr, berjudi, mencuri, berzina, dan 

lain-lain. 

6) Pengetahuan tidak sama dengan perilaku seperti munafik, bohong, 

khianat, mungkir janji, dan lain-lain.
12

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akhlak mahmudah 

(akhlak yang baik) adalah suatu perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan 

terhadap diri sendiri maupun orang lain. sedangkan akhlak madzmumah adalah 

perbuatan yang bisa mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 

                                            
11

 Oemar Bakry, Akhlak Muslim, (Bandung : Angkasa, 1993), h.21-24 
12

 Jusnimar Umar, Pendidikan Umum dan Pendidikan Akhlak, Departemen Agama Fakultas Tarbiyah, 

2004, h.77-78 
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Yunahar Ilyas mengatakan bahwa ruang lingkup akhlak terbagi menjadi enam 

bagian, yaitu :  

a. Akhlak terhadap Allah 

b. Akhlak terhadap Rosulullah SAW 

c. Akhlak pribadi 

d. Akhlak dalam keluarga  

e. Akhlak bermasyarakat 

f. Akhlak bernegara.
13

 

Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, “yang disebut dengan adab (akhlak) yang 

baik adalah penggunaan kata-kata dan tindakan yang terpuji”.
14

 Dari uraian diatas, 

dapat kita pahami bahwa yang disebut dengan akhlak yang baik adalah segala 

perbuatan yang tidak menyakiti orang lain dan sesuai dengan ketentuan syariat islam, 

hubungan dengan Allah (habbluminallah) dan hubungan dengan manusia 

(habbluminannaas) juga baik sehingga menjadikan seseorang tersebut orang yang 

disenangi oleh manusia dan mendapatkan keridhoan dari Allah. Sedangkan akhlak 

yang buruk yang dimiliki oleh seseorang hanya akan melahirkan kerugian bagi 

dirinya sendiri dan orang lain. Untuk mencapai akhlak yang mulia, maka seseorang 

harus dibiasakan melakukan hal-hal baik dalam kehidupan sehari-harinya. 

Menurut Al ghazali, ada beberapa tingkatan untuk mencapai kelurusan 

akhlak, yaitu : 

                                            
13

 Yunahar Ilyas, op.cit, h.6 
14

 Syekh Khalid Bin Abdurrahman Al-„Akk, Cara Islam Mendidik Anak,(Yogyakarta :Ar-Ruzz Media, 

2006), h.169 



8 

 

1. Dengan karunia Allah SWT, manusia dibekali dengan kemampuan akal sehat. 

Akhlak yang baik, yang didasarkan pada agama. 

2. Akhlak tersebut diusahakan dengan latihan (riyadhah) dan perjuangan terus 

menerus (mujahadah). Artinya sejauh mana membawa diri kepada perbuatan-

perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak yang dimaksud.
15

 

 Pentingnya pendidikan akhlak yang ditanamkan kepada seorang anak dan 

remaja membuat kita sadar bahwa masa depan suatu bangsa dan agama berada 

ditangan generasi-generasi muda saat ini. Oleh karena itu, pendidikan akhlak remaja 

menjadi sorotan utama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi 

kedepannya. Didalam lembaga pendidikan, baik itu di sekolah, pondok pesantren, 

maupun panti asuhan yang notabene merupakan tempat belajar bagi anak-anak, 

seorang guru, murabbi, pengasuh merupakan subyek penting dalam menjalankan 

amanah mengajar dan mendidik anak untuk berakhlak baik dan berakidah yang lurus. 

Keberhasilan anak didik maupun anak asuh tergantung dari bagaimana cara 

mendidiknya. Kasih sayang terhadap anak misalnya, perasaan anak bahwa ia 

disayangi oleh lingkungannya adalah sangat penting untuk pertumbuhannya, bukan 

hanya dari segi emosi saja, akan tetapi dari segi biologi dan mental juga. Adapun jika 

lingkungan itu goncang dan tidak serasi, miskin dari nilai-nilai sosial, maka 

petumbuhannya tidak sempurna.
16

 Dalam keseluruhan ajaran agama islam, akhlak 

menempati kedudukan yang istimewa dan penting, karena : 

                                            
15

 Abu Hamid Al Ghazali, Ihya‟ „Ulum Ad Din, (Beirut : Dar Al-Fikr), h.1443 
16

 Musthafa Fahmi, Kesehatan Jiwa, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h.71 
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1. Rosulullah saw menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai 

misi pokok risalah islam.  

2. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama islam sehingga 

Rosulullah saw pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang 

baik. 

3. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti 

pada hari kiamat 

4. Rosulullah saw menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai 

ukuran kualitas imannya.
17

 

  Akhlak keagamaan seseorang tidak akan melekat selama tidak dibiasakan 

oleh seseorang itu sebagai adat kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan 

akhlak anak yang diberikan oleh orang tuanya mempengaruhi akhlak mereka ketika 

dewasa. Peranan orang tua, kasih sayang dan perhatian mereka terhadap tingkah laku 

anak sangat berpengaruh terhadap sikap mereka di masyarakatnya. Terlebih lagi 

terhadap anak-anak yang kurang kasih sayang orang tuanya atau yang telah 

ditingggal oleh orang tuanya, maka kewajiban membina anak dan mendidik seorang 

anak itu jatuh kepada orang-orang disekitarnya ataupun orang tua yang mengasuh 

anak tersebut untuk memberikan pendidikan yang layak guna mencapai tujuan 

pendidikan yang diinginkan. 

Menurut Sofyatun, yang dikutip oleh Nur Iqrima mengatakan bahwa begitu 

pentingnya peran keluarga dalam perkembangan dan pertumbuhan anak maka fungsi 

                                            
17

 Yunahar Ilyas, op.cit, h.6-8 
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keluarga haruslah tercukupi agar perkembangan serta pertumbuhan anak dapat 

berkembang dengan baik dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. 

Sedangkan Peranan Pengurus Panti Asuhan atau biasa disebut sebagai orang tua asuh 

adalah mencoba menggantikan fungsi keluarga yang telah gagal dan kehilangan 

perannya sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, 

mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar menjadi 

seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.18 

  Dalam upaya mengembangkan akhlakul karimah (akhlak mulia) anak, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, yaitu : 

1. Menjauhkan anak dari pergaulan yang tidak baik 

2. Membiasakannya untuk bersopan santun 

3. Memberikan pujian kepada anak yang melakukan amal shaleh, misalnya 

berbuat sopan dan mencela anak yang melakukan kedzaliman 

4. Membiasakannya mengenakan pakaian yang putih (bagus), bersih dan 

rapih 

5. Mencegah anak untuk tidur di siang hari 

6. Menganjurkan mereka untuk berolahraga 

7. Menanamkan sikap sederhana 

8. Mengizinkannya bermain setelah belajar
19

 

 

                                            
18

 Nur Iqrima, Sulistya Rini, Izar, Peran Pengurus Panti Asuhan Dalam Menunjang Keberlanjutan 

Pendidikan Anak Di Panti Asuhan Nurul Hamid(online), diunduh tanggal 13 April 2016, pkl.13.56 

WIB 
19

 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.11 
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Dizaman modern seperti sekarang ini, semakin canggihnya teknologi, 

semakin mudahnya mendapatkan informasi dari internet dan juga pergaulan bebas 

yang sering terjadi di masyarakat, menempatkan anak dan juga remaja berada dalam 

posisi yang kurang aman. Meraka bisa dengan mudah mengakses situs-situs yang 

kurang baik dari internet. Seperti cara bergaul, berbicara kepada orang yang lebih 

dewasa, cara berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat agama islam. Disinilah 

peran orang tua sangat diperlukan untuk mengontrol tingkah laku mereka kearah 

yang benar. Al Ghazali berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan membawa fitrah 

yang seimbang dan sehat. Kedua orang tuanyalah yang memberikan agama kepada 

mereka. Demikian pula anak dan remaja dapat terpengaruh oleh sifat-sifat yang 

buruk. Ia mempelajari sifat-sifat yang buruk dari lingkungan yang dihidupinya, dari 

corak hidup yang memberikan peranan kepadanya dan dari kebiasaan-kebiasaan 

yang dilakukannya.
20

 

Akan tetapi, ada sebagian anak-anak yang kurang mampu dan kurang 

beruntung untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang utuh dari kedua 

orang tuanya. Anak yatim dan duafa yang dititipkan di panti asuhan misalnya, 

kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan kasih sayang dari orang tua asuh yang 

mengasuh mereka di dalam panti asuhan sehingga tidak mendapatkan kasih sayang 

dan perhatian yang penuh dari orang tua. 

Anak-anak yang hidup di panti asuhan tak punya kesempatan yang memadai 

guna mengembangkan pemikiran dan jiwanya. Itu lantaran mereka kurang 

                                            
20

 Syamsu Yusuf, Psikologi Anak Dan Remaja, (Bandung : PT.Remaja Rosda Karya, 2009), h.10 
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mendapatkan curahan kasih sayang serta kurang memahami arti pengorbanan, 

kesetiaan, dan kemuliaan.
21

 Akan tetapi, jika mereka beruntung mendapatkan teman-

teman dan orang tua asuh yang bisa membimbing mereka dan merekapun bisa 

bersosialisasi dengan baik, maka perkembangan emosional, kepribadian dan juga 

pemikiran mereka juga akan baik. Perasaan aman dan nyaman serta mendapatkan 

kasih sayang yang cukup dari lingkungan sekitar mereka akan membuat mereka lebih 

mudah menerima pembelajaran yang diberikan dan tidak merasa berbeda dari teman-

teman meraka yang berkecukupan dan mempunyai orang tua lengkap serta bisa 

berkumpul dengan saudara-saudaranya. Anak yatim yang telah ditingggalkan oleh 

bapaknya jika tidak mendapatkan orang yang mengasihani dan menyayanginya, tidak 

mendapatkan orang yang mengangkat derajat dan menutupi kebutuhannya, maka 

secara perlahan-lahan anak akan mengarah pada kenakalan dan kejahatan.
22

 Oleh 

karena itu, perhatian dan juga pengawasan terhadap anak-anak yang tinggal di panti 

asuhan harus lebih diperhatikan lagi agar mereka tidak terjerumus kedalam 

kenakalan remaja yang sering terjadi pada akhir-akhir ini.  

Menurut Salim Segaf Al-Jufri yang dikutip oleh Budiharjo, untuk 

menjalankan perannya sebagai orang tua asuh (pengasuh), maka pengasuh perlu 

memiliki pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, mengenali dan 

memahami tanda-tanda kekerasan dan solusinya, mendukung dan mendorong 

perilaku positif, berkomunikasi dan bekerjasama dengan anak baik secara individu 

                                            
21

 Ali Qaimi, Menggapai Langit Masa Depan Anak, (Bogor : Cahaya, 2002), h.316 
22

 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam islam jilid 1, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 

h.149 
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maupun kelompok, mempromosikan dan memungkinkan anak untuk melakukan 

pilihan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupannya, melakukan 

pengawasan dalam bentuk positif terhadap perilaku anak, menghargai setiap martabat 

anak serta menyediakan kebutuhan fisik anak.
23

 

Pendapat ini diperkuat oleh Sofyatun, beliau mengatakan bahwa : peran 

pengurus panti asuhan adalah memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerjaan 

sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah 

perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga 

mereka menjadi anggota masyarakat yang layak dan penuh tanggung jawab baik 

terhadap dirinya, kaluarga maupun masyarakat.24 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sebagai orang tua asuh, mereka 

harus memperhatikan segala kebutuhan anak asuh, tidak hanya dalam kebutuhan 

fisik seperti sandang dan pangan tetapi juga kebutuhan rohani seperti kasih sayang 

dan pembelajaran tentang keagamaan agar mereka tidak terjerumus kedalam 

tindakan yang tidak baik serta melatih keterampilan mereka agar bisa mandiri 

ditengah-tengah masyarakat. 

Dewasa ini banyak kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat, 

seperti narkoba, pencurian, tawuran pelajar, dan sebagainya. Hubungan atau interaksi 

yang baik antara anak asuh dengan orang tua asuh di panti asuh juga merupakan 

                                            
23

 Budiharjo, “Pendidikan Pengasuh Pada Panti Sosial Asuhan Anak Milik Organisasi Masyarakat 

Islam di DKI Jakarta”, Hunafa : Jurnal Studia islamika, vol.12, No.1, Juni 2015, h.30 
24

 Sofiyatun. (2012). Penerapan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum 

Moyudan Sleman Yogyakarta dalam Pemberdayaan Anak melalui Pelatihan Sablon. Artikel. 

Yogyakarta (Online) http://eprints.uny.ac.id/pdf Diunduh tanggal 12 April 2016, pkl.19.35 
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faktor penting demi terciptanya hasil belajar yang baik. Perasaan sosial yang baik 

yang dimiliki seorang anak akan mempermudah mereka untuk bergaul dengan 

lingkungan sekitarnya. Perasaan sosial adalah perasaan yang mengikatkan individu 

dengan sesama manusia, perasaan untuk hidup bermasyarakat dengan sesama 

manusia, untuk bergaul, saling tolong menolong, memberi dan menerima simpati dan 

antipati, rasa setia kawan, dan sebagainya.
25

 Jika seorang remaja telah mempunyai 

perasaan sosial yang baik, maka diharapkan mereka bisa bergaul dengan baik dengan 

orang-orang yang ada di sekitar mereka. Perkembangan sosial individu sangat 

tergantung pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya serta keterampilan mengatasi masalah yang dihadapinya.
26

 

Orang tua asuh yang berada di panti asuhan Roudhotus Sibyan telah 

melakukan tugasnya dengan baik sebagai orang tua asuh. Mereka mengajarkan 

kepada anak asuhnya untuk selalu bersikap sopan terhadap orang lain, bahkan 

pembelajaran yang dilakukan di panti asuhan Roudhotus Sibyan ini mencontoh 

pembelajaran yang ada di pondok pesantren, seperti mengaji kitab-kitab, qiroatul 

Qur‟an, muhadharah, tahfidz Qur‟an, sehingga diharapkan anak-anak asuh yang telah 

keluar dari panti asuhan ini menjadi orang yang mengerti hukum agama meskipun 

mereka adalah anak-anak yang kurang mampu dan kurang  mendapatkan kasih 

sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.  

 

                                            
25

  Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 2004), h.69 
26

 Mohammad Ali, Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2012), h.93 
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Berdasarkan dari hasil pra survey yang telah penulis lakukan, didapat 

keterangan bahwa orang tua asuh sudah berusaha menjalankan perannya sebagai 

orang tua asuh dalam memperbaiki pendidikan akhlak anak-anak asuh. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara dengan bapak Ubaidillah, pimpinan Panti Asuhan 

Roudhotus Sibyan. Beliau mengatakan bahwa untuk menjaga anak-anak asuh 

melakukan perbuatan tercela, maka semua kegiatan yang dilakukan anak asuh 

dipantau oleh orang tua asuh. Orang tua asuh telah memberikan nasehat untuk 

berperilaku baik, tetapi nasehat itu hanya berlaku beberapa hari saja dan untuk 

selanjutnya kembali dilanggar. Akibat dari kenakalan anak-anak asuh tersebut, maka 

barang-barang yang ada di panti asuhan biasanya tidak awet. Seperti kipas angin dan 

setrikaan yang tidak bisa bertahan lama karena rusak ditangan anak asuh.
27

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang Peran Orang Tua Asuh Dalam Pendidikan Akhlak Remaja (Studi Kasus di 

Panti Asuhan Roudhotus Sibyan, Bandar Lampung). 

D. Rumusan Masalah 

Sebelum penulis merumuskan masalah, sebaiknya penulis uraikan terlebih 

dahulu pengertian dari masalah itu sendiri. Menurut S.Margono yang disebut dengan 

masalah adalah kesenjangan antara harapan akan sesuatu yang seharusnya ada 

dengan akan kenyataan yang ada.
28

 

                                            
27

 Wawancara Dengan Kepala Panti Asuhan Roudhotus Sibyan, Bpk.Ubaidillah tanggal 17 

Januari 2016 
28

 S.Margono, Metode Penelitian Pendidikan. (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h.54 
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Sedangkan menurut Sugiyono, masalah merupakan kesenjangan antara yang 

diharapkan dengan yang terjadi, maka yang dimaksud dengan rumusan masalah 

adalah suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan 

data.
29

  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan masalah 

adalah ketidaksesuaian antara hal yang diharapkan dengan yang terjadi di dunia 

nyata.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup 

permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana Peran Orang tua Asuh dalam Pendidikan Akhlak Remaja di Panti 

Asuhan Roudhotus Sibyan Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

    Tujuan peneliti dalam penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui peran orang tua asuh dalam pendidikan akhlak 

remaja di panti asuhan Roudotus Sibyan, Bandar Lampung 

b. Untuk mengetahui penyebab-penyebab anak asuh khususnya yang 

berusia remaja melakukan akhlak mazmumah di panti asuhan 

Roudhotus Sibyan 

2. Kegunaan penelitian 

                                            
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 

(Bandung : Alfabeta, 2010), h.55 
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a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi orang tua asuh untuk meningkatkan pendidikan anak di 

Panti Asuhan Roudotus Sibyan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Orang tua asuh 

1.   Peran orang tua asuh 

Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
30

 Menurut 

Peter Salim, orang tua adalah “ayah dan ibu kandung”.
31

 Hasbullah juga 

mengatakan bahwa orang tua adalah “tempat menggantungkan diri bagi anak secara 

wajar”.
32

  Sedangkan yang dimaksud dengan orang tua asuh yaitu orang-orang yang 

terlibat dalam kegiatan mengurus dan mengasuh anak yatim.
33

  

Menurut pendapat diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

orang tua asuh adalah orang-orang yang secara langsung berinteraksi dan 

memberikan perhatian untuk mengasuh anak-anak yatim. Menjadi orang tua asuh 

disini tidak semata-mata mengasuh beberapa anak yatim di dalam rumah sendiri, 

malainkan bisa juga menitipkan mereka kepondok pesantren maupun panti asuhan. 

Mereka masih tetap bisa disebut sebagai orang tua asuh yang memperhatikan segala 

kebutuhan  anak-anak asuh seperti membiayai pendidikannya hingga selesai.  

Menurut Sofyatun, yang dikutip oleh Nur Iqrima mengatakan bahwa begitu 

pentingnya peran keluarga dalam perkembangan dan pertumbuhan anak maka fungsi 

                                            
30

 E.St Harahap, dkk. Loc.cit,  h.854 
31

 Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta : Modern English 

Press, 1991), h.1061 
32

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,( Jakarta : Rajawali Press, 1999), h.39 
33

 Muhsin, loc.cit, h.40 
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keluarga haruslah tercukupi agar perkembangan serta pertumbuhan anak dapat 

berkembang dengan baik dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. 

Sedangkan Peranan Pengurus Panti Asuhan atau biasa disebut sebagai orang tua asuh 

adalah mencoba menggantikan fungsi keluarga yang telah gagal dan kehilangan 

perannya sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan 

membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar 

menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.34 

 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran orang tua asuh yang 

ada di panti asuhan tidaklah jauh berbeda dari peran orang tua pada umumnya, dimana 

orang tua asuh merupakan pengganti dari orang tua kandung yang mempunyai 

kewajiban mendidik anak-anak asuh agar tidak melakukan perbuatan yang tercela dan 

melanggar aturan-aturan agama. Dari peran yang dilakukan oleh orang tua asuh 

tersebut diharapkan anak-anak yang berada di dalam panti asuhan tidak merasa 

kehilangan sosok keluarga yang menjadi panutan, tempat perlindungan, dan juga 

tempat mendapatkan kasih sayang untuk perkembangan jiwa dan agamanya menuju 

akhlak yang lebih baik. 

Allah SWT berfirman : 

                                            
34

 Nur Iqrima, Sulistya Rini, Izar, Peran Pengurus Panti 

Asuhan Dalam Menunjang Keberlanjutan Pendidikan Anak Di 

Panti Asuhan Nurul Hamid(online), diunduh tanggal 13 April 

2016, pkl.13.56 WIB 
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Artinya : “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan   

anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu 

terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni 

(mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi 

Allah-lah pahala yang besar” (QS.At-Taghabun : 14-15)
 35

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kadang-kadang isteri atau anak dapat 

menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang 

tidak dibenarkan agama. Anak-anak dan istri merupakan cobaan bagi seorang ayah. 

Tetapi, jika seorang ayah dapat membimbing keluarganya kejalan yang benar maka 

akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar. Kewajiban menjaga keluarga 
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ini tidak hanya saja menjadi kewajiban seorang ayah saja, tetapi kewajiban semua 

anggota keluarga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an yang berbunyi : 

              

       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan” (QS.At-Tahrim : 6)
 36

 

 

Orang tua yang bertugas mengasuh dan mendidik anak-anak disyaratkan dapat 

menjaga etika, agama, dan akhlaknya. Ia juga disyaratkan mampu untuk melakukan 

segala urusan yang berhubungan dengan anak-anak. Sebab, masa pengasuhan 

adalah masa memperoleh akhlak serta kebiasaan-kebiasaan positif yang murni bagi 

anak-anak.
37

 Anak-anak cenderung mencontoh apa yang dilihat disekelilingnya, 

jika mereka berada dalam lingkungan sosial yang baik, maka kemungkinan besar 

sikap merekapun juga baik, begitu pula sebaliknya. 

2. Tugas dan tanggung jawab orang tua asuh 

 Orang tua asuh memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan 

untuk menjalankan peran mereka sebagai orang tua asuh. Menjadi orang tua asuh 

anak-anak yatim tidak hanya sebatas menerima anak-anak yatim tinggal dirumah 
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mereka atau memasukkan mereka kedalam panti asuhan dan pondok pesantren saja 

tanpa suatu hal yang dapat diberikan kepada anak-anak yatim tersebut.  

 Berhubungan dengan pengasuhan anak yatim, Rosulullah saw bersabda : 

“pengasuh anak yatim, baik kemenakannya sendiri maupun orang lain, dengan saya 

di surga seperti ini sambil menunjuk dua jari telunjuk dan jari tengah”(H.R 

Muslim)
38

 

 Mengasuh anak-anak yatim tidaklah semudah mengasuh anak kandung sendiri. 

Dalam mengasuh anak yatim harus dengan kelembutan dan penuh kasih sayang, 

karena menghardik anak yatim saja tidak diperbolehkan apalagi sampai menyakiti 

fisik maupun hatinya. Allah SWT berfirman : 

      

Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang 

menghardik anak yatim” (QS.Al-Ma‟un : 1-2)
 39

 

 

 Dari ayat dan hadits diatas dapat kita pahami bahwa seseorang yang mengasuh 

anak yatim akan mendapatkan kemuliaan disisi Allah dan RosulNya. Sedangkan 

orang yang berbuat dzolim kepada anak yatim akan disebut sebagai orang yang 

mendustakan agamanya. 

 Ada beberapa tugas sebagai orang tua asuh dalam mendidik anak-anak yatim, 

yaitu
40

 : 
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a. Memberi nafkah 

    Dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang tua asuh, maka mereka 

yang menjadi orang tua asuh harus memberikan nafkah kepada anak-anak yatim 

yang mereka asuh tersebut. Nafkah disini berupa memberikan biaya pendidikan 

untuk anak-anak yatim beserta memberinya makan-dan minum yang baik dan halal. 

 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rosulullah SAW bersabda, “ barangsiapa 

menjamin anak yatim dari kalangan umat islam dalam urusan makan dan 

minumannya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga, kecuali jika ia berbuat 

dosa yang tidak terampuni.” (HR.Tirmizi)
41

 

b. Memberi bimbingan dan pendidikan  

 Selain memberikan nafkah lahiriyah, orang tua asuh juga berkewajiban 

memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak asuh terutama pendidikan 

agama. Karena jika tidak diberikan pendidikan agama yang baik, dikhawatirkan 

anak-anak yang diasuh tersebut (anak yatim) kelak akan menjadi ank-anak yang 

miskin tentang agama. 

c. Memberi perhatian dan kasih sayang 

 Sebagai anak yang telah ditinggal oleh orangtuanya, impian yang masih 

mereka harapkan yaitu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua asuh 

yang mengasuh mereka. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua 

asuh dapat memberikan pengaruh yang positif bagi jiwa dan raga anak asuh (anak 

yatim) tersebut.  
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 Memeluk,mencium, dan membelai anak akan menenangkan hati dan 

meringankan beban mereka. Kesedihan akan lenyap dari hatinya sehingga ia akan 

bersemangat dalam hidupnya.
42

 

d. Memberi pembelaan dan perlindungan 

 Pembelaan dan perlindungan yang dimaksud disini bukan hanya terhadap 

keselamatan jiwa dan raga saja, melainkan juga keselamatan harta benda anak yatm 

tersebut. Allah berfirman dalam QS.An-Nisa‟ : 10 yang berbunyi : 

          

   

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 

zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk 

ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” (QS.An-Nisa : 10)
 43

 

 

e. Memberi motivasi dan semangat 

  Menjaga perkembangan anak yatim tidaklah sulit, secara teori, usahakan agar 

anak itu mempunyai ibu dan bapak lagi. Banyak anak terhambat perkembangannya 

karena mereka yatim.
44

 Motivasi yang diberikan oleh orang tua asuh bertujuan untuk 

memberikan sifat optimis kepada para anak-anak asuhnya. Cara-cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan mengajaknya berdiskusi, mengunjungi pengajian, 

mengajaknya berorganisasi dan ikut dalam kegiatan bakti sosial.  
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 Selain di dalam sebuah panti asuhan, biasanya anak-anak yatim juga 

ditempatkan di sebuah yayasan pesantren yatim, yaitu sebuah pesantren yang berisi 

anak-anak yatim atau dhuafa yang tidak mampu bersekolah. Asrama santunan yatim 

piatu sebagai tempat untuk menampung anak-anak yang salah satu atau kedua orang 

tuanya meninggal. Kadang-kadang rumah yatim piatu merupakan tempat tinggal 

yang tetap sehingga hubungan dengan keluarga terputus.
45

 Dalam konteks lembaga 

pendidikan pesantren, menurut zamakhsyari dofter ditandai oleh beberapa hal, yaitu : 

santri, masjid, ustadz, dan pondok atau tempat tinggal santri.
46

 

  Sebagai orang tua asuh di lingkungan pesantren (biasanya dipanggil 

ustadz/ustadzah) yang berada di sebuah pesantren tentunya juga memiliki tugas dan 

tanggung jawab mendidik santri-santrinya, terutama dalam bidang keagamaan. 

Untuk menjalankan tugasnya sebagai pengasuh sekaligus pendidik, maka di dalam 

pesantren terdapat beberapa metode pengajaran yang biasa diterapkan. Metode 

tersebut antara lain
47

 : 

1)  Hafalan (tahfidz) 

  Hafalan pada umumnya diterapkan pada mata pelajaran yang bersifat nadhom 

(syair), bukan natsar (prosa); dan itupun pada umumnya terbatas pada ilmu kaidah 

bahasa arab.dalam metodologi ini biasanya sanyri diberi tugas untuk menghafal 

beberapa bait atau baris kalimat dari sebuah kitab untuk kemudian membacakannya 

didepan kyai/ustadz. 
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2)  Hiwar atau musyawarah 

  Metode ini hampir sama dengan metode-metode diskusi yang umum kita 

kenal. Sebagai sebuah metode, hiwar merupkan aspek dari proses belajar dan 

mengajar dipesantren salafiyah yang telah menjadi tradisi, khususnya bagi santri-

santri yang mengikuti sistem klasikal. Dalam pelaksanaannya para santri melakukan 

kegiatan belajar secara kelompok untuk membahas bersama materi kitab yang telah 

diajarkan oleh kyai atau ustadz. 

3)  Metode bahtsul masa‟il (mudzakaroh) 

  Metode bahtsul masa‟il (mudzakaroh) merupakan pertemuan ilmiah untuk 

membahas masalah diniyah, seperti ibadah, aqidah, dan permasalahan-permasalahan 

agama lainnya. Metode ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan metode 

musyawarah. Bedanya, metode ini hanya diikuti oleh kyai-kyai dan santri tingkat 

tinggi. 

4)  Fathul kutub 

  Fathul kutub merupakan kegiatan latihan membaca kitab (terutama kitab 

klasik) yang pada umumnya ditugaskan kepada santi senior di pondok pesantren. 

Metode ini bertujuan untuk menguji kemampuan mereka dalam membaca kitab 

kuning, khususnya setelah mereka berhasil menyelesaikan pelajaran kaidah bahasa 

arab. Metode fathul kutub biasanya dikhususkan bagi santri senior yang sudah akan 

menyelesaikan pendidikannya di sebuah pondok pesantren. 

5)  Muqoronah 
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  Muqoronah adalah sebuah metode yang terfokus pada kegiatan perbandingan, 

baik perbandingan materi, madzab, metode, maupun perbandingan kitab. 

6)  Muhawaroh atau muhadatsah  

  Muhawaroh merupakan latihan bercakap dengan menggunakan bahasa arab. 

Metode ini diterapkan dengan mewajibkan para santri untuk berbicara, baik dengan 

sesama santri maupun dengan para ustadz atau kyai dengan menggunakan bahasa 

arab. 

 

B. Pendidikan Akhlak  

1. Pengertian Pendidikan akhlak 

 Pendidikan akhlak terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan akhlak. Dalam 

UU Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
48

  

 Dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak, para pakar pendidikan islam 

mengatakan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran bukanlah sekedar mentransfer 

berbagai macam ilmu pengetahuan kedalam otak anak didik terhadap apa-apa yang 

belum mereka ketahui, akan tetapi lebih dari itu ada tujuan yang lebih utama yaitu 
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mendidik akhlak mereka.
49

 Tuntunan akhlak menjadi poros utama dari setiap 

aktivitas manusia. Ia merupakan kekuatan yang mengatur kehidupan sosial dari sisi 

ibadah dan pergaulan. Oleh karenanya, kita mendapati Al-Qur‟an mengajak manusia 

agar mendidik dengan akhlak. Inilah yang  juga menjadi tujuan utama dari misi 

pendidikan islami.
50

 

 Didalam Islam, sebaik-baik teladan yang bisa dijadikan panutan dalam 

membentuk akhlak yang mulia adalah Rosulullah SAW. Allah SWT telah memuji 

beliau dalam firmanNya, 

    

Artinya : “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” 

(QS.Al-Qalam : 4)
 51

 

 

Pendidikan akhlak merupakan sub/bagian pokok dari materi pendidikan 

agama, karena sesungguhnya agama adalah akhlak, sehingga kehadiran Rosul 

Muhammad SAW kemuka bumipun dalam rangka menyempurnakan akhlak 

manusia.
52

 Seperti firman Allah pada QS.Al-Ahzab : 21 
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Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”  (QS.Al-Ahzab:21)
 53

 
 

 Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Rosululllah SAW adalah insan 

paling mulia, kekasih Allah yang dari dalam dirinya terdapat suri teladan yang baik, 

dimana kita sebagai umatnya diharapkan bisa mencontoh akhlak beliau. Seperti yang 

dijelaskan di dalam sebuah hadits, bahwa Rosullullah akhlaknya adalah Al-Qur‟an. 

Maksudnya adalah bahwa segala perilaku Rosulullah sesuai dengan apa yang tertulis 

di dalam Al-Qur‟an. Pendidikan akhlak dimulai dengan mendidik seorang anak agar 

punya kemauan yang keras. Kemauan yang keras adalah berani menghadapi berbagai 

situasi kehidupan yang manis maupun getir tetapi tetap teguh dan istiqamah terhadap 

nilai-nilai yang diyakini.
54

 Tujuan utama pendidikan akhlak dalam islam adalah agar 

manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada dijalan yang lurus, jalan 

yang telah digariskan oleh Allah SWT. Inilah yang akan mengantarkan manusia 

kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat.
55

 

 Ada beberapa dasar dalam pendidikan akhlak yang perlu diterapkan, 

diantaranya adalah : 

a. Menanamkan kepercayaan pada jiwa anak, yang mencangkup percaya pada 

diri sendiri, percaya kepada orang lain terutama dengan pendidikannya, dan 

percaya bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatan dan perilakunya. 

b. Menanamkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama anak, anggota 

keluarga, dan orang lain. 
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c. Menyadarkan anak bahwa nilai-nilai akhlak muncul dari dalam manusia, dan 

bukan berasal dari peraturan dan undang-undang. Karena akhlak adalah nilai-

nilai yang membedakan manusia dari binatang. 

d. Menanamkan “perasaan peka” pada anak-anak. Caranya adalah 

membangkitkan perasaan anak terhadap sisi kemanusiaannya, yakni dengan 

tidak banyak menghukum, menghakimi, dan menghajar anak. 

e. Membudayakan akhlak pada anak sehingga akan emnjadi kebiasaan dan 

watak pada diri mereka. Jikaakhlak telah menjadi watak dan kebiasaan, maka 

mereka tidak akan mampu melanggarnya, karen tidak mudah bagi seseorang 

melanggar kebiasaannya yang telah berakar dan sudah menjadi kebiasaan.
56

 

 

 Dari beberapa dasar pendidikan akhlak yang telah dijelaskan diatas, dapat 

penulis ambil kesimpulan bahwa pendidikan akhlak yang diberikan kepada anak dan 

juga remaja sangatlah penting dilakukan oleh para orang tua maupun pendidik. Tugas 

yang harus dilakukan oleh orang tua dan pendidik yaitu membantu mereka agar 

berakhlak yang baik, yaitu dengan cara menyadarkan kepada anak-anak dan juga 

remaja akan penting dan mulianya seseorang yang mempunyai akhlak yang baik 

serta memberikan teladan yang baik kepada mereka dan tidak memberikan hukuman 

ataupun kekerasan jika mereka malakukan kesalahan. Karena banyak dijumpai di 

masyarakat bahwa dengan menerapkan hukuman dan hajaran kepada anak justru 

malah membuat anak menjadi bodoh dan bisa mengganggu pertumbuhan jiwanya. 

Sedangkan di usia remaja dikhawatirkan mereka malah semakin membangkang jika 

pendidikannya melalui suatu hukuman.  
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2. Ruang lingkup pendidikan akhlak 

Ruang lingkup pendidikan akhlak adalah sama dengan runag lingkup ajaran 

islam sendiri, khususnya dengan pola hubungan. Akhlak diniah (agama 

islam)nmncangkup beberapa aspek dimulai dari kahlak kepada Allah, akhlak keada 

sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan.
57

 

1. Akhlak kepada Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagaisika atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhlukl kepada Tuhan sebagai Khalik. 

Khusus aktualisasi akhlak (hak dan kewajiban) seorang hamba kepada Tuhannya 

terlihat dari pengetahuan, sikap, perilaku, dan gaya hidup yang dipenuhi dengan 

kesadaran tauhid kepada Allah SWT.
58

 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa bentuk akhlak kepada Allah secara lebih 

rinci, yaitu
59

 : 

 

 

a. Mensucikan Allah dan memujinya 

               

   

Artinya : “Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih 

kepada Allah. dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi 
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kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha 

Penyantun lagi Maha Pengampun” (QS.Al-Isra‟ : 44)
 60

 

Dari ayat diatas dapat dipahami tidak hanya manusia yang dapat bertasbih kepada 

Allah, tetapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain juga memuji Allah, hanya saja 

caranya tidak sama dengan yang dilakukan oleh manusia. Masing-masing makhluk 

mengetahui cara shalat dan tasbih kepada Allah dengan ilham dari Allah. Hal 

tersebut juga telah Allah cantumkan dalam QS An-Nuur : 41 

                

       

Artinya : “Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang 

di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. masing-

masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya[1043], dan Allah Maha 

mengetahui apa yang mereka kerjakan” (QS.An-Nuur : 41)
 61

 

 

b. Bertawakal (berserah diri kepada Allah) 

Dalam konteks tawakkal kepada Allah, manusia harus mempercayakan diri 

kepadaNya dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang telah direncanakan secara 

matang dan mantap seperti firman Allah 

          

Artinya : “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah 

kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui” (QS.Al-Anfaal : 61)
 62

 

 

c. Berbaik snagka kepada Allah bahwa yang datang dari Allah kepada 

makhluknya hanya kebaikan 
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Artinya : “Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja 

bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami 

mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi 

saksi” (QS.An-nisa : 79)
 63

 

 

d. beribadah hanya kepada Allah SWT 

         

Artinya : “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” (QS.Al-An‟am : 162)
 64

 

 

e. Berdo‟a khusus kepada Allah 

Adapun syarat-syarat diijabahnya do‟a seseorang oleh Allah adalah sebagai 

berikut : bersungguh dalam memanjatkan do‟a, penuh keyakinan do‟anya diterima, 

berdo‟a khusyuk, memohon yang masuk akal, dilakukan secara ikhlas, menjauhkan 

diri dari segala hal yang dilarang Allah.
65

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk diijabahnya sebuah do‟a 

seseorang harus selalu berhusnudzon kepada Allah, dan yakin bahwa Allah akan 

memberikan jawaban terbaik dari do‟anya tersebut. Terus menerus berdo‟a sampai 

diijabah oleh Allah dan jangan cepat berputus asa meminta kepada Allah, karena 

Allah berfirman : 
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Artinya : “Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari 

menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina" (QS.Al-

mu‟min : 60)
66

 
 

f. Dzikrullah  

Dalam islam manusia diperintahkan selalu ingat Allah baik waktu lapang 

maupun waktu sempit, baik waktu sendirian maupun waktu bersama-sama, baik 

waktu sehat maupun sakit. Allah SWT berfirman 

           

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram” (QS.Ar-Ra‟ad : 28)
 67

 

 

Menurut Ibn Atha‟ yang dikuti oleh Kasmuri Selamat mengtakan bahwa 

Dzikir itu dibagi kepada tiga bagian/bentuk, yaitu : 

1) Dzikir jail yaitu mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan yang 

mengandung arti pujian, syukut, dan do‟a kepada Allah. 

2) Dzikir kafi, yaitu dzikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, 

baik disertai dzikir lisan maupun tidak. 

3) Dzikir haqiqi, yaitu tingkatan dzikir yang paling tinggi yang dilakukan 

oleh seluruh jiwa dan raga, lahiriah dan batiniah, kapan dan dimanapun 

saja berada dengan memperketat upaya untuk memelihara seluruh jiwa 

raga dari larangan Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkanNya.
68

 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulan bahwa dzikir kepada Allah itu dapat 

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dilakukan dengan menggunakan lisan, 
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hati maupun kedua-duanya. Dan dzikir adalah suatu ibadah yang bisa dilakukan 

dimana saja dan kapan saja. Sebagai seorang muslim sudah sepantasnya kita selalu 

berdzikir kepada Allah mengingat betapa besarnya kekuasaan Allah terhadap 

makhluk-makhluknya. Jika makanan bergizi adalah nutrisi untuk sehatnya badan, 

maka dzikirlah makanan bergizi untuk sehatnya hati manusia. Hati yang senantiasa 

diisi dengan banyak berdzikir kepada Allah maka hati tersebut akan selalu dipenuhi 

dengan ketenangan karena apa yang ada didalam hatinya adalah Allah. 

2. Akhlak kepada sesama manusia 

Petunjuk mengenai akhlak kepada manusia tidak hanya dalam bentuk 

larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau 

mengamabil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai menyakiti hati 

dengan jalan menceritakan aib seseorang.
69

 

Berkaitan dengan habbluminannaass, Rosulullah SAW bersabda dalam hadits 

riwayat At-Tirmidzi yang artinya : “wahai manusia, : sebarkanlah salam, 

sambungkan silaturahim, bagikan makanan, dan sholatlah kalian diwaktu malam 

pada saat orang lain sedang tidur nyenyak, tentu kalian akan masuk surga dengan 

selamat”.
70

  

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa sebagai manusia haruslah berbuat 

baik kepada sesamanya termasuk juga dengan orang yang telah mencaci maki dan 
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membenci kita. Allah telah memberikan kita suri tauladan yang baik yaitu Rosulullah 

Muhammad SAW, beliaulah yang seharusnya menjadi teladan kita dalam menjalani 

kehidupan ini karena beliaulah sebaik-baik teladan bagi umat manusia. 

         

  

Artinya “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah” (QS.Al-Ahzab : 21)
 71

 
 

3. Akhlak kepada lingkungan 

Akhlak yang dianjurkan Islam terhadap lingkungan bersumber dari fingsi 

manusia sebagai khalifah, kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia 

dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Yang dimaksud dengan 

lingkungan disini adalah segala sesuatu yang disekitar manusia, baik binatang, 

tumbuh-tumuhan, maupun benda-benda tak bernyawa.
72

 Berkenaan dengan hal ini, 

dalam Al-Qur‟an surah Al-An‟am ayat 38 Allah berfirman : 

               

    

Artinya : “ Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung 

yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah 

Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka 

dihimpunkan” (QS.Al-An‟am : 38)
 73
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3. Sumber-sumber pendidikan akhlak 

  Segala sesuatu yang dilaksanakan harus memiliki dasar yang kuat yang 

merupakan pedoman pokok yang juga merupakan ukuran benar atau salahnya 

perbuatan yang dilakukannya. Begitu juga umat islam dalam berkahlak juga 

memiliki dasar yang menjadi pedoman untuk mengukur apakah yang dilakukannya 

tersebut benar atau salah, baik atau buruk. Sebagaimana keseluruhan ajaran islam, 

sumber akhlak adalah Al-Qur‟an dan sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan 

masyarakat.
74

 Karena jika pandangan masyarakat yang menjadi acuan untuk 

menentukan baik dan buruk, maka setiap orang tentulah memiliki pikiran yang 

berbeda-beda. Menurut seseorang perilaku ini baik, belum tentu menurut orang lain 

juga baik, dan sebaliknya. 

  Namun demikian, Al-Qur‟an dan Sunnah bukanlah sumber ajaran yang 

eksklusif atau tertutup. Kedua sumber tadi bersikap terbuka untuk menghargai 

bahkan menampung pendapat akal pikiran, adat-istiadat dan sebagainya yang dibuat 

oleh manusia, dengan catatan semuanya itu tetap sejalan dengan Al-Qur‟an dan 

Sunnah.
75

 Dengan berpedoman kepada dua warisan Rosulullah yaitu Al-Qur‟an dan 

Hadits ini diharapkan umat islam bisa mencontoh kepribadian Rosulullah SAW 

sehingga menjadikan manusia berkhlakul karimah, tidak hanya kepada manusia saja 

melainkan kepada seluruh makhluk-makhluk Allah.  
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4. Model-model pendidikan akhlak 

  Menurut Ulil amri Syafri , setidaknya ada delapan model-model pendidikan 

akhlak dalam Al-Qur‟an, yaitu : 

a. Model perintah (imperatif) 

  Perintah dalam islam dikenal dengan sebutan al-amr. Dalam pembahasan 

masalah akhlak, kalimat al-amr lebih bermakna mutlak, kontinu atau istimrar, 

karena perintah yang kerap disebutkan pada masalah akhlak adalah penjelasan 

perkara-perkara baik yang harus dikerjakan oleh seorang muslim.
76

 Model 

pendidikan akhlak dalam Al-Qur‟an amat banyak digunakan melalui kalimat-

kalimat perintah. Bila dunia pendidikan menyebutkan bahwa tujuan pendidikan 

adalah perubahan-perubahan yang diinginkan kepada taraf lebih baik, maka model 

perintah yang terdapat dalam Al-Qur‟an mengarahkan sikap dan perilaku manusia 

kearah tersebut.
77

 

b. Model larangan 

Pendekatan ini memberi pendidikan dalam berbagai dimensi kehidupan 

seorang mukmin untuk menjadi hambaNya yang taat. Kalimat-kalimat larangan yang 

diucapkan Allah kepada manusia lebih banyak berdimensi pengharaman, yang 

apabila dilakukan tentunya akan berdosa dengan sanksi yang disebutkan.
78

 Seperti 

riman Allah yang melarang untuk berkhianat berikut ini,  
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS.al-Anfaal : 27)
 79

 

 

Dalam masalah akhlak, bila dilarang untuk mengerjakan sesuatu berarti bisa 

dimaknai perintah untuk amalan sebaliknya. Seperti larangan untuk berdusta yang 

berarti perintah untuk berbuat jujur, larangan berbuat kasar dan kekerasan berarti 

perintah untuk beramal dengan sifat kasih dan sayang, dan seterusnya.
80

 

c. Model targhib (motivasi)  

Menurut bahasa, targhib berarti menginginkan sesuatu dan sangat mengharapkannya. 

Sedangkan menurut istilah, targhib berarti media untuk mencari kerelaan dan 

mencari simpati yang dimiliki manusia pada manfaat, kenikmatan dan pengalaman 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
81

  

Targhib bukan saja memiliki reaksi yang menimbulkan keinginan untuk 

menggerakkan sesuatu, tapi juga memunculkan tingkat kepercayaan pada sesuatu. 

Bisa juga dimaknai dengan rasa rindu yang membawa seorang melakukan suatu 

amalan.
82

  

Contoh kalimat targhib yang tertulis di dalam Al-Qur‟an adalah ayng tercantum 

dalam QS.Ali-Imran : 130 yang berbunyi :  
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan” (QS.Ali-Imran : 130)
 83

 
 

Model targhib yang diungkapkan Al-Qur‟an telah banyak mengubah diri manusia, 

dari yang takut menjadi berani, dari bakhil menjadi pemurah, dari pendusta menjadi 

jujur, dari dzalim menjadi adil, dan seterusnya.
84

 

d. Model tarhib 

Dalam Al-Qur‟an, tarhib adalah upaya menakut-nakuti manusia agar 

menjauhi dan meninggalkan suatu perbuatan. Landasan dasarnya adalah ancaman, 

hukuman, sanksi, dimana hal tersebut adalah penjelasan sanksi dari konsekuensi 

agama.
85

 

Model tarhib yang digunakan dalam melakukan pendidikan akhlak dapat 

melahirkan rasa takut yang sering disebut dengan istilah al-khauf, yaitu takut kepada 

Allah SWT.
86

 Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Yunahar ilyas, beliau 

mengatakan ada dua dampak positif dari khauf, yaitu : 

1) Melahirkan keberanian menyatakan kebenaran dan memberantas 

kemungkaran secara tegas tanpa ada rasa takut pada makhluk yang 

menghambatnya. 
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2) Menyadarkan manusia untuk tidak meneruskan kemaksiatan yang telah 

dilakukannya dan menjauhkannya dari segala macam bentuk kefasikan 

dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.
87

 

 

Rasa takut model ini penting bagi setiap pribadi mukmin karena dengan rasa 

takut tersebut seorang mukmin berupaya menahan dirinya untuk tidak melakukan 

pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dengan kata lain, ia mampu membenahi 

akhlak dan sikap perilakunya.
88

 

e. Model kisah 

Kisah merupakan sarana yang mudah untuk mendidikn manusia. Model ini 

sangat banyak dijumpai dalam Al-Qur‟an. Bahkan kisah-kisah dalam Al-Qur‟an 

sudah menjadi kisah populer dalam dunia pendidikan.
89

 

Salah satu kisah yang terdapat di dalam Al-Qur‟an adalah kisah ashabul kahfi. Allah 

berfirman dalam QS.Al-Kahfi : 13-14 yang berbunyi : 

         

        

     

Artinya : “Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. 

Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, 

dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan Kami meneguhkan hati mereka 

diwaktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, "Tuhan Kami adalah Tuhan 

seluruh langit dan bumi; Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, 
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Sesungguhnya Kami kalau demikian telah mengucapkan Perkataan yang Amat jauh 

dari kebenaran" (QS.Al-Kahfi : 13-14)
 90

 

 

Kisah ashabul kahfi menggambarkan sekelompok pemuda yang ingin 

menyelamatkan tauhid mereka dari penguasa yang dzalim. Seseorang yang memiliki 

kepribadian islami, walaupun masih muda, pasti berpegang teguh pada kebenaran 

dan tidak pernah melepaskan diri darinya meskipun semua orang menjauhinya. Dan 

konsekuensinya, dia kadang-kadang harus keluar dari negerinya untuk 

menyelamatkan imannya.
91

 

Pendidikan akhlak pada kisah ini terlihat pada sikap dan keteguhan para 

ashabul kahfi, bahwa kecintaan kepada Allah dan agamaNya membutuhkan 

ketegaran saat menghadapi berbagai rintangan. Jadi, model pendidikan akhlak 

melalui kisah ini dapat menggambarkan dengan jelas perbedaan antara kelompok 

atau pribadi yang baik dan yang buruk.
92

 

f. Model dialog 

Pendidikan model dialog ini bisa ditemui dalam berbagai surah dalam Al-

Qur‟an. Contohnya dalam QS.Al-Waqi‟ah : 63-67 

           

          

Artinya : “Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang 

menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, 

benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan 

tercengang. (sambil berkata): "Sesungguhnya Kami benar-benar menderita 
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kerugian", Bahkan Kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa” 

(QS.Al-Waqi‟ah : 63-67)
 93

 
 

Contoh lainnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu hurairah bahwa ia 

mendengar Rosulullah saw bersabda, “bagaimanakah pendapatmu jika sebuah 

sungai berada di depan pintu rumahmu, dan ia mandi di sungai itu lima kali dalam 

sehari. Apakah masih tertinggal kotorannya ?” sahabat menjawab, “tidak”. 

Rosulullah kembali bersabda,”maka demikianlah perumpamaan sholat lima waktu. 

Allah menghapus dengannya dosa-dosa”. (HR. Bukhari Muslim)
94

 

g. Model pembiasaan 

 Proses pendidikan yang terkait dengan perilaku ataupun sikap tanpa diikuti 

atau didukung adanya praktik dan pembiasaan pada diri, maka pendidikan itu hanya 

angan-angan belaka karena pembiasaan dalam proses pendidikan sangat 

dibutuhkan.
95

 Didalam Al-Qur‟an pendidikan melalui model pembiasaan ini dapat 

dilihat dalam QS.Al-Maidah : 9 

        

Artinya : “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang 

beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”
96

 (QS.Al-

Maidah : 9) 

 

 Jika anak menerima pendidikan yang baik dari orang tuanya yang shaleh dan 

dari pengajarnya yang tulus ikhlas, disamping keberadaan lingkungan yang baik 
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dengan teman-teman yang baik pula, maka tidak diragukan lagi anak tersebut akan 

terdidik dalam kemuliaan, keimanan, dan ketakwaan. Ia juga akan terbiasa dengan 

budi pekerti yang luhur, etika yang mulia, dan kebiasaan yang terpuji.
97

 

h. Model Qutwah (teladan) 

Keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan yang diterapkan 

Rosulullah SAW dan paling banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan dakwahnya. 

Ahli pendidikan banyak berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan merupakan 

metode paling berhasil. Anak-anak sering sekali menjadikan orang tuanya sebagai 

teladan dalam bertindak dan bergaul. Jika tindak-tanduk mereka mengikuti ajaran 

islam, maka anak-anak akan mengikuti ajaran islam ini. Tindak tanduk yang islami 

itu adalah merupakan salah satu metode dalam mengajarkan nilai-nilai islam.
98

 

Teladan merupakan faktor besar dalam perbaikan umat atau kerusakannya, karena 

pengaruhnya pada berbagai sisi moral-sosial-emosional. Keteladanan yang baik bisa 

membangun seseorang, dan keteladanan yang jahat bisa menghancurkannya.
99

 

 Firman Allah SWT : 

      

Artinya : “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa 

yang tidak kamu kerjakan” (QS.Ash-Shaaf : 3)
 100
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Artinya : “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu 

melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu 

membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu 

berpikir?” (Al-Baqarah : 44)
 101

 

 

 Dari ayat diatas, dapat kita ketahui bahwa keteladanan merupakan media paling 

penting untuk mendidik manusia. Hal ini terlihat dalam firman Allah diatas yang 

mengatakan bahwa Allah membenci orang yang hanya menyuruh orang untuk 

melakukan sesuatu sedangkan dirinya sendiri tidak mengerjakannya.  

Dengan demikian jelaslah bahwa pemberian keteladanan yang diberikan oleh orang 

tua dan pendidik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan terhadap 

anak. Hal ini dapat terjadi karena anak-anak cenderung mencontoh apa yang dilihat 

di lingkungan sekitarnya.  

 

C. Remaja 

1. Pengertian remaja 

    Bila ditinjau dari segi biologis, yang dimaksud remaja adalah mereka yng 

berusia 12 sampai dengan 21 tahun. Usia 12 adalah masa awal pubertas bagi seorang 

gadis, disebut remaja kalau mendapat menstruasi yang pertama. Sedangkan usia 13 

adalah masa awal pubertas pemuda ketika ia mengalami mimpi yang pertama dan 

tanpa disadarinya mengeluarkan sperma.
102

 

 Piaget mengungkapkan bahwa secara psikologis masa remaja adalah usia 

dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi 
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merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada ditingkatan 

yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.
103

 

 Dari Muang Man yang dikutip oleh Sarlito W.Sarwono, remaja adalah suatu 

masa dimana : 

a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda 

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai lematangan seksual. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari 

kanak-kanak menjadi dewasa. 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif lebih mandiri.
104

 

 

 Dari beberapa pengertian tentang remaja diatas, dapat kita ketahui bahwa yang 

disebut dengan remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dengan 

ditandainya kematangan seksual maupun pemikiran yang terjadi pada anak-anak atau 

biasa kita sebut dengan masa pubertas. 

 Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada tiga tahap 

perkembangan remaja, yaitu : 

a. Remaja awal (early adolescence) 

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-

perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan 

yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Mereka mengembangkan 

pikiran-pikiran baru, cepat tertarik kepada lawan jenis, dan mudah 

terangsang secara erotis. 

 

b. Remaja madya (middle adolesence) 

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia sangat senag 

kalau banyak temannya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan 

karena tidak tahu harus memilih yang mana; peka atau tidak peduli, idealis 

atau materialis, dan sebagainya. 

 

c. Remaja akhir (late adolesence) 

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju dewasa yang ditandai dengan : 
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1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek 

2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain 

dan pengalaman-pengalaman baru. 

3) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi 

4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti 

dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan ornag lain. 

5) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan 

masyarakat umum (the public).
105

 

 

2. Ciri-ciri remaja 

 Usia remaja pada hakekatny adalah masa menemukan diri, meneliti sikap hidup 

dan mencoba-coba hal yang baru. Pada masa remaja terjadi suatu pertumbuhan dan 

perubahan yang cepat, baik secara fisik maupun psikologis. Ada beberapa perubahan 

ketika memasuki masa remaja, diantaranya : 

a. Perubahan fisik 

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, bukan hanya 

dalam artian psikologis tetapi juga fisik. Diantara perubahan-perubahan fisik itu, 

yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan 

tubuh, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi (ditandai dengan haid pada wanita dan 

mimpi basah pada laki-laki), dan tanda-tanda seksual yang tumbuh.
106

  

b. Pertumbuhan akal (intelektual) 

  Fase remaja adalah fase biasa. Paling jauh yang membuatnya berbeda dari 

fase-fase sebelumnya adalah kematangan akal dan kemampuannya untuk berfikir 

mandiri. Jika pada masa kanak-kanak mereka hanya bisa meniru, maka pada masa 
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remaja ini mereka ingin menambah dengan keimanan, dengan memakai akal untuk 

memahami masalah-masalah agama.
107

 

  Ayat Al-Qur‟an berikut ini menyinggung masalah permulaan pembentukan 

akal dan sarana-sarana yang menyebabkan pertumbuhannya. Allah berfirman : 

        

   

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 

agar kamu bersyukur” (QS.An-Nahl : 78)
108

 

 

  Al-Qur‟an juga mengisyaratkan bahwa pembentukan akal pada fase-fase usia 

tua makin surut kebelakang, sehingga kemampuan akal melemah sedikit demi 

sedikit. 

        

   

Artinya : “Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara 

kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya Dia 

tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Kuasa” (QS.An-Nahl : 70)
109

 
 

  Pembentukan intelektual secara fisiologis sangat bertumpu pada organ saraf, 

tingkat pertumbuhannya, elastisitasnya, dan fungsinya yang vital dan elastis. 
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Pembentukan akal meliputi semua aktivitas pemahaman yang terlihat dalam 

kehidupan remaja. Jadi, dia mencangkup fungsi-fungsi akal tingkat tinggi dalam 

operasi-operasi yang saling berhubungan dan kecerdasan sebagai kemampuan umum, 

kemudian kemampuan-kemampuan khusus.
110

 

   

  Kematangan akal remaja pada fase ini mendorongnya untuk berfikir secara 

serius tentang alam sekitarnya (alam material, hubungan sosial, perasaan dan 

orientasi jiwa) guna memastikan kebenaran informasi-informasi yang telah 

diketahuinya pada fase-fase sebelumnya.
111

 Oleh karena itu, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pada fase remaja ini pikiran manusia sudah mulai berkembang 

dari masa sebelumnya yaitu masa kanak-kanak. Jika pada masa kanak-kanak mereka 

telah menerima sebagian konsep tentang sesuatu, maka pada masa remaja ini mereka 

akan mempraktekkannya diimbangi dengan menggunakan akal, tidak hanya mniru 

orang tua atau lingkungannya. 

c. Pertumbuhan emosi 

  Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan 

tekanan”, suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari 

perubahan fisik dan kelenjar. Meskipun emosi remaja seringkali sangat kuat, tidak 

terkendali dan tampak irrasional, pada umumnya dari tahun ketahun terjadi perbaikan 

perilaku emosional.
112

 Di satu pihak, emosi yang menggebu-gebu ini memang 
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menyulitkan, terutama untuk orang lain (termasuk orang tua dan guru) dalam 

memahami jiwa si remaja. Namun dipihak lain, emosi yang menggebu ini 

bermanfaat untuk remaja itu terus mencari identitas dirinya.
113

 Oleh karena itu, orang 

tua dituntut untuk bisa mengerti dan memahami emosi anaknya ketika mulai 

memasuki usia remaja ini. Jika tidak, maka dikhawatirkan mereka akan terjerumus 

kedalam kenakalan remaja karena merasa dituntut oleh perintah yang dibuat oleh 

orang tuanya yang tidak sesuai dengan kemauan mereka. Karena remaja bukan lagi 

anak kemaren sore yang harus menurut dan menerima tanpa harus dijelaskan terlebih 

dahulu tentang urgensi dan faedah-faedah tentang apa yang diperintahkan. 

  Remaja tidak lagi mengungkapkan amarahnya dengan cara mengungkapkan 

amarahnya yang meledak-ledak, melainkan dengan menggerutu, tidak mau berbicara, 

atau dengan suara keras mengritik orang-orang yang menyebabkan amarah.
114

 Emosi 

egoisme termasuk emosi paling kuat pada fase ini. Dia berusaha maksimal untuk 

memiliki sifat-sifat yang menarik perhatian orang lain kepadanya. Disinilah terlihat 

pentingnya pengarahan yang teratur dari keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga 

pendidikan agar remaja dapat beradaptasi dengan lingkungan keluarga dan sosialnya 

sehingga dia dapat melewati fase yang sulit ini.
115

 

d. Pertumbuhan sosial 

Seorang remaja ingin dirinya dihargai dilingkungan dimana dia tinggal, dia 

membutuhkan penghargaan asas semua yang dia lakukan. Tugas sebagai orang tua 
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yaitu untuk selalu mengawasi para remaja, ketika remaja lebih peduli dengan apa 

yang terjadi pada dirinya sehingga merela akan melakukan yang mereka anggap 

benar. Dalam agama Islam keseluruhan tingkah laku manusia telah diatur di dalam 

Al-Qur‟an, pendidikan sosial dalam Al-Qur‟an meliputi pembinaan dan pembentukan 

individu yang berakhlak tinggi, agar dia menjadi pembuka kebaikan dan penutup 

kejahatan pada setiap waktu; menucikan jiwa remaja dari semua akhlak rendah, 

memperkuat didalam dirinya faktor-faktor pendorong amal shaleh.
116

 

  Mengetahui masalah yang dihadapi remaja, perubahan-perubahan yang terjadi 

pada setiap fasenya, sikap protektif remaja, semua itu bisa terlewati dengan baik jika 

orang tua dan pendidik serta lingkungan sekitarnya ikut serta membantu para remaja 

untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah-maslah yang ada dalam diri remaja, 

sehingga remaja yang baru menginjak masa pubertas tersebut tidak terjerumus 

kedalam kenakalan-kenakalan remaja yang marak terjadi pada akhir-akhir ini. 

 

3. Kenakalan remaja 

 Kenakalan remaja (junevile delinquency) ialah perilaku jahat (dursila), atau 

kejahatan atau kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (petologis) secara 

sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian 

sosia, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. 

Ank-anak muda yang deliquen atau jahat tersebut pula sebagai anak cacat secara 
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sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada 

ditengah masyarakat.
117

 

 

 Dari pendapat diatas, bahwasanya remaja yang dikatakan nakal adalah remaja 

yang memiliki perilaku-perilaku menyimpang dari aturan-aturan yang ada 

dimasyarakat. remaja tersebut cenderung melakukan hal-hal negatif yang dapat 

merugikan diriya sendiri maupun orang lain. 

 Menurut jensen, yang dikutip oleh Sarlito W.Sarwono, membagi kenakalan 

remaja menjadi empat jenis, yaitu : 

a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : perkelahian, 

perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. 

b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi : perusakan, pencurian, 

pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. 

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain : 

pelacuran, penyalahgunaan obat. 

d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai 

pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara 

minggat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.
118

 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa kenakalan remaja itu ada 

bermacam-macam, yang kesemuanya itu dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya 

sendiri maupun orang lain. Seorang remaja dapat dikatakan menyimpang jika 

melakukan perbuatan seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu seperti melakukan 

perampokan, pencurian, penyalahgunakan obat maupun membolos sekolah. 

                                            
117

 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2006), h.6 
118

 Sarlito W.Sarwono, op.cit, h.256-257 



53 

 

 Apabila orang tua menemui adanya penyimpangan pada perilaku remaja, 

segeralah diatasi dengan cara yang santun dan bijaksana, serta tidak menghakimi dan 

memojokkan. Selain itu, perlu juga disampaikan pengetahuan agama dan etika yang 

telah dimiliki orang tua.
119
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
120

 Karena fokus penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran di lapangan tentang peran yang dilakukan 

oleh orang tua asuh dalam pendidikan akhlak anak di panti asuhan Roudhotus 

Sibyan, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif.   

A. Jenis dan sifat penelitian 

1.  Jenis penelitian 

  Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.
121

 

 Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian 

dengan metode dan pendekatan studi kasus (case study). Kasus artinya suatu 

kejadian/peristiwa. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau 

peristiwa. Suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara, 

sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain 

melalui penelitian.
122

 Studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia 

(kelompok, organisasi, maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan 
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dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang 

sedang diteliti.
123

 Sedangkan menurut Dedy Mulyana, studi kasus adalah uraian dan 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi sosial.
124

 

 Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan studi kasus adalah sebuah penelitian tentang suatu kejadian atau 

peristiwa yang terjadi dalam sebuah kelompok maupun individu yang diteliti secara 

mendalam untuk kemudian dicarikan solusinya. Didalam studi kasus, metode 

pengambilan contohnya tidak mendapatkan perhatian sewajarnya. Jumlah contoh 

yang diambil dan teknik pengambilannya adalah subjektif, yaitu menurut kehendak si 

peneliti sesuai dengan subjek yang didinginkan. Hal ini membawa akibat bahwa 

pengambilan kesimpulan yang bersifat generalisasi terhadap suatu daerah penelitian 

tidak dapat dilakukan.
125

 

Studi kasus memusatkan kajiannya pada perubahan yang terjadi dari waktu ke 

waktu, peneliti seolah-olah bertindak selaku saksi hidup dari perubahan itu. Ia 

mengamati lalu wawancara, dan mencatat secara rinci dan seksama keseluruhan 

proses perubahan : sebelum, selama, dan sesudahnya.
126

 Dalam penelitian ini penulis 

berusaha mendeskripsikan permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu mengenai 
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upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua asuh dalam pendidikan akhlak anak asuh 

di Panti Asuhan Roudotus Sibyan. 

2.  Sifat penelitian 

  Sifat dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu dalam bentuk 

kata, gambar/simbol, yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan lapangan, 

serta pengkajian dokumen, berkecenderungan lebih kearah proses daripada hasil.
127

 

B. Sumber data 

 Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1.  Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, baik yang 

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. Data primer 

diperoleh sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih 

memerlukan analisa lebih lanjut. 

2.  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.  Data 

ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.  Untuk mendapatkan data 

sekunder tidak lagi dilakukan wawancara ataupun melalui instrumen lainnya, 

melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas atau 

mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia.
128

 

Menurut Joko Subagyo “Dalam penelitian sosial yang berhubungan dengan 

masyarakat, pencarian gejala-gejala yang ada ataupun perubahan-perubahan sosial 
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dan sebagainya, masyarakatlah sebagai objek pemberi tanggapan dan informasi atas 

segala permasalahan yang diminta”.
129

  

C. Metode pengumpulan data 

  Dalam studi kasus, terdapat enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus 

bagi pengumpulan data, yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi 

langsung, observasi pemeran serta, dan pernagkat fisik.
130

 

1. Dokumen  

  Dokumen merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil 

penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika 

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.
131

 Untuk studi 

kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah 

bukti dari sumber-sumber lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data daftar 

nama anak asuh, nama pengurus panti asuhan, serta perkembangan pendidikan atau 

prestasi-prestasi yang telah diraih oleh anak asuh.  

2. Rekaman dan catatan arsip 

  Catatan arsip sangat berguna untuk lebih memahami kondisi dan situasi yang 

berhubungan dengan kasus tertentu, oleh sebab catatan arsip merupakan sumber data 

yang akurat. Diantara catatan arsip yang sering digunakan misalnya : struktur 

organisasi, catatan-catatan pribadi seperti buku harian, kalender, dan daftar 
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telepon.
132

 Namun demikian, tak seperti bukti dokumenter, kegunaan rekaman arsip 

akan bervariasi pada satu studi kasus dan lainnya. Pada beberapa penelitian, rekaman 

tersebut begitu penting sehingga bisa menjadi objek perolehan kembali dan analisi 

yang luas.
133

 

3. Wawancara 

  Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut. “a meeting of two 

persons to exchange information and idea through question and responses, resulting 

in communication and joint construction of meaning about a particultural topic”. 

Wawancara  merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.
134

 

  Menurut Lexy J.Moloeng yang dimaksud dengan interview adalah 

“percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.
135

 

 Menurut S.Margono, Interview dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu : 

a. Interview berstruktur 

Dalam interview berstruktur, pertanyaan dana alternatif jawaban yang 

diberikan kepada interviewee telah ditetapkan terlebih dahulu.  
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b. Interview tidak terstruktur 

Interview ini lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan tentang 

pandangan hidup, sikap, keyakinan subyek, atau tentang keterangan lainnya 

dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Interview ini bersifat luwes dan 

biasanya direncanakan agar sesuai dengan subyek dan suasana pada saat 

interview dilaksanakan.
136

 

Dalam melakukan wawancara untuk studi kasus biasanya digunakan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka (open-ended), sebab wawancara untuk studi kasus 

bukan hanya untuk mengetahui ada tidaknya sesuatu, akan tetapi melalui wawancara 

diharapkan peneliti dapat lebih memahami suatu keadaan dan peristiwa tertentu.
137

 

Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan interview tidak terstruktur. 

4.  Observasi langsung 

 Observasi langsung adalah observasi yang dilaksanakan untuk melihat 

keadaan tertentu. Tentu saja agar observasi itu dapat mengumpulkan data yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti 

menyiapkan catatan atau alat observasi.
138

 Observasi tersebut bisa begitu berharga 

sehingga peneliti bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Paling 

kurang, foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus 

penting bgai para pengamat luar.
139
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Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data dari aktifitas-aktifitas anak 

asuh, interaksi mereka dengan pengurus panti atau dengan teman sebayanya, dan 

proses kegiatan lainnya yang berlangsung di Panti Asuhan Roudotus Sibyan. 

5. Observasi partisipan 

  Observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti 

tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran 

dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-pwristiwa yang diteliti.
140

 

Dalam observasi partisipatif, observer (pengamat) ikut ambil bagian dalam kegiatan 

obyeknya (observe) sebagaimana yang lain dan tidak nampak perbedaan dalam 

bersikap. Jadi observer ikut aktif berpartisipasi pada aktivitas dalam segala bentuk 

yang sedang diselidiki.
141

 

Dalam penelitian ini, observer terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara 

jelas tentang obyek yang diteliti. Hal ini dilakukan bertujuan agar data atau hasil 

yang diperoleh dari penelitian tersebut bersifat konkret, sesuai dengan keadaan 

sebenarnya yang terjadi di lapangan dan observer bisa merasakan langsung kegiatan 

yang dilakukan dari obyek yang akan diteliti tersebut. 

6. Perangkat fisik 

Sumber bukti yang terakhir adalah perangkat fisik atau kultural, yaitu 

peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni, atau beberapa bukti fisik 

lainnya. Perangkat semacam ini bisa dikumpulkan atau diobservasi sebagai bagian 
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dari kunjungan lapangan dan telah digunakan secara luas dalam penelitian 

antropologi.
142

  

D. Analisis data 

  Robert K.Yin membagi tiga teknik dalam menganalisis data studi kasus, yaitu 

penjodohan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu.
143

 

1. Penjodohan pola, yaitu dengan menggunakan logika penjodohan pola. 

Logika seperti ini membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik 

dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). 

Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas 

internal studi kasus yang bersangkutan. 

2. Pembuatan eksplanasi, yang bertujuan untuk menganalisis data studi kasus 

dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. 

3. Analisis deret waktu, yang banyak dipergunakan untuk studi kasus yang 

menggunakan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen. 
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

Dalam pembahasan pada bab ini, sebelum penulis menyajikan data, terlebih 

dahulu penulis menyajikan gambaran tentang keadaan panti asuhan Roudhotus 

Sibyan sebagai obyek penelitian, agar pembahasan ini nanti mendapat hasil yang 

sesuai dengan yang di harapkan. Maka gambaran yang penulis maksudkan adalah 

sebagai berikut : 

A. Deskripsi Singkat Latar Belakang Obyek  

1. Sejarah Singkat Panti Asuhan Roudhotus Sibyan 

Panti asuhan Roudhotus sibyan adalah salah satu panti asuhan yang ada di 

Tanjung Agung, kecamatan Tanjung Karang Timur kota Bandar lampung. Awal 

berdirinya panti asuhan ini pada tahun 2003, akan tetapi panti asuhan ini tidak 

langsung aktif dengan kegiatan-kegiatannya (sempat vakum) dikarenakan kurangnya 

biaya utuuk menjalankan panti asuhan ini, sehingga panti asuhan ini mulai aktif pada 

tahun 2011. 

Latar belakang didirikannya Panti Asuhan Roudhotus Sibyan ini yaitu karena 

banyaknya anak-anak yang akhlaknya kurang baik. Seperti suka nongkrong yang 

tidak jelas, mengkonsumsi narkoba, tidak sopan kepada orang tua. Waktu mereka 

banyak yang terbuang dengan main dan melakukan hal yang tidak bermanfaat. 

Sedangkan muatan iman masih sangat kurang, sudah beranjak remaja tetapi masih 

belum bisa mengaji. Selain itu, masalah-masalah sosial seperti minimnya ekonomi 

orang tua membuat anak dan remaja banyak yang putus sekolah, sehingga panti 
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asuhan ini didirikan untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada tersebut, 

berharap bahwa dengan berdirinya panti asuhan ini dapat membantu pendidikan anak 

dan remaja serta bisa memperbaiki akhlak mereka. 

Pada awalnya bangunan Panti Asuhan Roudhutus Sibyan ini adalah 

mengontrak. Seiring berjalannya waktu, setelah berjalan selam dua tahun kemudian 

mempunyai bangunan sendiri. Dipilihnya lokasi yang sekarang ini adalah karena 

dekat masjid sehingga bisa mendukung kegiatan beribadah di panti asuhan ini. 

Tujuan didirikannya panti asuhan ini yaitu untuk membekali anak-anak yatim dan 

dhuafa untuk bisa mandiri, mempunyai kepribadian dan akhlak yang baik dengan 

muatan-muatan iman dan islam, diharapkan setelah keluar dari yayasan ini mereka 

minimalnya bisa menjadi ustadz kampung, bisa menjadi pemimpin di masyarakat, 

bisa ceramah dan mengaji, meskipun mereka tidak mempunyai orang tua ataupun 

orang tuanya kekurangan dalam hal ekonomi akan tetapi mereka mempunyai 

kekuatan mental yang bagus dan ilmu yang mencukupi.
144

 

2. Keadaan Orang Tua Asuh, Tenaga Pengajar, Dan Anak Asuh Panti 

Asuhan Roudhotus Sibyan 

Yayasan Panti Asuhan Roudhotus Sibyan diasuh oleh tenaga yang bertugas 

memberikan layanan dan pendidikan kepada anak asuh di panti asuhan. Para 

pengasuh terdiri dari para ibu dan bapak asuh yang bertugas memberikan bimbingan 

kepada anak asuh di panti asuhan setiap hari. Orang tua asuh ini ada yang berasal 
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dari luar daerah, seperti Banten, dan ada juga yang berasal dari lingkungan sekitar. 

Tidak ada kriteria khusus atau pendidikan tinggi untuk mengangkat pengasuh di 

Panti Asuhan Roudhotus Sibyan ini, yang terpenting orang tersebut mempunyai 

akhlak yang baik serta mempunyai kemauan yang kuat untuk mengabdikan dirinya 

mengasuh anak-anak yatim. Orang tua asuh disini mempunyai tugas mendidik, 

membina dan mengawasi segala tingkah laku anak asuh dalam kehidupan sehari-

harinya. 

Sedangkan untuk tenaga pengajar bertugas memberikan pelajaran tambahan 

atau pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh panti asuhan. Para pengajar 

disini adalah mereka yang telah menempuh pendidikan IAIN dan beberapa perguruan 

tinggi lain, dan juga mempunyai kemampuan dalam keterampilan, seperti seorang 

qari‟ untuk mengajarkan seni baca Al-Qur‟an. 

Anak-anak asuh yang berada di Panti Asuhan Roudhotus Sibyan ini berasal 

dari berbagai daerah di Lampung maupun dari luar provinsi Lampung. Yang berasal 

dari provinsi Lampung misalnya dari Way Kanan, Lampung Barat, Kalianda, 

Panjang, Rajabasa, Kota Gajah, sedangkan dari luar Lampung ada yang berasal dari 

Palembang dan Banten. Anak asuh yang berada di Panti Asuhan Roudhotus Sibyan 

sekarang ini kebanyakan adalah anak-anak yang tidak mampu bersekolah yang 

merupakan korban perceraian dari kedua orang tuanya, anak-anak dhuafa dan 

beberapa anak yatim. 
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3. Struktur Organisasi Panti Asuhan Roudhotus Sibyan 

Agar sebuah organisasi berjalan dengan baik dan teratur, maka harus 

memiliki susunan organisasi, begitu juga dengan yayasan panti asuhan Roudhotus 

Sibyan ini. Dengan adanya struktur organisasi ini, maka semua pihak panti asuhan 

mengerti akan tugas dan kewajiban masing-masing yang harus dikerjakan sehingga 

yayasan ini dapat berjalan dengan baik. Adapun struktur organisasi panti asuhan 

Roudhotus Sibyan lebih lengkap sebagaimana terlampir. (Data Dokumen panti 

asuhan roudhotus Sibyan pada tahun 2013) 

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Roudhotus Sibyan 

Perkembangan Panti Asuhan Roudhotus Sibyan ini sangat signifikan, setelah 

dua tahun dari awal berdirinya dan mempunyai tempat yang masih mengontrak, 

akhirnya bisa mempunyai tempat sendiri. Semua fasilitas terpenuhi dan pendidikan 

anak asuhpun juga tercukupi. Sarana dan prasarana yang terdapat di sebuah panti 

asuhan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kaitanya dengan tercapainya 

kenyamanan dan berjalannya pendidikan dengan baik. Adapun sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh panti asuhan Roudhitus Sibyan adalah sebagai berikut  
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Tabel 3 

Data Sarana Dan Prasarana 

Panti Asuhan Roudhotus Sibyan 

 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  

Ruang Kantor 

Asrama  

Aula 

Perpustakaan  

Kamar mandi 

Ranjang susun 

Lemari  

Dapur  

Kasur 

Televisi 

Kipas angin 

Papan tulis 

Salon/sound system 

Alat hadroh 

1 ruang  

2 ruang  

1 ruang 

1 ruang 

3 ruang  

10 unit  

15 unit 

1 ruang 

 23 unit 

2 unit 

8 unit 

1 unit  

2 unit 

1 set 

Jumlah 71 

Sumber : Observasi di Panti Asuhan Roudhotus sibyan bulan Mei-Juni 2016 

5. Sistem Pendidikan dan Kegiatan 

Untuk menunjang kedisiplinan anak asuh di 

panti asuhan Roudhitus Sibyan, diberlakukan jam panti 

asuhan, yaitu: 

a. 04.30        Bangun Tidur 

b. 04.30-05.00      Sholat Subuh berjamaah 

c. 05.00-05.30      Piket kebersihan 

d. 06.00-06.30      Bersiap-siap kesekolah 

e. 06.30-07.00      Sarapan  

f. 07.00-12.30      Sekolah 

g. 12.30-12.45      Makan siang 

h. 12.45-13.00      Sholat Dzuhur berjamaah 
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i. 13.00-16.00      Istirahat, dll 

j. 16.00-16.30      Sholat Asyar 

k. 16.30-17.00      Mengaji  

l. 17.00-18.00      Sholat Maghrib 

m. 18.00-19.00      Mengaji 

n. 19.00-19.30      Makan malam 

o. 19.30-20.00      Sholat Isya' 

p. 20.00-21.00      Belajar 

q. 21.00-04.30      Tidur malam
145

 

Adapun bentuk pendidikan yang diberikan oleh panti asuhan Roudhotus 

Sibyan terhadap anak asuhnya diantaranya : 

a. Pendidikan formal 

Pendidikan formal diberikan kepada seluruh anak asuh panti asuhan 

Roudhotus Sibyan mulai dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai perguruan tinggi. 

Selama ada kemauan dari anak asuh sendiri dan masih adanya donatur maka anak 

asuh tersebut akan terus didukung dalam pendidikannya. Sampai saat ini masih ada 

satu anak asuh yang duduk di perguruan tinggi, yaitu di IAIN Raden Intan Lampung. 

b. Pendidikan non formal 

Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diberikan dan 

diselenggarakan oleh Panti Asuhan Roudhotus Sibyan yang diarahkan untuk 
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menunjang kualitas pengetahuan tambahan dalam bidang agama maupun dalam 

bidang pendidikan umum.
146

 

Dalam menyelenggarakan pendidikan non formal, Panti Asuhan Roudhotus 

Sibyan menyediakan pendidikan khusus untuk menambah pengetahuan agama bagi 

anak asuh dengan cara menyelenggarakan Taman Pendidikan Agama yang memuat 

kurikulum pendidikan agama Islam meliputi pengetahuan Al-Quran (cara baca Al-

Quran), Tajwid, Hadits, Akhlaq, Fiqh dan Tauhid. 

Adapun materi pembelajaran agama Islam antara lain : 

 Aqidatul Awam 

 Sullam Taufiq 

 Hadits Arbain 

 Akhlaq (Ta'lim Muta'alim) 

 Seni baca Al-Qur‟an (Qiro‟) 

 Ceramah-ceramah keagamaan  

 Mengadakan kegiatan tadarus, khitabah, tahlil dan lain-lain. 

 Belajar pidato setiap malam rabu
147

 

B. Analisa data 

Setelah mengetahui tentang latar belakang obyek, maka dalam sub bab ini 

akan penulis sajikan data-data dari hasil penelitian baik melalui observasi maupun 

interview secara langsung tentang Peran Orang Tua Asuh dalam Pendidikan Akhlak 
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Remaja, baik pelaksanaannya maupun faktor yang mendukung sekaligus faktor yang 

menghambat pelaksanaan internalisasi tersebut serta upaya yang dilakukan oleh para 

pengasuh dalam mengatasi kendala yang ada. 

1. Peran Orang Tua Asuh dalam Pendidikan Akhlak Remaja di Panti 

Asuhan Roudhotus Sibyan 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini 

hanya ditujukan kepada orang tua asuh yang sehari-harinya tinggal bersama anak 

asuh sehingga tahu tentang segala kegiatan dan tingkah laku anak-anak asuh di Panti 

Asuhan Roudhotus Sibyan. Selanjutnya berdasarkan data-data yang sudah diperoleh, 

maka penulis akan menganalisanya guna memperjelas dan dapat lebih mudah 

dipahami oleh semua pembaca. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa Peran Orang 

Tua Asuh Dalam Pendidikan Akhlak Remaja di Panti Asuhan Roudhotus Sibyan 

adalah sebagai berikut : 

a. Menjauhkan anak dari pergaulan yang tidak baik 

Dari hasil observasi yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa orang 

tua asuh di Panti Asuhan Roudhotus Sibyan telah melaksanakan tugasnya dengan 

cukup baik. Orang tua asuh sudah memberi batasan-batasan kepada anak asuhnya 

dalam cara bergaul dengan teman, memberi teguran jika ada anak asuh yang tidak 

sopan terhadap orang yang lebih tua, seperti berbicara dengan nada yang lebih tinggi 

di depan orang yang lebih tua, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, 

seperti membuka diri untuk mendengarkan curhatan para anak asuh ketika ada 
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masalah sehingga hubungan antara anak asuh dengan orang tua asuh sudah seperti 

teman dekat. Hal ini akan mempermudah tugas orang tua asuh dalam mengawasi 

perilaku anak asuh ketika berada diluar panti asuhan dan juga bisa mengetahui 

kondisi psikologis dari anak-anak asuh tersebut.
148

 

Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan orang tua asuh dan juga kepala 

atau pimpinan Panti Asuhan Roudhotus Sibyan Bandar Lampung. Menurut Mayda 

selaku orang tua asuh mengatakan, “Kita tidak pernah ingin mengekang mereka,  jika 

kenakalan mereka sebatas kewajaran kita masih bisa mentoleran. Kita memberikan 

batas waktu untuk mereka bermain, kalau 1 jam ya 1 jam itu harus kembali”
149

 

Ubaidillah, selaku pimpinan Panti Asuhan Roudhotus Sibyan mengatakan, 

“untuk pergaulan mereka, kita selalu mengawasinya. Seperti kita tidak memberikan 

izin kepada mereka untuk keluar malam. Jika mereka ingin main harus izin dahulu ke 

pengurus, kita tanya mau main kemana, bersama siapa dan pulang jam berapa. Kita 

selalu memberikan batasan kepada mereka untuk bermain, misalnya satu atau dua 

jam saja. Jika mereka terlambat, ya akan kita beri teguran”
150

 

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas, dapat dipahami bahwa orang tua 

asuh yang berada di Panti asuhan Roudhotus Sibyan telah menjalankan perannya 

sebagai pengasuh sekaligus pendidik dalam usahanya memperbaiki akhlak anak asuh 

yang berumur remaja dengan salah satu caranya yaitu selalu mengontrol jam bermain 

dan teman bermain anak-anak asuhnya.  
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b. Membiasakan anak asuh untuk bersopan santun 

Berbicara dan bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua memang sudah 

menjadi kewajiban bagi setiap anak. Tidak hanya kepada yang lebih tua saja, kepada 

teman sebaya bahkan yang lebih mudapun kita dianjurkan untuk tetap bersikap 

sopan, menjaga sikap dan omongan agar tidak menyakiti hati seseorang. Berdasarkan 

hasil observasi yang penulis lakukan, anak-anak asuh di Panti Asuhan Roudhotus 

Sibyan mayoritas sudah bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua maupun teman 

sebayanya. Meskipun hubungan mereka dengan orang tua asuh sudah seperti teman 

sendiri, akan tetapi rasa hormat dan segan anak-anak asuh terhadap orang tua masih 

terjaga dengan baik. 

Dalam hubungannya anak asuh dengan sesama teman dan orang tua asuh, 

selama observasi penulis melihat bahwa hubungan anak asuh dengan pengasuh 

cukup baik. Ketika anak asuh bertemu dengan pengasuh atau akan masuk ke kantor 

biasanya mengucapkan salam. Begitu juga hubungan mereka dengan teman-teman 

sesama anak panti, hubungan mereka sudah seperti saudara kandung sendiri. 

Namun, selama melakukan penelitian penulis juga menemukan beberapa 

anak asuh yang masih bersikap kurang sopan terhadap orang tua asuh. Anak asuh 

tersebut membentak seseorang yang lebih tua dari dirinya dikarenakan iri-irian 

dengan jadwal kebersihan. Dia menendang meja dan berkata yang kasar di hadapan 

kakak asuhnya tersebut meskipun disitu juga ada orang tua asuh. Setelah penulis 

tanyakan kepada orang tua asuh kenapa hal seperti ini bisa terjadi, maka inilah 

jawaban dari orang tua asuh tersebut, 
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“Anak tersebut (umur 15 tahun) adalah korban perceraian dari kedua orang 

tuanya. Sejak kecil dia sering melihat keributan bahkan kekerasan dalam 

keluarganya, hal itulah yang menjadi penyebab kenapa dia juga bisa bersikap kasar 

seperti itu. Apa yang dilihatnya ketika dia masih kecil mempengaruhi sikap dia yang 

sekarang ini. Ini bukan pertama kalinya dia bersikap seperti itu, dulu juga pernah ada 

kejadian yang sama seperti ini. Bunda sebagai pengasuh disini berusaha agar sikap 

dia yang keras itu bisa berubah. Ya dengan ditegur secara halus dan penuh kasih 

sayang. Karena dalam umur dia yang sekarang ini jika ditegur dengan kekerasan 

nanti yang bunda takutkan dia malah berontak dan tidak mau mendengarkan nasehat 

lagi”
151

 

Proses pemberian nasehat kepada anak-anak asuh di Panti Asuhan Roudhotus 

Sibyan sudah dilakukan dengan baik meskipun masih ada anak asuh yang bersikap 

buruk. Orang tua asuh sebagai pengganti orang tua kandung mereka telah melakukan 

tugasnya dengan cara memberikan nasehat dan menghindari adanya kekerasan fisik 

pada anak asuh. Pemberian kasih sayang dan perhatian juga sangat diperlukan oleh 

mereka, apabila mereka mempunyai masalah dan sedang mengalami masa puber. 

Permasalahan yang dihadapi oleh anak asuh mendorong pengasuh untuk selalu 

memberikan perhatian dan kasih sayang yang optimal sehingga dapat memberikan 

kenyamanan dan kebahagiaan pada anak asuh. 
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c. Membiasakan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat 

Salah satu kewajiban seorang muslim dan muslimah yang telah baligh adalah 

menutup aurat agar tidak menimbulkan syahwat bagi lawan jenisnya. Berdasarkan 

hasil observasi penulis terhadap anak asuh dan pengasuh yang berada di Panti 

Asuhan Roudhotus Sibyan, didapatkan bahwa masih banyak anak asuh perempuan 

yang tidak berjilbab dan masih mengenakan celana pendek diatas lutut. Akan tetapi, 

untuk anak asuh laki-laki sudah cukup baik dalam hal berpakaian. Mereka selalu 

mengenakan celana panjang atau sarung ketika berada di lingkungan panti.  

Mengenai cara bergaul, orang tua asuh juga sudah membuat jarak antara anak 

asuh perempuan dengan anak asuh laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

observasi yang telah penulis lakukan, bahwa ada beberapa anak asuh laki-laki masuk 

kedalam asrama putri dan ketahuan oleh kepala panti, hal ini langsung ditegur oleh 

kepala Panti Asuhan Roudhotus Sibyan.
152

 

Bapak Ubaidillah selaku pemimpin Panti Asuhan Roudhotus Sibyan 

mengatakan, “dalam hal bergaul kita tidak membebaskan anak laki-laki untuk masuk 

ke asrama perempuan, sedangkan dalam hal berpakaian kita menganjurkan untuk 

anak laki-laki memakai sarung, dan yang perempuan memakai jilbab dan tidak boleh 

memakai celana pendek. Ya kita usahakan yang tinggal dipanti ini seperti tinggalnya 

seorang santri yang ada di pondok pesantren. Selain mengaji, dalam hal 

berpakaianpun kita usahakan seperti santri juga. Harapan abah setelah mereka balik 
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ke kampung mereka masing-masing mereka bisa menjadi anak yang berguna bagi 

masyarakatnya, ya minimal menjadi ustadz kampung”.
153

 

Dari pemaparan data diatas, dapat dilihat bahwa orang tua asuh memang 

sudah berusaha menjalankan perannya dengan baik, meskipun masih ada anak asuh 

yang melanggar peraturan. Selama masih dalam kenakalan yang wajar, orang tua 

asuh hanya memberikan nasehat dan hukuman yang ringan atas pelanggaran tersebut. 

d. Memberikan teladan yang baik 

Dalam kaitannya dengan tingkah laku atau akhlak, nasehat atau omongan saja 

sebenarnya belumlah cukup. Sebagai orang tua yang notabene adalah pemberi contoh 

bagi anak-anak haruslah memberikan teladan secara langsung. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan penulis dengan pimpinan Panti Asuhan Roudhotus Sibyan 

tentang keteladanan orang tua asuh, didapatkan jawaban bahwa : 

“Seorang pengasuh seharusnya memberikan contoh yang baik, jika 

mengatakan juga harus mengerjakan, bukan hanya sekedar menyuruh, si pengasuh 

harus sudah duluan melakukan apa yang dia katakan untuk contoh kepada si anak. 

Contohnya dalam hal berpakaian, perbuatan dan perkataan juga bisa menjadi teladan, 

perempuan memakai jilbab. Jangan terlalu keras supaya anak tidak lari, terlalu lunak 

juga jangan agar anak tidak nglunjak. 

Jika ditanya keteladanan ini sudah berhasil apa belum, maka jawabannya 

belum, sekitar 85-90% yang sudah tercapai, karena manusia tidak ada yang 

sempurna. Seperti kata imam ghozali manusia seperti kulit bawang yang apabila 
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dikupas tidak lebih dari lapisan demi lapisan. Begitu juga keteladanan seorang 

pengurus, suatu saat mungkin dia khilaf, dia marah-marah, dia memukul, mungkin 

melakukan hal yang tidak bagus. Manusia kadang-kadang kesabarannya lepas 

kontrol. Namanya manusia hatinya mudah berubah-ubah. Adakalanya tidak baik ya 

mungkin ada sebab. Tidur susah, disuruh sholat jama‟ah susah. Marahnya seorang 

pengasuh kepada anak-anak itu bukan benci, tapi faktor mendidik. Kalau keteladanan 

itu relatif, jadi jika dikatakan tercapai, ya bisa dikatakan belum, akan tetapi kami 

sebagai pengasuh berusaha untuk memberikan keteladanan yang baik untuk anak-

anak asuh”
154

 

Sedangkan dari hasil observasi yang penulis lakukan, didapatkan bahwa 

orang tua asuh memang sudah menjalankan perannya sebagai seorang teladan bagi 

anak-anak asuhnya. Hal ini dibuktikan bahwa pada setiap ba‟da maghrib orang tua 

asuh selalu membaca Al-Qur‟an yang kemudian membuat anak-anak asuh juga ikut 

membaca Al-Qur‟an.
155

 

Dari pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa orang tua asuh sudah 

berusaha memberikan keteladanan yang baik untuk anak-anak asuhnya. Dengan 

metode pemberian teladan ini akan lebih memudahkan tugas orang tua asuh dalam 

memperbaiki akhlak dan juga ibadah anak-anak asuh jika dibandingkan dengan 

menggunakan nasehat saja. 
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e. Menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan anak asuh 

Berkomunikasi atau curhat dengan orang lain biasanya akan memberikan 

ketenangan tersendiri bagi seseorang. Mereka biasanya cenderung untuk 

menceritakan hal-hal yang terjadi pada diri mereka kepada orang yang dilihatnya 

bisa memberikan solusi atas masalah yang dialaminya. Menceritakan suatu masalah 

ke orang tua akan lebih memudahkan orang tua dalam mengawasi pergaulan anak 

ketika berada diluar rumah atau sebuah yayasan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayda selaku orang tua asuh, beliau 

mengatakan, “bunda memberikan kesempatan kepada mereka sharing ke bunda 

tentang masalah mereka misalnya, baik laki-laki maupun merempuan. Bunda hanya 

bisa mengarahkan mereka. Susah senang kita bersama, berusaha untuk adil Insya 

Allah. Waktu 7-8 bulan bunda disini bukan waktu yang sebentar untuk merawat 

mereka. Apalagi bunda, anak-anak bukan hanya satu, tetapi banyak. Itu menjadi 

kesulitan tersendiri bagi bunda untuk merawat dan mengawasi mereka. 

Alhamdulillah dimanapun bunda tinggal itu tidak jauh dari anak-anak”.
156

 

Pendapat diatas juga diperkuat dengan hasil observasi yang telah penulis 

lakukan, dimana ketika berada disana penulis sering melihat bahwa anak-anak asuh 

terutama remaja yang duduk dibangku SMA sering menceritakan masalahnya kepada 

bunda Mayda (orang tua asuh), baik itu masalah ketika di sekolah maupun masalah 

keluarga. Penulis juga pernah mengalami hal serupa dengan salah satu anak asuh 

yang berada di Panti Asuhan Roudhotus Sibyan tersebut.  
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Dari pemaparan data diatas dapat disimpulknan bahwa orang tua asuh 

memang telah memberikan kesempatan kepada anak asuhnya untuk sharing tentang 

masalah yang sedang dialaminya. Selain itu, anak asuhpun juga tidak segan-segan 

meminta pendapat dan solusi atas masalah yang dialaminya tersebut kepada orang 

yang lebih tua darinya. 

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pendidikan Akhlak Remaja Di 

Panti Asuhan Roudhotus Sibyan 

Sering dikatakan bahwa untuk memperbaiki tingkah laku atau akhlak 

seseorang itu harus disertai dengan pembinaan yang berkelanjutan dan juga 

pemberian teladan yang nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti yang telah 

dicontohkan oleh Rosulullah SAW, sehingga akhlak beliau terkenal dengan akhlak 

Al-Qur‟an karena segala tingkah lakunya sesuai dengan apa yang tertulis didalam Al-

Qur‟an. Begitu juga dengan keteladanan yang diberikan oleh seorang pendidik 

kepada muridnya, orang tua kepada anak-anaknya, dan untuk menjalankan perannya 

tersebut pastilah tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam 

melaksanakan peran tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan orang tua asuh, anak asuh dan kepala Panti 

Asuhan Roudhotus Sibyan mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peran mereka sebagai orang tua 

yang mengasuh anak-anak panti asuhan, yaitu : 
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a. Faktor pendukung 

1) Keadaan psikologis anak asuh 

Secara psikologis faktor dari dalam diri anak dapat mendukung sekaligus 

menghambat pelaksanaan pendidikan dan pembinaan yang diterapkan, karena ketika 

dalam jiwanya merasa senang untuk melakukan suatu kegiatan maka dengan mudah 

kegiatan itu dapat merasuk kedalam jiwa anak, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Panti Asuhan Roudhotus 

Sibyan, bapak Ubaidillah, beliau mengatakan “untuk faktor penghambat dan 

pendukung itu semua tergantung dari anaknya sendiri. Untuk faktor pendukungnya 

anak  ini punya kemauan belajar yang kuat, serta mendapat izin dari orang tua 

mereka masing-masing dan persamaan persepsi dari pengurus, bahwa ini bukan 

tempat mencari uang, ini tempat sosial dimana mereka harus mempunyai hati yang 

ikhlas untuk mendidik anak-anak yang berada disini. Karena dengan keikhlasan dan 

kasih sayang mereka akan membuat anak-anak asuh merasa aman dan nyaman 

berada disini”
157

 

2) Tenaga pendidik 

Untuk membantu proses pendidikan yang ada di Panti Asuhan Roudhotus 

Sibyan, maka kepala panti asuhan mendatangkan tenaga pendidik yang ahli dalam 

bidangnya untuk mengajar di panti asuhan. Seperti salah satunya untuk 

mengajarkan anak-anak belajar qiro‟ah maka guru yang mengajarkannya adalah 

seorang qari‟ yang sering mendapatkan juara pada lomba MTQ. Selain itu, untuk 
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mengajar ngaji anak asuh maka guru yang diambil adalah seseorang yang 

merupakan lulusan dari pondok pesantren yang mempunyai ilmu yang lebih dalam 

membahas kitab kuning.
158

 

Pendidik memegang peran penting dalam proses pendidikan dan perannya 

sangat besar dalam mewujudkan berhasil tidaknya pendidikan dan pembinaan yang 

diberikan. Selain itu pendidik juga dituntut untuk mampu menjadi suri tauladan 

bagi anak asuhnya karena dengan suri tauladan yang diberikannya akan dijadikan 

cermin dalam melaksanakan syariat Islam. 

Selain itu, keikhlasan pendidik dalam mengajar juga menjadi penunjang 

terhadap proses pendidikan yang ada di panti asuhan ini. Karena pendidik/guru 

yang mengajar di panti asuhan ini dalam memberikan ilmunya tidak digaji 

sebagaimana guru-guru yang ada di sekolah pada umumnya. 

Disamping keikhlasan, pendidik juga harus dapat memberikan kasih sayang 

dan perhatiannya terhadap anak asuhnya. Karena dalam proses memperbaiki akhlak 

anak asuh seorang pendidik haruslah bersikap lembut agar anak-anak asuhnya tidak 

lebih membangkag terutama untuk anak yang memasuki usia remaja yang 

emosinya masih belum stabil. 
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b. Faktor penghambat 

1) Keadaan psikologis anak asuh 

Bapak Ubaidillah selaku kepala panti asuhan roudhotus sibyan, beliau 

menuturkan bahwa : “faktor penghambat dalam memperbaiki akhlak anak asuh disini 

juga dari anak-anak itu sendiri, yang membuat kita susah mendidik anak-anak adalah 

kenakalan anak-anak sendiri. Mereka minimal keluar dari sini sudah mencapai 

jenjang SMA. Yang belum tercapai itu dari etika, akhlak dan kemauan anak itu 

sendiri. Jika kenakalan mereka sudah tidak bisa kita tangani lagi, kita akan keluarkan 

mereka dari sini agar teman-teman yang lainnya tidak ketularan nakalnya. Kalau 

orang tua mereka sendiri Insya Allah mendukung semua, tetapi anak-anaknya ada 

yang mempunyai kemauan ada yang enggak. Sarana dan prasarana sudah kita 

persiapkan semua, sebagai pengurus kami berusaha semaksimal mungkin agar 

mereka belajar dengan baik dan kami juga berusaha memberikan contoh yang baik 

agar akhlak mereka bisa lebih baik dari sebelum atau pertama kali masuk ke yayasan 

ini”
159

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mayda, orang tua asuh yang berada di 

Panti Asuhan Roudhotus Sibyan, beliau mengatakan “Watak setiap seseorang sudah 

pasti berbeda. Ada yang sensitif ada yang peka. Menghadapi yang sensitif yang hati-

hati, ini semua untuk menguji kesabaran. Jika kita terlalu keras yang ditakutkan 

mereka akan lari atau malah tambah nakal, jika terlalu lembut ditakutkan mereka 
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ngelunjak. Kita keras bukan berarti bagaimana, akan tetapi kita keras untuk 

mendisiplinkan mereka”
160

 

Selanjutnya Mayda mengatakan, “Mungkin kalau difikir mudah mengurus 

anak-anak. Karena kalau anak-anak walaupun  nakal juga masih bisa diarahkan. Tapi 

remaja sudah kebawa tabiat dia masing-masing, tapi tidak kurang-kurangnya kita 

mengarahkan dan alhamdulillah mereka bisa berubah. Semenjak bunda disini 

alhamdulillah ada peningkatan meskipun masih butuh waktu untuk mendidik mereka. 

Mereka datang dari berbagai kalangan, berbeda suku dan daerah, ada yang 

sukunya keras, ada yang sukunya lembek, belum bisa beradaptasi. Ngadepin si a 

harus sikap seperti apa, ngadepin si b harus bagaimana. Yang bunda harapkan 

mereka bisa disiplin dalam belajar, sholat, kerjasama, dan kerukunan mereka itulah 

yang bunda harapin. Yang namanya kerukukan itu sangat bermanfaat, kalau nurutin 

ego masing-masing ya semuanya bisa. Yang bunda harapin itu seiring beriringnya 

waktu mereka bisa bersikap dewasa, bisa membantu temennya, menutupi kekurangan 

temennya”
161

 

2) Lingkungan  

Lingkungan sekitar panti asuhan dan lingkungan bermain anak-anak asuh 

juga mempengaruhi tingkah laku mereka dalam kesehariannya. Bahkan lingkungan 

dari luar  lebih cepat memberikan pengaruh daripada lingkungan dari dalam 

(keluarga). Untuk lingkungan disekitar Panti Asuhan Roudhotus sibyan, Mayda 
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selaku orang tua asuh mengatakan bahwa : “lingkungan disini mayoritas 

masyarakatnya kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, mereka hidup masing-

masing. Tetapi, kami sebagai pengasuh disini mengajak anak-anak asuh untuk 

membaur dengan mereka. Ketika ada acara besar seperti pengajian akbar misalnya, 

ya kita ikut sertakan mereka untuk bantu-membantu dalam kegiatan tersebut”. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Jefri, anak asuh di Panti Asuhan 

Roudhotus Sibyan, “menurut saya lingkungan disini bisa memberikan dampak yang 

kurang baik untuk anak-anak asuh disini. Remaja disini lebih suka nongkrong 

dipinggir jalan daripada mengaji, dan yang perempuannya juga berpakaian yang 

kurang sopan. Oleh karena itu abah selalu melarang kami untuk keluar bergabung 

dengan mereka, karena yang abah takutkan kami ikut-ikutan masuk kedalam 

pergaulan yang tidak baik, sedangkan yang abah inginkan kami berperilaku layaknya 

santri yang berada di pondok pesantren”.
162

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

sekitar Panti Asuhan Roudhotus Sibyan kurang mendukung dalam upaya 

memperbaiki akhlak anak asuh. Akan tetapi, orang tua asuh telah melakukan 

perannya dengan cara mengawasi pergaulan anak asuh dengan lingkungan yang 

sekiranya memberikan dampak negatif bagi anak-anak asuh. 
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3. Usaha  Orang Tua Asuh dalam Mengatasi Kendala Pendidikan Akhlak 

Remaja Di Panti Asuhan Roudhotus Sibyan  

Dalam mengatasi kendala pendidikan akhlak remaja maka diperlukan 

dukungan dari semua pihak, baik dari pengurus atau pengasuh, pendidik dan anak 

asuh. Langkah-langkah yang ditempuh oleh orang tua asuh adalah sebagai berikut : 

a. Dalam menangani masalah anak 

Dalam hal ini anak yang menginjak remaja diikut sertakan dalam penanganan 

anak asuh yang berumur dibawahnya, mereka yang lebih besar dituntut untuk selalu 

memberikan contoh (suri tauladan), melakukan kebiasaan-kebisaan yang telah 

disyariatkan oleh agama agar adik-adiknya bisa meniru apa yang telah dilakukan 

oleh kakak-kakaknya yang lebih dewasa. Untuk menangani anak yang mengalami 

masalah maka orang tua asuh menyadarkannya dengan pelan-pelan yaitu dengan di 

dekati anak yang bermasalah tersebut sehingga anak tersebut menjadi sadar dengan 

apa yang telah dilakukannya. Orang tua asuh memberikan curahan kasih sayang dan 

tidak pernah menggunakan kekuatan fisik dalam menghukum mereka. 

Perlu adanya pendekatan terhadap anak asuh yang sedang mempunyai 

masalah sehingga anak asuh tidak merasa terbebani dengan masalah yang 

dihadapinya. Dalam hal ini peran orang tua asuh sangat dibutuhkan sehingga dapat 

memberikan dukungan, nasehat, mengarahkan dan selalu mendorong motivasi 

sehingga anak asuh tersebut tidak putus asa. Dengan pendekatan yang lebih khusus 

dan menciptakan suasana kebersamaan serta keharmonisan keluarga besar panti 

asuhan dan bergaul dengan yang lainnya. 
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b. Lingkungan  

Menghadapi lingkungan yang kurang baik bagi anak asuh, orang tua asuh 

selalu mengawasi lingkungan pergaulan anak asuh. Kemana dan bersama siapa anak 

asuh bermain selalu dipantau agar anak-anak asuh tidak ikut kedalam pergaulan yang 

kurang baik. Jikalau ada anak asuh yang bersikap tidak baik kemudian ditegur 

berkali-kali masih tetap belum berubah menjadi lebih baik maka kepala panti asuhan 

mengeluarkan anak asuh tersebut agar tidak menjadi “penyakit” bagi anak asuh yang 

lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan uraian dari laporan penelitian yang telah penulis kemukakan di 

depan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengawasan terhadap pergaulan anak asuh sudah dilakukan dengan cukup 

baik oleh orang tua asuh yang berada di Panti Asuhan Roudhotus Sibyan. Hal 

ini dibuktikan dengan selalu adanya pengawasan terhadap anak-anak asuh 

ketika berada diluar lingkungan panti asuhan. Usaha ini dilakukan dengan 

cara melakukan pengawasan siapa saja teman mereka, apakah memberikan 

dampak yang baik atau tidak. 

2. Pemberian keteladanan yang dilakukan oleh orang tua asuh di Panti Asuhan 

Roudhotus Sibyan juga sudah cukup baik meskipun belum 100% tercapai. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil observasi dimana orang tua asuh memberikan 

contoh terlebih dahulu sebelum memerintah kepada anak-anak asuhnya. 

3. Orang tua asuh selelu terbuka untuk menerima segala curhatan anak asuh 

terutama yang remaja ketika mereka menghadapi masalah. Hal ini akan lebih 

mempermudan orang tua asuh dalam mengawasi pergaulan mereka sehari-

harinya. 

4. Orang tua asuh telah melakukan usaha dalam memperbaiki akhlak dan juga 

cara berpakaian anak-anak asuhnya, terutama yang sudah baligh dan 
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menginjak masa remaja. Orang tua asuh selalu menegur ketika ada yang tidak 

memakai pakaian yang tidak menutup aurat. 

B. Saran  

Berangkat dari penulisan skripsi ini, penulis mempunyai saran-saran yang 

diharapkan nantinya bisa bermanfaat bagi beberapa pihak. Saran-saran tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Dalam upaya pengawasan terhadap cara bergaul antara remaja putera dan 

puteri serta cara berpakaian remaja puteri sebaiknya lebih ditingkatkan lagi 

agar dalam kehidupan sehari-harinya lebih terbiasa. 

b. Sebaiknya orang tua asuh yang ada di panti asuhan ditambah lagi agar lebih 

mudah dalam mendidik anak-anak asuhnya, apalagi mayoritas anak asuhnya 

adalah remaja. 

c. Pemberian keteladanan dari orang tua asuh kepada anak asuh agar lebih 

dimaksimalkan lagi 

d. Untuk anak asuh sebaiknya lebih menjaga lagi pergaulan dengan sesama anak 

panti, lebih menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan meskipun sudah 

seperti saudara sendiri, kerena usia mereka sudah baligh dan menginjak masa 

remaja.  
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