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ABSTRAK 

 

PERAN ORANG TUA DALAM MENDIDIK AKHLAK ANAK 

BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DESA BAUH GUNUNG SARI 

KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK LAMPUNG TIMUR 

 

Oleh 

AZIZA RIAYUNITA 

 

Sejak terbentuknya keluarga melalui perkawinan ada beberapa 

tanggung jawab orang tua dalam mengurus dan membimbing anak-

anaknya. Mengingat anak adalah generasi penerus dan merupakan 

tulang punggung kemajuan bangsa serta negaranya di masa yang akan 

datang, Patutlah sedini mungkin anak-anak diberi bekal wawasan 

berpikir, keterampilan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga 

kelak menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang mantap, 

Mandiri serta tanggung jawab, hal ini selaras dengan tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana tersebut dalam undang-undang No. 

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab II pasal 3. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sejauh mana orang tua dalam pendidikan akhlak anak di desa Bauh 

Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung 

Timur terutama anak berkebutuhan khusus dengan jenis tunagrahita. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dalam 

kehidupan yang sebenarnya, menurut sifatnya penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah orangtua 

dan anak umur 6 tahun. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data yaitu teknik observasi partisipasi, interview dan dokumentasi. 

Selanjutnya langkah yang digunakan dalam menganalisa data pertama 

yaitu reduksi data selanjutnya display data dan terakhir verifikasi. 

    Hasil penelitian diperoleh bahwa orang tua dalam mendidik akhlak 

anak sudah dalam kategori baik, terbukti dalam penelitian ini semua 

peran yang menjadi indikator keberhasilan dalam pembentukan akhlak 

telah dilaksanakan oleh pihak orang tua diantaranya: menanamkan 

ketaatan dan kepatuhan kepada orang tua, memberikan contoh dan 

teladan yang baik, memberikan perhatian, dan memberikan 

pengawasan yang semuanya itu berada dalam lingkup pengertian dan 

pembiasaan. Adapun masih adanya sikap yang kurang baik yang 

dilakukan oleh anak menurut pengamatan penulis disebabkan adanya 

pengaruh dari lingkungan tempat bermain anak serta media elektronik 

maupun cetak. 

 







 
 

 

 

vi 

MOTTO 

                

             

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisa/04 : 

9)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahanya, (Bandung : 

Diponegoro,2014), h.78  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penengasan Judul 

Untuk memberi gambaran yang jelas agar tidak terjadi 

penafsiran yang meluar terhadap pokok bahasan yang 

berkenaan dengan “Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak 

Berkebutuhan Khusus Di Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”, maka penulis 

akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kata-kata yang 

terdapat didalam judul skripsi ini: 

1. Orang tua 

Orang tua adalah ayah dan ibu kandung
1
. Jadi orang tua 

adalah seseorang laki-laki dan perempuan telah bersatu 

dalam dalam ikatan tali pernikahan yang sah. 

2. Mendidik 

Mendidik adalah memelihara dan memberi latihan 

(ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan 

kecerdasan pikiran
2
. Mendidik di artikan sebagai usaha 

untuk menghantarkan anak ke arah kedewasaan baik 

secaara jasmani dan rohani serta upaya pembinaan sikap, 

mental, dan akhlak anak secara personal. 

3. Akhlak  

Kata akhlak berasal dari bahasa arab, jama‟ dari khuluqun 

yang aertinya budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak 

walaupun berasal dari bahasa arab yang bisa diartikan 

tabiat, perangai, kebiasaan
3
 

4. Anak Berkebuthan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 

mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-

intelektual, social, maupun emosional yang berpengaruh 

secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan 

                                                             
1
 Abdul mujib, Ilmu Pendidikan Islam, cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 

h.226 
2
 Panji gunawan, Kamus Saku Bahasa Indonesia, (Pg Pustaka Gama, 2018), 

h.145 
3
 Mustafa, Akhlak Tasawuf, (Bandung, Pustaka Setia, 1991), h.11 
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perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain 

seusianya. Penanganan anak reterdasi mental adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

serta hak-hak anak berkebutuhan khusus agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya anak adalah amanah yang harus di 

pertanggung jawabkan orang tua kepada Allah SWT. Anak 

adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya dan 

anak juga investasi masa depan untuk kepentingan orang tua 

diakhirat kelak. Oleh sebab itu orang tua harus memelihara, 

membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-

anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. 

Orang tua diuji dengan kehadiran anaknya. Apakah anak-anak 

dapat melalaikannya dari beribadah kepada Allah SWT ata 

apakah dia mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang tua 

yang baik, mendidik dan membina anak yang saleh
5
. 

Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah 

dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Orang tua 

memiliki tugas dalam mengasuh anak. Dalam pengasuhan 

anak, setiap orang tua memiliki gaya pengasuhan yang 

berbeda-beda seperti gaya pengasuhan demokratis, gaya 

pengasuhan otoriter, dan gaya pengasuhan serba 

membolehkan
6
. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tidak lepas 

dari pengawasan orang tua. Manusia sebagai makhluk sosial 

juga sangat berkaitan dengan adanya faktor lingkungan yang 

dapat membentuk karakter baik dan buruk anak. Oleh karena 

itu, orang tua harus memahami situasi dan kondisi yang 

                                                             
4
 Nohan, Sikap Orang Tua Dalam Penanganan Anak Retardasi Mental, Vol 

4, No 3, 2017, Hal 182 
5
yunahar Ilyas, kuliah akhlak, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan 

Pengalaman Islam 2000), h.175 
6 Nohan, Sikap Orang Tua Dalam Penanganan Anak Retardasi Mental, vol 

4 no 3, 2017, h.182 
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dapat mempengaruhi pendidikan, akhlak, dan ibadah anak 

terutama anak yang berkebutuhan khusus. 

Anak dengan berkebutuhan khusus sulit menyesuaikan 

diri dan susah berkembang. Keterampilan adaptif antara lain 

adalah keahlian memerhatikan dan merawat diri sendiri dan 

mengemban tanggung jawab sosial seperti berpakaian, buang 

air, makan, kontrol diri dan berinteraksi dengan kawan 

sebaya. Berdasarkan definisi anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik 

fisik, mental-intelektual, social, maupun emosional yang 

berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain 

seusianya.Penanganan anak berkebutuhan khusus adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta 

hak-hak anak berkebutuhan khusus agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan. 

Anak dengan kondisi diatas merupakan masalah 

dibidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial dan 

pendidikan baik pada anak yang mengalami berkebutuhan 

khusus tersebut maupun keluarga dan masyarakat. Anak yang 

lahir dengan kondisi berkebutuhan khusus menjadi beban 

yang berat bagi setiap orang tua. Oleh sebab itu, perlu adanya 

penguatan serta dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk 

memberikan motifasi kepada orang tua.Karena orang tua 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pengasuhaan 

anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang seperti 

anak pada umumnya. 

Jadi keteladanan orang tua adalah media pendidikan 

yang afektif dan berpengaruh bagi tata nilai kehidupan anak-

anaknya. Anak-anak yang mengalami perkembangan 

kepribadian pada umur balita akan meneruskan perkembangan 

kepribadian kemasa selanjutnya. Suasana keluarga yang 

nyaman, tenang, dan penuh pengertian diantara satu sama 

lainnya, akan menjadikan anak berkembang secara baik 
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dengan sikap ceria, lincah, bersemangat dan kecerdasannya 

akan berkembang dengan baik 

Sikap positif orang tua dalam mengasuh anak 

berkebutuhan khusus antara lain adanya kerja sama dengan 

tenaga kesehatan untuk memeriksa fisik anak, mengobati 

penyakit atau kelainan yang ada pada anak berkebutuhan 

khusus. Adanya keluarga yang mengerti kondisi dalam 

mengasuh anak berkebutuhan khusus seharusnya tidak 

mengucilkan, adanya dukungan keluarga dalam mengajarkan 

disiplin,mengajarkan sesuatu yang baik dan buruknya suatu 

tindakan, keluarga memberikan nutrisi yang perlu 

diperhatikan.
7
 Kedua orang tua  bertanggung jawab atas 

kelangsungan hidup orang tuanya, dengan penuh kasih sayang 

dan harapan, menerima kelahiran anaknya dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab. Perealisasikan tanggung 

jawab inilah yang menjadikannya sebagai orang tua yang 

memikul tanggung jawab kodrati atas kelangsungan 

pendidikan anaknya terutama pada anak berkebutuhan 

khusus.
8
 

Dalam hal ini orang tua harus berperan aktif dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak terutama yang 

mengalami berkebutuhan khusus dalam mengajarkan 

pengalaman ibadah. Pengajaran ilmu-ilmu umum kepada 

seorang anak biasanya berlangsung pada pendidikan formal 

yang sesuai dengan kondisi dan situasi anak tersebut. Maka 

dari itu orang tua perlu memberikan pendidikan nonformal 

kepada anak terutama untuk membentuk akhlak, etika, moral, 

sopan santun serta nilai ibadah untuk memenuhi kebutuhan 

interaksi anakdalam kehidupan sekarang maupun mendatang. 

Pentingnya penanaman ibadah pada anak berkebutuhan 

khusus adalah menjadikan anak pada akhirnya memiliki 

akhlak yang baik sebagaimana tuntunan al-qur‟an dan al-

                                                             
7
 Nohan, Ibid, h. 182 

8
 Sulaeman, pendidikan dalam keluarga, h. 139 
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hadits tentang pentingnya pendidikan akhlak bagi anak dalam 

rangka menghadapi pergolokan kemajuan zaman dimasa 

mendatang yang tidak menutup kemungkinan hal itu akan 

dapat berpengaruh pada diri anak-anak dimasa yang akan 

datang. Akhlak itu sendiri juga mempunyai arti khusus yaitu 

sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan 

muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa 

memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta 

tidak memerlukan dorongan dari luar.
9
 

Dalam al-Qur‟an diterangkan dasar akhlak pada al-Qur‟an 

Surat al-Qalam/68: 4. 

         

Artinya “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung.”(al-Qur‟an Surat al-

Qalam/68: 4)
10

 

 

Berdasarkan Ayat diatas sudah jelas manusia 

diciptakan untuk mempunya akhlak yang baik, yang bisa 

membawa dirinya menuju keagungan dan kebahagian serta 

mendapat kemuliaan diantara makhluk lainnya.Tidak menutup 

kemungkinan adanya peningkatan IQ dan akhlak bagi anak 

berkebutuhan khusus apabila ada peran aktif dari orang tua 

yang didukung oleh keluarga, lingkungan sekitar dan faktor 

pendidikan yang dapat membantu persoalan yang dihadapi 

oleh anak tersebut.Sering kita mendengar dan melihat 

bahwasanya anak berkebutuhan khusus dipandang sebelah 

mata oleh masyarakat sekitar karena fisik maupun IQ yang 

kurang normal. Tindakan seharusnya sebagaimana makhluk 

                                                             
9
 yunahar Ilyas, kuliah akhlak, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan 

Pengalaman Islam 2000), h.2 
10

 Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur‟an Dan Terjemah, 

(Semarang: CV Asy-Syifa‟.1999) h.960  
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sosial lainnya, anak berkebutuhan khusus juga berhak 

mendapat perlakuan adil yang sesuai dengan kondisi tersebut, 

yang memungkinkan untuk anak tersebut mengalami 

perubahan serta perkembangan seperti halnya anak-anak pada 

umumnya. 

Dengan adanya pengenalan ibadah kepada anak yang 

didukung oleh orang tua dan petugas lainnya seperti ustadz 

maupun guru TPQ, secara tidak langsung dapat membentuk 

akhlak anak dengan perlahan sesuai dengan kondisi yang 

dialami anak. Sumber akhlak atau pedoman hidup dalam 

islam yang menjelaskan kriteria baik buruknya sesuatu 

perbuatan adalah al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah 

Muhammad SAW. Kedua dasar itulah yang menjadi landasan 

dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola 

hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. 

Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan 

mengembangkan fitrah atau potensi dasar keislaman anak 

tersebut sehingga tumbuh dan berkembang menjadi Muslim 

yang benar-benar menyerahkan diri secara total kepada Allah 

SWT. Kalau dibiarkan tidak terbina, potensi dasar tersebut 

akan berkembang ke arah yang bertentangan dengan maksud 

Allah menciptakannya. Dan akhirnya anak-anak akan menjadi 

penghuni neraka. Anak yang saleh tidak dilahirkan melainkan 

diciptakan, dibentuk, dan dibina melalui pendidikan dan 

keislaman.Pembinaan dan pendidikan yang diberikan harus 

seimbang dengan kemampuan yang dimiliki anak dan harus 

seimbang dengan keadaan yang ada supaya anak bisa 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT 

memerintahkan kepada orang tua, terutama kepada 

keluargauntuk memelihara keluarganya dari siksaan api 

neraka seperti kandungan al-Qur‟an dalam Surat At-

Tahrim/66: 6. 
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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.” (al-Qur‟an 

Surat At-Tahrim/66: 6)
11

 

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa orang tua 

merupakan faktor utama dalam pengajaran pengalaman 

ibadah serta pendidikan. Selain mendapatkan pendidikan di 

luar yang berupa pendidikan formal, orang tua harus 

mengajarkan pendidikan didalam keluarga berupa pendidikan 

rohani dan pendidikan iman untuk membentuk karakter dan 

akhlak anak yang sesuai tengan tuntunan keislaman.Pengaruh 

kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak 

dalam pandangan islam sudah lama disadari. Oleh karena itu, 

sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan 

tersebut, kedua orang tua diberikan beban tanggung jawab. 

Ada semacam rangkaian ketentuan yang dianjurkan kepada 

orang tua, yaitu mengazankan ketelinga bayi yang baru lahir, 

mengakikah, memberi nama yang baik, mengajarkan 

membaca al-Qur‟an, membiasakan salat serta bimbingan 

lainnya yang sejalan dengan perintah agama. Keluarga dinilai 
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sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar 

bagi perkembangan jiwa keagamaan.
12

 

Dilihat dari berbagai sudut pandang, tidak sedikit 

orang tua yang kesulitan dalam mengasuh anak berkebutuhan 

khusus terutama dalam segi kesopanan, kepedulian sosial, 

keagamaan, keaktifan dan kecerdasan dalam berfikir. Hal ini 

yang membuat resah keluarga karena orang tua sadar bahwa 

peran mereka sangat penting bagi kelanjutan hidup anak. 

Masalah seperti ini sudah sering ditemui terutama bagi para 

orang tua dengan anak yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus dibanding anak-anak normal pada umumnya. Anak 

yang tumbuh denganberkebutuhan khusus tentu menjadi suatu 

PR bagi orang tua karena harus mengawasi, mendampingi, 

melayani, melatih, mendidik secara optimal dan terus menerus 

sampai anak tersebut dapat melakukan suatu pekerjaan 

seorang diri atau tanpa bantuan orang tua maupum keluarga. 

Sesungguhnya anak berkebutuhan khusus dapat 

mandiri  dan mempunyai kelebihan dengan anak lainnya 

apabila mendapat kesempatan baik melalui pendidikan, 

pelayanan kesehatan, serta kesempatan-kesempatan lainnya. 

Dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada anak 

berkebutuhan khusus, mereka dapat mengembangkan potensi 

yang dimiliki secara lebih optimal. Dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus, para pendamping baik orang tua, 

keluarga maupun masyarakat memerlukan pengetahuan 

tentang anak-anak tersebut seperti keterampilan mengasuh 

dan melayaninya. Anak berkebutuhan khusus perlu mendapat 

dorongan, tuntunan, dan prakter langsung secara bertahap. 

Potensi yang dimiliki anak akan tumbuh berkembang seiring 

dengan keberhasilan peran pendamping dalam memahami dan 

memupuk potensi anak tersebut. Hal itulah yang membuat 

penulis tetarik untuk meneliti pentingnya peran orang tua 

dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. 
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 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 

h.312 



   

 

 
 

9 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan 

bahwasanya peran yang telah dilakukan orang tua dalam 

mendidik akhlak anak dari kelarga bapak raihan di Desa Buah 

Gunung Sari dapat dilihat pada table sebagai berikut : 

Table 1 

Peran Orang Tua Dalam Mendidik Akhlak Anak 

No. Indikator 

Kriteria 

Selalu 
Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Pengertian  √   

2 Pembiasaan  √   

Sumber : Data hasil Pra Survey Tanggal 1-10 April 

2020 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa orang tua telah 

menjalankan perannya dalam mendidik anak. Tetapi, dari segi 

penerapan perilaku anak masih tergolong kurang baik hal ini 

dapat dilihat dari table berikut : 

Table 2 

Bentuk Akhlak Yang Kurang Baik Pada Anak 

No. 
Bentuk 

pelanggaran 
Pernah Tidak pernah 

1 Berprilaku Kurang 

Sopan  

√  

2 Berkata Kasar √  

3 Mengambil Tanpa 

Izin 

√  

4 Berbohong   √ 

Sumber : Data hasil Pra Survey Tanggal 1-10 April 

2020 
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Dari table diatas  terlihat bahwa perilaku anak masih 

tergolong kurang baik dimana masih terlihat pelanggaran 

yang dilakukan anak yang memerlukan arahan dan bimbingan 

dari orang tua. 

C. Fokus Dan Sub-fokus Penelitian 

Untuk mempermudah penulisan serta menganalisis 

hasil penelitian. Maka penelitian ini difokuskan terhadap 

orang tua mendidik anak berkebutuhan khusus terutama anak 

dengan gangguan jenis tunagrahita dalam meningkatkan 

akhlak anak di desa Bauh Gunung Sari Kecamatan 

Sekampung Udik Lampung Timur yang meliputi tujuan 

kegiatan agama dan sosial yang dilakukan melalui 

pembiasaan yang diajarkan guna meningkatkan akhlak dan 

keteladanan anak berkebutuhan khusus. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, Rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana peran orang 

tua mendidik anak berkebutuhan khusus terutama anak 

dengan gangguan jenis tunagrahita dalam meningkatkan 

akhlak anak di desa Bauh Gunung Sari Kecamatan 

Sekampung Udik Lampung Timur? 

E. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana orang tua dalam mendidik 

anak berkebutuhan khusus dalam meningkatkan akhlak 

anak di Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung 

Udik Lampung Timur. 

F. Manfaat Penelitian 

a. Dapat memberikan pengetahuan bagi orang tua tentang 

bagimana mengasuh dan mendidik anak berkebutuhan 

khusus di Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan 

Sekampung Udik Lampung Timur 

b. Mendapat kesempatan bagi penulis dan pembaca untuk 

lebih mengetahui dan mengenal anak berkebutuhan 

khusus melalui cara mengasuh, mendidik, membimbing 

dan melayani. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Wida Astita, jurusan pendidikan agama islam, fakultas 

tarbiyah dan keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) 

raden intan lampung, “peran orang tua dalam mendidik 

akhlak anak didesa bangun jaya kecamatan sungkai utara 

lampung utara.”Penulis menerapkan bahwa peran orang 

tua dalam mendidik akhlak anak sangat berpengaruh 

dalam membentuk karakter. 

2. Ricky Febrian, jurusan komunikasi dan penyiaran islam, 

fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, Universitas Islam 

Negeri (UIN) raden intan lampung, ”dakwah persuasif 

terhadap anak berkebutuhan khusus di slbn baradatu 

waykanan (studi upaya meningkatkan pemahaman 

agama).” Penulis mendeskripsikan pelaksanaan dakwah 

terhadap anak berkebutuhan khusus. 

3. Yunita Eka Sari, jurusan bimbingan dan konseling islam, 

fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, Universitas Islam 

Negeri (UIN) raden intan lampung, “pola bimbingan 

terhadap anak berkebutuhan khusus dalam meningkatkan 

kemandirian di yayasan pendidikan terpadu mata hati 

bandar lampung.” Penulis mendeskripsikan proses 

pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus melalui 

peningkatan kemandirian. 

4. Dwi Septiana, jurusan bimbingan dan konseling islam, 

fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, Universitas Islam 

Negeri (UIN) raden intan lampung, “pola asuh dalam 

bimbingan rohani pada anak usia 1-6 tahun di fun 

daycare perumnas way halim bandar lampung.” Peneliti 

penulis mendeskripsikan bimbingan rohani anak-anak 

dengan menggunakan pola asuh yang tepat. 

5. Santoso Tri Raharjo, 2018, Pemenuhan Kebutuhan Afeksi 

Pada Anak, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 1 No 2, Hal 199-

123 

6. Ana Rafikayati, 2018, Keterlibatan Orang Tua Dalam 

Menangani Anak Berkebutuhan Khusus, Vol 02 No 1, 

Hal 55-64 
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7. Siti Fatimah Mutia Sari, 2017, Pendidikan Bagi Anak 

Tunagrahita, Jurnal Pendidikan Dan PKM, Vol 4 No 2, 

Hal 217-222 

8. novita yosiani, 2014,  relasi karakteristik anak 

tunagrahita, vol 1 no 2, hal 111-123 

9. Nohan, 2017, Sikap Orang Tua Dalam Penanganan Anak 

Retardasi Mental, Vol 4 No 3 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif bersifat deskriptif berdasarkan jenisnya penelitian 

ini adalah penelitian lapangan  (filed reseach) dalam arti 

bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada 

kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, 

dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang 

diteliti.
13

 Pendekatan kualitatif diharapkan dapat 

mengungkapkan kondisi nyata yang dapat memberikan 

informasi dan menyingkap fenomena yang tersembunyi 

dari seluruh dinamika masyarakat. Metode kualitatif dalam 

pendekatan bersifat mendalam dan menyeluruh yang akan 

menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan 

bermanfaat. Karena pada dasarnya, penelitian ini akan 

menggambarkan dan melakukan eksplorasi secara 

mendetail mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu 

metode penelitian kualitatif yang mengartikulasikan hasil 

penelitian dalam membentuk kata dan kalimat akan lebih 

bermakna serta meyakinkan para pembuat kebijakan dari 

pada pembahasan melalui angka-angka. Dipilihnya 

penelitian kualitatif ini dikarenakan berupa kata-kata, 

kalimat-kalimat, paragraph-paragraf dan dokumen, adapun 
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obyek penelitian tidak diberi perlakuan khusus sehingga 

berada pada kondisi alami. 

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu 

maupun kelompok yang lazimnya diteruskan dengan 

analisis kualitatif pula. Dengan pendekatan ini diharapkan 

akan memperoleh sebuah gambaran yang obyektif 

mengenai bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak 

berkebutuhan khusus untuk meningkatkan ibadah anak di 

Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik 

Lampung Timur.  

2. Tempat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan adalah di Desa Bauh 

Gunung Sari RT Dusun V 022 RW 005 Kecamatan 

Sekampung Udik Lampung Timur. 

3. Sumber Data 

a. Data primer 

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah 

orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus usia 

6 tahun di Desa Bauh Gunung Sari berjumlah 1 KK. 

b. Data sekunder 

Kemudian dalam rangka melengkapi data, untuk 

selanjutnya penulis juga melibatkan segenap perangkat 

desa sebagai sumber data pendukung, meliputi tokoh 

agama dan tokoh masyarakat Desa Bauh Gunung Sari 

Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (field 

reserch) yang mana penulis membutuhkan penelitian 

langsung kelapangan.Sedangkan dalam penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif yang menjelaskan maksud dari 

sumber data yang diperoleh.Dalam pelaksanaan nya, 

peneliti mengamati responden secara langsung dan 
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berpartisipasi didalam setting sosial, serta menyatu dengan 

budaya yang ada. Teknik ini dapat dapat digunakan dalam 

kombinasi yang berbeda-beda tergantung pada 

permasalahan penelitiannya.
14

 

Pengumpulan data pada penelitian ini antara lain 

dengan menggunakan observasi, interview dan 

dokumentasi. Adapun penjelasan dari ketiga teknik 

tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Observasi partisipasi 

Observasi partisipasi adalah suatu proses pengamatan 

yang dilakukan oleh pengamat dengan ikut mengambil 

bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan 

diobservasi. Pengamat berlaku sungguh-sungguh seperti 

anggota dari kelompok yang akan diobservasi. Apabila 

pengamat hanya melakukan pura-pura berpartisipasi 

dalam kehidupan orang yang akan diobservasi tersebut 

dinamakan Quasi Partisipant Observation. Dalam proses 

observasi pastisipan perlu diperhatikan beberapa hal 

untuk meningkatkan kecermatan. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data didalam metode survey melalui daftar 

pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap 

responden. Penelitian ini juga merupakan proses untuk 

memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara 

tatap muka antara peneliti dengan subyek yang diteliti. 

Metode ini digunakan sebagai motede yang utama 

dalam mengumpulkan data, karena metode ini dianggap 

cara yang paling tepat dan praktis untuk menghimpun 

data yang diperlukan, dengan demikian informasi yang 

berkaitan dengan masalah yang diperoleh dengan tepat 

yakni untuk mengetahui proses bagaimana pelaksanaan 
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ajaran agama oleh orang tua untuk memberikan 

pemahaman kepada anak berkebutuhan khusus di Desa 

Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik 

Lampung Timur. 

Wawancara dapat dilakukukan secara secara struktur 

maupun tidak struktur dan dapat dilakukan melalui tatap 

muka Face to Face maupun dengan menggunakan 

telepon. 

1. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila penelitian atau 

pengukuran data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh .Oleh 

karena itu dalam melakukan wawancara adalah telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun 

telah disiapkan. Dengan wawancara struktur ini setiap 

responden diberi pertanyaan yang sama dan 

pengumpulan data mencatatnya. Dengan Wawancara 

terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan 

yang sama, dia pengumpulan data mencatat nya. 

Dengan wawancara struktur ini pula, pengumpulan 

data dapat menggunakan beberapa pancaran sebagai 

pengumpulan data, supaya setiap wawancara 

mempunyai keterampilan sama, maka diperlukan 

training kepada calon wawancara. 

2. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana penelitian tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan datanya. Dalam wawancara tidak 

struktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data 

apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih 
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banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh 

responden. 

c. Dokumentasi 

Dokumentsi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen 

tentang individu atau sekelompok orang, peristiwa, atau 

kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam 

penelitian kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk 

melengkapi data yang tidak diperoleh melalui metode 

lainnya, mengenai kondisi obyektif pada lokasi penelitian. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unti-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
15

 Untuk 

memperoleh hasil yang maksimal dalam analisis dan 

kualitatif yang menghasilkan data yakni analisis data yang 

tidak diadakan angka-angka sebagai bahan menarik 

kesimpulan melainkan kesimpulan ditarik dasar kualitas 

kepercayaan data yang masuk. 
16

 

Menganalisis data merupakan bagian yang sangat 

penting dalam penelitian.Dalam hal ini peneliti 

menggunakan teknik analisis data deskriptif yakni dengan 

menguraikan dan mengumpulkan data dengan kata-kata 

yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

menggambarkan keadaan yang terjadi dan bisa dipahami 
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oleh masyarakat umum.Ada tiga metode dalam analisis 

data kualitatif yaitu : 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan pola-polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Data yang direduksi antara lain seluruh data 

mengenai permasalahan penelitian. 

b. Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah menyusun data yang relevan sehingga menjadi 

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna 

tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan 

dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai 

apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak 

lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data 

yang baik merupakan langkah utama menuju tercapainya 

analisis kualitatif yang valid dalam penyajian data. 

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif 

adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi. 

c. Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan.Sebelum melakukan penarikan 

kesimpulan terlebih dahulu maka yang harus dilakukan 

adalah mereduksi data, penyajian data serta penarikan 

kesimpulan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.Setelah 

melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.Penarikan 

kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis 

data. 
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I. Sistematika Pembahasan  

BAB I : dalam hal ini penulis menjabarkan mengenai 

pokok pembahasan yang mencakup 

penegasan judul, latar belakang masalah, 

focus dan sub-fokus penelitian, rumusan 

masalah, manfaat penelitian, tujuan 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan 

BAB II : orang tua, anak berekbutuhan khusus, 

pendidikan akhlak pada anak berkebutuhan 

khusus 

BAB III : Gambaran umum objek penelitian dan 

penyajian fakta dan data penelitian 

BAB IV : pendidikan akhlak anak berkebutuhan 

khusus di desan bauh gunung sari 

BAB V  : kesimpulan dan rekomendasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. ORANGTUA 

1. Pengertian Orang Tua 

Orang tua adalah ayah dan ibu kandung
17

.  Orang tua 

merupakan seorang laki-laki dan seorang perempuan 

dipersatukan dalam ikatan tali pernikahan yang sah, maka 

mereka harus siap dalam menjalani kehidupan berumah 

tangga salah satunya adalah berfikir dan bergerak maju 

kedepan. Karena orang yang yang telah berumah tangga akan 

diberikan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan 

benar, amanah tersebut adalah mengasuh serta membina anak-

anak mereka, baik dari segi jasmani maupun rohani.Oleh 

karena itu, orang tua merupakan pendidikan pertama dan 

utama bagi anak-anaknya. 

Banyak anak yang berprilaku buruk karena sikap dan 

kata-kata buruk yang ia dengar dari sekelilingnya. Namun, hal 

itu jarang disadari oleh orang tua bahkan telah dianggap hal 

yang biasa.Tidak salah apabila ada yang mengatakan bahwa 

membuat anak rusak itu mudah, dan yang paling berpengaruh 

adalah dari lingkungan sekitar, terutama lingkungan 

keluarga.Kata-kata keras atau membentak, membanding-

bandingkan anak, memberi label jelek, berbohong, serta 

menjatuhkan wibawa anak didepan teman.Hal-hal ini sering 

tidak disadari orangtua namun berdampak besar dalam 

pembentukankepribadian anak. 

Orang tua berkewajiban untuk mendidik anak dengan 

sepenuh hati dengan sekuat tenaga dan pikiran disertai doa 

kepada Allah SWT yang mengatur dan menentukan makhluk-

Nya. Allah SWT menilai kesungguhan orang tua dalam 

mendidik anak, orang tua dituntut untuk menjalankan fungsi 

yang sesungguhnya.Berbeda jika orang tua memang setengah 
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hati dan tidak sungguh-sungguh dalam mendidik anak serta 

tidak menjalankan tugas dan amanah atas karunia yang 

diberikan Allah SWT.Karena sesungguhnya, orang tua 

bertanggung jawab atas segala amanah yang diberikan
18

.  

2. Kewajiban orang tua  

Orang tua sebagai sumber panutan anak mempunyai 

kewajiban yang besar atas keberlangsungan hidup anaknya 

untuk memberikan segala kebutuhan yang layak untuk 

mencapai masa depan yang dapat memberi nilai pahal bagi 

orang tuanya .Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya 

adalah sebagai berikut : 

a. Mendoakan anak-anaknya dengan doa yang baik  

b. Memelihara anak dari api neraka 

c. Menyerukan shalat pada anaknya 

d. Menciptakan kedamaian dalam tumah tangga 

e. Mencintai dan menyayangi anak-anaknya 

f. Bersikap hati-hati pada anak-anaknya 

g. Mencari nafkah yang halal 

h. Mendidik anak agar berbakti pada orang tua 

i. Memberi air susu sampai dua tahun
19

 

Hal ini pun sudah tertulis dalam kitab suci Al-Qur‟an 

yang terkandung dalam potongan surah Al-Baqarah 

ayat 233 : 

 

                

Artinya : 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh.” (QS Al-Baqarah/2 : 233) 
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j. Memberikan nama yang baik 

k. Menikahkan anak dengan calon yang baik 

Disamping itu juga harus mengembangkan potensi 

yang ada pada diri anak, memberi teladan dan mampu 

mengembangkan pertumbuhan pribadi dengan penuh 

tanggung jawab dan penuh kasih sayang. Anak-anak yang 

tumbuh dengan berbagai bakat dan kecenderungan masing-

masing adalah karunia yang sangat berharga, yang 

digambarkan sebagai perhiasan dunia.  

3. Fungsi Orang Tua 

a. Fungsi ayah 

Ayah merupakan sumber kekuasaan yang 

memberikan pendidikan anaknya tentang manajemen 

dan kepemimpinan sebagai penghubung antara 

keluarga dan masyarakat dengan memberikan 

pendidikan sikap yang bertanggung jawab dan 

waspada. Disamping itu, ayah sebagai hakim dan 

pengadilan dalam perselisihan yang memeberikan 

pendidikan anaknya berupa sikap tegas, menjunjung 

keadilan tanpa memihak yang salah, dan berlaku 

rasional dalam memberi pendidikan anaknya dan 

memberi dasar-dasar pengembangan daya nalar serta 

daya intelek, sehingga menghasilkan kecerdasan 

inteletual. 

b. Fungsi ibu 

Ibu sebagai sumber kasih saying yang 

memberikan pendidikan sifat ramah tamah, asah, asih, 

asuh kepada anaknya, pengasuh dan pemelihara 

keluarga yang memberikan pendidikan berupa 

kesetiaan terhadap tanggung jawab sebagai tempat 

pencurahan isi hati yang memberikan pendidikan 

berupa sikap keterusterangan, terbuka, dan tidak suka 

menyimpan derita atau rasa pribadi. Disamping itu, 

ibu sebagai pengatur kehidupan rumah tangga yang 

memberikan pendidikan berupa keterampilan-

keterampilan khusus, dan sebagai penghubung antara 

individu yang dapat mendidik ankanya berupa hidup 
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rukun, gotong royong, ukhuwah, toleransi, serta 

menciptakan susasan dinamis, harmonis,  kreatif dan 

sebagai pendidik bidang emosi anak yang dapat 

mendidik anaknya berupa kepekaan daya rasa dalam 

memandang sesuatu, yang melahirkan kecerdasan 

emosional
20

 

4. Orang Tua Sebagai Pendidik 

Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya 

merupakan pendidikan dasar yang tidak bisa diabaikan, maka 

dari itu orang tua hendaknya bijaksana dan pandai dalam 

mendidik anak.Baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh 

orang tua terhadap anaknya sanagat berpengaruh besar 

terhadap perkembangan dan pembentukan karakter pada 

anaknya, karena orang tua yang pertama berkomunikasi 

langsung kepada anal-anaknya. 

Orang tua adalah pemimpin dalam keluarganya.Orang 

tua adalah panutan bagi anak-anak.Sebagai seorang 

pemimpin, orang tua bertugas membimbing anaknya untuk 

senantiasa menjalankan ketentuan agama.Seperti Rasulullah 

Saw yang memiliki sikap lemah lembut dan tidak mudah 

marah, inilah yang menjadi kunci dakwah beliau.Ada contoh 

yang perlu kita teladani tentang kesabaran dan kecintaan 

Rasulullah Saw kepada seorang anak.Suatu ketika Rasulullah 

Saw menjadi imam shalat, ketika sedang sujud tiba-tiba 

cucunya bernama hasan naik kepunggung beliau.Karena 

itulah beliau memanjangkan sujudnya hingga hasan turun dari 

punggungnya. Para sahabat yang menjadi makmum bertanya-

tanya mengapa Rasulullah Saw sujud begitu lama.Salah 

seorang sahabat kemudian bertanya, “Ya Rasulullah, mengapa 

sujudmu begitu lama?”Rasulullah menjawab, “Pada saat 

sujud, cucuku naik kepunggungku.Aku tidak ingin 

mengganggu kesenangannya.”Peristiwa ini menunjukkan 

betapa besar cinta Rasulullah Saw kepada anak-anak. 
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Disinilah peran orang tua dalam membentuk kasih saying 

dengan anaknya. 

Mendidik anak juga memerlukan konsep seperti yang 

dijelaskan didalam al-Qur‟an Surat Al-Baqarah/02 : 83 

sebagai berikut : 

                  

                    

             

              

Artinya ”Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari 

Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah 

selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu 

bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-

orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik 

kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah 

zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, 

kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu 

selalu berpaling.” (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah/02 

: 83)21 

a. Menyeru kepada manusia untuk tidak menyembah 

kecuali Allah SWT. Konsep pendidikannya adalah 

menunjukkan kebesaran-Nya dengan cara pengenalan 

tata surya, pemandangan alam sekitar, langit dan 

bumi. 
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b. Berbuat baik kepada kedua orang tua, anak yatim, 

kaum  miskin, bahwasanya kita diperintahkan berbuat 

baik kepada orang tua dengan cara berbakti, 

membantu perkerjaan rumah, menaati dan merawat 

ketika sudah tua. Dan menyeru kepada kita untuk 

berbuat baik kepada anak yatim serta orang miskin. 

Konsep pendidikan nya adalah diadakannya amal 

jariyah setiap hari jum‟at untuk disantunkan kepada 

anak yatim piatu atau untuk disedekahkan kepada 

orang-orang miskin. 

c. Menghormati dan menghargai kepada sesama 

manusia dan jangan saling bermusuhan. Konsep 

dalam pendidikan adalah member teladan yang baik 

seperti mengajak anak untuk membentuk kelompok 

dan saling berinteraksi satu sama lain dengan teman 

satu kelompok maupun kelompok lainnya. 

d. Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Manusia 

diperintahkan mendirikan shalat terlebih dahulu 

karena salah adalah tiang agama, apabila shalat sudah 

didirikan maka selanjutnya adalah diwajibkan untuk 

membayar zakat. Konsep dalam pendidikan adalah 

mengadakan shalat berjamaah dimasjid sekolah 

tersebut, memulai dengan shalat dhuha sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai dan membayar 

zakat dengan prosedur yang sudah disediakan oleh 

pihak sekolah. 

Anak merupakan investasi terbesar bagi orang 

tuanya.Semua orang tua mengehendaki anaknya memiliki 

kepribadian mulia.Namun, banyak orang tua justru merasa 

lebih nyaman jika anaknya dalam dekapan pengasuh anak. 

Baik dan buruknya perilaku orang tua akan selalu direkam 

oleh anak. Jika anak melihat orang tua cuek kepadanya, tidak 

mustahil jika anak akan bersikap cuek pula kepada orang tua. 

Sebaliknya, jika orang tua memberikan perhatian dan kasih 

sayang, maka anak juga akan memberikan perhatian kepada 

orang tua seperti apa yang telah dicontohkannya. 
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Banyak orang tua yang memebiarkan perilaku 

anaknya yang cuek kepada dirinya. Orang tua berfikir bahwa 

suatu saat anak akan mengerti sendiri bahwa apa yang 

dilakukan orang tua adalah untuk kepentingan anak. Padahal, 

anak tidak mengerti apa yang dilakukan orang tua, yang anak 

tahu adalah kenyataan bahwa orang tuanya tidak perhatian 

kepadanya. Agar tidak semakin berjauhan, maka perlu 

dibangun komunikasi yang baik anatar anak dan orang tua. 

Misalnya dengan meluangkan waktu untuk menemani anak 

belajar, shalat berjamaah dengan anak, makan bersama anak 

maupun melungkan waktu liburan bersama anak. Hal-hal 

kecil inilah yang dapat menumbuhkan rasa percaya anak 

kepada orang tua bahwa mereka tetap perhatian kepadanya. 

Selain daripada itu, jadi oang tua haruslah membentuk 

karakter pada anaknya sejak dini, penanaman nilai-nilai 

agama kepada anak haruslah tebal seheingga anak mengerti 

hal-hal apa saja yang terkandung dalam agama. Untuk itu 

orang tua perlu memperkenalkan anak-anak dengan hal yang 

beekenaan dengan keimanan dan akhlak. Ada beberapa 

metode yang digunakan dalam pendidikan keimanan bagi 

anak dirumah ialah memasukkan nilai-nilai keimanan antara 

lain adalah : 

a. Peneladanan  

b. Pembiasaan 

c. Pembetulan yang salah 

d. Memperingatkan yang lupa.
22

 

Menurut Ramayulis ada beberapa metode yang 

dijadikan pedoman bagi orangtua dalam memberikan 

pendidikan agama pada anak-anak sebagai berikut : 

a. Melatih anak-anak melalui kata-kata yang baik, kalimat-

kalimat yang mengandung nilai-nilai yang baik 

b. Selalu mengajak anak untuk melaksanakan ibadah 
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c. Pendidikan melalui tauladan yang baik oleh orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari 

d. Membiasakan praktek dan kebiasaan sejak dini 

e. Membiasakan praktek Ibadan dan kebiasaan yang sesuai 

dengan kesanggupan anak. Mewujudkan suasana kasih sayang 

antara anak ibunya 

f. Menyediakan waktu luang untuk memperhatikan 

perkembangan dan pertumbuhan 

g. Menyuruh anak-anak menghapal doa
23

 

 

B. ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 

mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-

intelektual, social, maupun emosional yang berpengaruh 

secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain 

seusianya. Penanganan anak reterdasi mental adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak 

anak berkebutuhan khusus agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan
24

. Penanganan anak 

berkebutuhan khusus memerlukan keberpihakan cultural dan 

structural dari berbagai pihak baik orang tua, masyarakat dan 

pemerintah. 

Hal ini karena masihadanya pemahaman yang keliru 

dan sikap dikriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus 

dilingkungan keluarga dan masyarakat, baik dalam bentuk 

verbal maupun non verbal.Selain itu anak tersebut juga rentan 

mendapatkan kekerasan dan perlakuan salah.Dalam 

menangani anak-anak retardasi mental, para pendamping 
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memerlukan pengetahuan tentang anak-anak tersebut, 

keterampilan dan melayaninya.Anak berkebutuhan khusus 

perlu mendapatkan dorongan, tuntunan, dan praktek langsung 

secara bertahap. Potensi yang dimiliki anak akan tumbuh 

berkembang seiring dengan keberhasilan peran pendamping 

dalam memahami dan memupuk potensi anak-anak tersebut. 

Anak dengan kondisi diatas adalah amanah Tuhan 

Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, dan dipenuhi 

haknya.Untuk itu, orang tua, keluarga dan masyarakat perlu 

menerima keberadaan anak tersebut dengan ikhlas.Hindarkan 

dari perasaan cemas, kecewa, khawatir, marah, menyalahkan 

diri sendiri dan orang lain, serta putus asa yang berlarut-

larut.Menelantarkan anak berkebutuhan khusus merupakan 

perilaku yang melanggar Hak Asasi Manusia.Untuk itu, orang 

tua, keluarga dan masyarakat tidak diperbolehkan 

menyembunyikan atau menelantarkan anak tersebut. 

Sesungguhnya anak berkebutuhan khusus mempunyai 

hak yang sama dengan anak lain dan dapat hidup mandiri, 

berprestasi sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. 

Untuk itu oang tua, keluarga, dan masyarakat wajib 

bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak dalam segala 

aspek kehidupan, seperti bersosialisasi dilingkungan, 

berekreasi, dan berkegiatan lain yang bertujuan 

memperkenalkan anak dengan kehidupan diluar rumah serta 

wajib memberikan pendampingan dibidang agama, 

pendidikan, kesehatan maupun kehidupan sosial. 

2. Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus 

Perbedaan-perbedaan ini sering tampak ketika anak 

mulai menginjak usia kanak-kanak, yaitu berusia 5 tahun 

keatas dan cenderung bertahan seiring usianya bertambah. 

Tidak seperti kondisi medis yang lain, berkebutuhan khusus 

tidak bisa dideteksi lewat tes darah atau pemindahan otak. 

Para spesialis  pun mencari perilaku spesifik untuk 

menentukan seseorang dengan gejala gangguan mental. 
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Dibawah ini adalah ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, 

sebagai berikut : 

a. Interaksi sosial : Umumnya sulit bagi individu untuk 

berbagi pengalaman dengan orang lain. Para klinis 

menduga ia mengalami ketidakmampuan untuk 

memahami perasaan dan emosi orang lain. 

b. Komunikasi : Kesulitan berkomunikasi berjangkauan 

dari ketidak mampuan memproduksi kata-kata yang 

bermakna hingga problem memahami dan 

mengkontekskan apa yang dikatakan, ditulis atau 

diekspresikan orang lain secara non verbal. Persoalan 

umum bagi individu dispektrum yang ini adalah 

ketidakmampuan mempertahankan percakapan yang 

lazim, contohnya melantur kemana-mana, bergumam 

sendiri tidak jelas dan lain- lain.
25

 

c. Minat dan prilaku : Individu dengan retardasi mental 

cenderung menampilkan perilaku yang dianggap 

orang lain tidak lazim atau tidak bisa. Perilaku ini bisa 

meliputi gerakan tubuh berulang-ulang dan gerakan 

fisik yang menarik perhatian seperti bertepuk tangan. 

Individu pada spektrum ini memiliki minat sangat 

dalam kepada hal-hal tertentu dan terbatas hanya dihal 

tersebut, bukan meluas sepeti lazimnya individu 

lain.
26

   

Dalam hal ini, orang tua maupun masyarakat harus 

lebih teliti dalam memahami sikap anak dengan keterbatasan 

mental dibandingkan anak normal pada umumnya.Anak 

berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih dari orang-

orang sekitar untuk membangun dan menumbuhkan bakat 

yang dimiliki anak.Anak berkebutuhan khusus juga memiliki 

potensi diri yang terpendam, maka dari itu anak 

membutuhkan orang sekitar untuk membimbing dan 

mengarahkan supaya kemampuan, minat dan bakat mereka 
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terbentuk.Selain dalam pendidikan yang didapat disekolah, 

anak juga berhak melajutkan pendidikan diluar sekolah yang 

melibatkan keluarga, orang tua maupun masyarakat. 

3. Anak Berkebutuhan Khusus Jenis Tunagrahita 

1) Pengertian Tunagrahita  

Tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan 

dalam perkembangan mental dan intelektual sehingga 

berdampak pada perkembangan kognitif dan perilaku 

adaptifnya, seperti tidak mampu mamusatkan pikiran, emosi 

tidak stabil, suka menyendiri dan pebdiam, peka terhadap 

cahaya, dan lain-lain.
27

 Tunagrahita ini bisa terjadi pada 

semua ras/suku dan semua tingkat sosial. Walaupun mereka 

menderita retardasi mental dan perkembangan fisik yang 

lamban tapi tidak berarti mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 

Keteranpilan mereka masih bisa diraih dan dikembangkan 

bahkan bisa berprestasi. 

Anak retardasi mental merupakan individu yang 

secara signifikan memiliki intelegensi normal. Biasanya anak-

anak tunagrahita akan mengalami kesulitan dalam 

penyesuaian prilaku, hal ini berarti anak tunagrahita tidak 

mencapai kemandirian yang sesuai dengan ukuran 

kemandirian dan tanggung jawab sosial anak normal yang 

lainnya dan juga akan mengalami masalah dalam 

keterampilan akademik dan berkomunikasi dengan kelompok 

usia sebaya. Definisi yang diterapkan AAMD (American 

Asociation on Mental Deficiency) ysng dikutip oleh Grossman 

(Kirk dan Gallagher, 1986:116), yang mengatakan artinya 

bahwa tunagrahita mengacu pada sifat intelektual umum 

secara jelas dibawah rata-rata, bersaa kekurangan dalam 

adaptasi tingkah laku dan berlangsung paada masa 

perkembangan. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa : 
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a. Anak tunagrahita memiliki kecerdasan dibawah rata-

rata sedemikian rupa dibandingkan dengan anak 

normal pada umumnya. 

b. Adanya keterbatasan dalam perkembangan tingkah 

laku pada masa perkembangan. 

c. Terlambat atau terbelakang dalam perkembangan 

mental dan sosial. 

d. Mengalami kesulitan dalam mengingat apa yang 

dilihat, didengar sehingga menyebabkan kesulitan 

dalam berbicara dan berkomunikasi. 

e. Mengalami masalah persepsi yang menyebabkan 

tunagrahita mengalami kesulitan mengingat berbagai 

bentuk benda (visual perception) dan suara (audiotary 

perception). 

f. Keterlambatan atau keterbelakangan mental yang 

dialami tunagrahita menyebabkan mereka tidak dapat 

berprilaku sesuai dengan usianya.
28

  

2) Karakteristik tunagrahita 

Anak dengan gangguan tunagrahita berbda dengan 

anak-anak normal pada umumnya yang mempunya ciri-ciri 

atau karakteristik sama, berbeda dengan anak tunagrahita 

yang memiliki karakteristik khusus. Adapun karakteristik 

tersebut sebagai berikut : 

a. Lamban dalam memperlajari hal-hal baru, 

mempunyai kesulitan dalam mempelajari denga 

kemampuan abstrak atau yang berkaitan, dan selalu 

cepat lupa apa yang dipelajar tanpa latihan terus 

menerus. 

b. Kemampuan bicara yang sangat kurang 

c. Cacat fisik dan perkembangan gerak seperti lambat 

dalam berjalan, berdiri dengan memerlukan bantuan, 

lamat dalam mengerjakan tugas sekitar yang 

sederhana, dan sulit menjangkau sesuatu. 

d. Kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. 

Sebagian dari anak tunagrahita sangat sulit untuk 
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mengurus diri sendiri seperti berpakaian, makan, 

membersikan diri, mereka selalu memerlukan latihan 

terus menerus untuk dapat membiasakan diri dan 

mempelajari kemampuan dasar. 

e. Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Anak 

tunagrahita biasanya suka berbicara sendiri, berteriak, 

mengulang-ulang perkataan, berbuat sesuka hati, dan 

selalu mencari perhatian. 

f. Mempunyai fisik dan yang berbeda. Anak dengan 

gangguan tunagrahita biasanya memiliki ciri-ciri fisik 

berbeda, seperti mata sayu, mulut sedikit menganga, 

hidung kecil, sekiti membungkuk dan memiliki 

bentuk wajah yang berbeda dari anak normal pada 

umumnya. 

3) Faktor penyebab anak tunagrahita 

Berikut ini beberapa penyebab krtunagrahitaan yang 

sering ditemukan baik yang berasalal dari faktor keturunan 

maupun faktor lingkungan : 

a. Faktor keturunan 

1) Kelainan kromosom dapat dilihat dari bentuk dan 

nomornya. Dilihat dari bentuk dapat berupa 

inverse atau kelainan yang menyebabkan 

berubahnya urutan gen karena kromosom. Delesi 

(kegagalan meiosis) yaitu salah satu pasangan sel 

tidak memebelah sehingga terjadi kekurangan 

kromosom pada salah satu sel. Duplikasi yaitu 

kromosom tidak berhasil memisahkan diri 

sehingga terjadi kelebihan kromosom pada salah 

satu sel lainnya. Translikasi yaitu adanya 

kromosom yang patah dan patahannya menempel 

pada kromosom lain. 

2) Kelainan gen. kelainan ini terjadi pada waktu 

imunisasi, tidak selamanya tampak dari luar 

namun tetap dalam tingkat genotif.
29
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b. Gangguan metabolisme dan gizi 

Metabolisme dan gizi merupakan faktor yang 

sangat pentingdalam perkembangan sel-sel otak. 

Kegagalan metabolisme dan kegagalan pemenuhan 

kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya 

gangguan fisik dan mental pada individu. 

c. Infeksi dan keracunan 

Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya 

penyakit-penyakit selama janin masih berada dalam 

kandungan. Penyakit yang dimaksud antara lain 

rubella yang mengakitbatkan ketunagrahitaan serta 

adanya kelainan pendengaran, penyakit jantung 

bawaan, berat badan sangat kurang ketika lahir, 

syiphilis bawaan, dan syndrome gravidity beracun. 

d. Trauma dan zat radioaktif 

Terjadinya trauma terutama pada otak ketika 

bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif saat 

hamil dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Taruama 

yang terjadi pada saat dilahirkan biasanya disebabkan 

oleh kelahiran yang sulit sehingga memerlukan alat 

bantuan. Ketidaktepatan penyinaran atau radiasi sinar 

X selama bayi dalam kandungan mengakibatkan cacat 

mental microcephaly. 

e. Masalah pada kelahiran 

Masalah yang terjadi pada saat kelahiran, 

misalnya kelahiran yang disertai hypoxia yang 

dipastikan bayi akan menderita kerusakan otak, 

kejang dan napas pendek. Kerusakan juga dapat 

disebabkan oleh trauma mekanis terutama pada 

kelahiran yang sulit. 

f. Faktor lingkungan 

Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab 

terjadinya ketunagrahitaan. Telah banyak penelitian 

yang digunakan untuk pembuktian hal ini, bahwa 

bermacam-macam pengalaman negative atau 

kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi 

selama periode perkembangan menjadi salah satu 
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penyebab ketunagrahitaan. Latar belakang pendidikan 

orang tua sering juga dibutuhkan dengan masalah-

masalah perkembangan, kurangnya kesadaran orang 

tua akan pentingnya pendidikan dini serta kurangnya 

pengetahuan dalam meberikan rangsangan positif 

dalam masa perkembangan anak menjadi salah satu 

timbulnya gangguan.
30

 

4) Permasalahan yang dihadapi tunagrahita 

Menurut Astati (2001) bahwa permasalahan anak 

tunagrahita secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari 

Masalah in berkaitan dengan kesehatan dan 

pemeliharaan diri dalam kehidupan sehari-hari. 

Melihat kondisi keterbatasan anak-anak dalam 

kehidupan mereka banyak mengalami kesulitan, 

pemeliharaan kehidupan sehari-harinya sangat 

memerlukan bimbingan. Oleh sebab itulah disekolah 

diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti dalam melatih dan membiasakan anak didik 

untuk merawat dirinya sendiri. Masalah-masalah yang 

sering ditemui diantaranya adalah cara makan, 

menggosok gigi, berpakaian, memakai sepatu, dan 

lain-lain. 

b. Masalah kesulitan belajar 

Dapat disadari bahwa dengan keterbatasan 

kemampuan berpikir mereka, tidak dapat dipungkiri 

lagi bahwa mereka sudah tentu mengalami kesulitan 

belajar pada bidang pendidikan formal maupun 

nonformal. Pada masalah ini peran orang tua maupun 

tenaga pendidik sangat berpengaruh pada 

perkembangan anak. Masalah yang sering dihadapi 

dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar 

diantaranya adalah kesulitan menangkap pelajaran, 

kesulitan dalam belajar yang baik, mencari metode 
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yang tepat, kemampuan berpikir abstraknya terbatas, 

daya ingat yang lemah dan sebagainya. 

c. Masalah penyesuaian diri 

Masalah ini berkaitan dengan kesulitan dalam 

hubungan kelompok maupun individu disekitarnya. 

Disadari bahwa kemampuan penyesuaian diri dengan 

lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kecerdasan. Karena tingkat kecerdasan anak 

tunagrahita jelas berada dibawah rata-rata (normal) 

maka dalam kehidupan bersosialisasi mengalami 

hambatan. Disamping itu mereka ada kecenderungan 

diisolir oleh lingkungannya, baik itu masyarakat 

ataupun keluarganya. Dalam hal ini mengakibatkan 

suatu kondisi pada individu itu tentang 

ketidakmampuannya didalam menyesuaikan diri baik 

terhadap tuntutan sekolah, keluarga, masyarakat, dan 

bahkan terhadap dirinya sendiri. 

d. Masalah penyaluran tempat kerja 

Kehidupan anak tunagrahita cenderung 

banyak yang masih menggantungkan diri kepada 

orang lain teruama kepada keluarga (orang tua) dan 

masih sedikit yang sudah dapat hidup mandiri. 

Setelah selesai mengikuti program pendidikan 

ternyata banyak yang masih menggantungkan diri dan 

membebani kehidupan keluarga. Perlu ada bimbingan 

dari pihak sekolah untuk lebih banyak meningkatkan 

kegiatan non akademik baim itu berupa kerajinan 

tangan, keterampilan dan sebagainya untuk mengasak 

memampuan anak yang semua itu diharapkan dapat 

membekali mereka untuk terjun ke masyarakat.
31

 

e. Masalah gangguan kepribadian dan emosi 

Memahami akan kondisi karakteristik 

mentalnya, Nampak jelas bahwa anak tunagrahita 

kurang memiliki keampuan berfikir, keseimbangan 
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pribadinya kurang konsisten/labil. Kondisi yang 

demikian itu dapat dilihat pada penampilan tingkah 

laku sehar-hari. 

f. Masalah pemanfaatan waktu luang 

Wajar bagi anak tunagrahita dalam tingkah 

lakunya sering menampilkan prilaku nakal. Dengan 

kata lain bahwa anak-anak ini berpotensi untuk 

mengganggu ketenangan lingkungannya, terhadao 

benda-benda ataupun manusia disekitarnya apalagi 

mereka sangat hiperaktif. Sebenarnya sebagian dari 

mereka cenderung suka berdiam dan menjauhkan diri 

dari keramaian sehingga hal ini dapat berakibat fatal 

bagi dirinya. Untuk mengimbangi kondisi ini sangat 

perlu imbangan kegiatan waktu luang sehingga 

mereka dapat terjauhkan dari kondisi yang berbahaya, 

dan tidak mengganggu ketenangan masyarakat 

maupun keluarganya sendiri. 

 

C. PENDIDIKAN AKHLAK PADA ANAK 

BERKEBUTUHAN KHUSUS 

1. Pengertian Akhlak 

Secara terminologis terdapat beberapa pengertian 

tentang akhlak, penulis pilihkan tiga diantaranya : 

a. Imam al-Ghazali 

“akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang 

dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.” 

b. Ibrahim Anis 

“sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya 

lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, 

tanpa membutuhkan pemiiran dan pertimbangan.” 

c. Abdul Aziz Zaidan 

“akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam 

dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya 

seseorang dapat menilai perbuatannya baik dan buruk, 
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untuk kemudian memilih melakukan atau 

meninggalkannya.” 

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pengertian 

diatas bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

manusia, sehingga daia akan muncul secara spontan bila mana 

diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan 

terlebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.
32

  

Selain  sifat-sifat baik yang muncul dari dalam diri, perlu 

adanya pembiasaan dari orang lain terutama keluarga yang 

sangat berpengaruh besar pada kehidupan anak. Orang tua 

tentu sangat menginginkan apabila sang anak memiliki akhlak 

yang terpuji, salah satu caranya yaitu dengan memberikan 

contoh yang baik kepada anak untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Anak merupakan investasi berharga 

sekaligus mata rantai kehidupan orangtuanya. Ada kalanya 

anak bias menolong orang tua menuju surge yang dijanjikan 

Allah SWT, maka dari itu orang tua wajib mengajarkan hal 

yang positif kepada anak. 

Di bawah ini termasuk 10 contoh akhlak termulya 

yang perlu diajarkan kepada anak untuk membentuk karakter 

dan kepribadian yang sesuai dengan tuntunan keislaman, 

berikut adalah : 

a. Jujur 

Berkata benar kepada seseorang maupun diri 

sendiri terhadap perkataan dan perbuatan untuk 

mengharapkan ridha dari Allah SWT. 

b. Berani 

Seorang anak biasanya masih bertingkah 

sesuai kehendaknya dan tidak memikiran terhadap 

sekitar, tetapi tidak jarang seorang anak yang 

kehilangan keberanian untuk melakukan suatu hal 
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contohnya takut dengan keramaian. Dalam hal ini 

perlu penguatan dari orang tua untuk mendidik dan 

membentuk keberanian anak untuk menghadapi suatu 

hal yang akan mendatang hingga keberanian unuk 

membela kebenaran. 

c. Memberi orang yang meminta 

Harapan para orang tua adalah apabila buah 

hatinya senang dalam membantu orang yang 

membutuhkan, hal ini juga mengajarkan kepada anak 

sikap peduli terhadap orang lain diantaranya adalah 

dengan meminjamkan atau memberi teman yang 

meminjam pensil, membantu orang tua dalam 

membersihkan rumah dan lain-lain. 

d. Membalas perbuatan baik 

Sikap ini harus dilakukan dengan terbuka dan 

ikhlas serta tidak ada paksaan dari pihak lain 

e. Menjaga amanah 

Hal ini juga perlu diajarkan kepada anak sejak 

dini untuk bekal ketika anak sudah memasuki usia 

remaja atau dewasa nanti. 

f. Bersilaturrahmi 

Disamping mencari kedamaian, silaturahmi 

juga menghubungkan kekerabatan sesema teman, 

keluarga, atau rekan-rekan menjadi semakin luas dan 

kuat dalam hal bisnis, dakwah, pendidikan dan lain-

lain. 

g. Menjaga hak-hak tetangga 

Seseorang yang hidup sebagai makhluk socsal 

tidak akan bisa hidup tanpa memerlukan bantuan 

orang lain mulai dari hal kecil sampai hal yang besar, 

misal memerlukan bantuan tetangga apabila sedang 

ada acara untuk membantu memasak hidangan tamu. 

Maka dari itu kita harus saling tolong menolong 

sesame lingkungan sekitar, hal seperti ini juga harus 

diajarkan kepada anak supaya terbiasa dengan sikap 

suka membantu orang yang sedang membutuhkan. 
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h. Menjaga hak-hak berteman 

Teman adalah seseorang yang telah kita 

tentukan untuk bisa saling berbicara, bermain, 

berdiskusi danoleh karena itu seorang teman harus 

saling menjaga dan melindungi. 

i. Menghormati tamu 

Selayaknya kita harus bersyukur apabila 

seseorang telah mampir bertamu dan sebaiknya 

pemilik rumah menyediakan jamuan seadanya untuk 

menghormati tamu. Karena tamu adalah seseorang 

yang di utus sebagai malaikat untuk menaikkan 

derajat manusia yang bisa mengubah hidup menjadi 

lebih baik, tergantung bagaimana cara 

memeperlakukan tamu tersebut. 

j. Malu  

Untuk menjadi seseorang yang tawaduk 

adalah salah satu nya dengan sikap malu, malu kepada 

sesame manusia dan malu kepada tuhan karena telah 

berbuat dosa.Seseorang yang malu biasanya 

cenderung lebih rendah hati karena sikap yang 

dilakukan adalah semata untuk mengharap ridha maha 

kuasa. 

Pada kenyataan dilapangan, usaha-usaha pembinaan 

akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui 

berbagai macam metode terus dikembangkan. Ini 

menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan 

pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya 

pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada orang tua, sayng kepada 

sesame makhluk Tuhan dan seterusnya. Keadaan sebaliknya 

juga menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak dibina 

akhlaknya, atau dibiarkan tanpa bimbingan, arahan dan 

pendidikan ternyata menjadi anak-anak yang nakal, 

mengganggu masyarakat dan melakukan berbagai perbuatan 

tercela.Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina. 
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Keadaan pembinaan ini semakin terasa diperlukan 

terutama pada saat dimana semakin bnyak tantangan dan 

godaan sebagai dampak dari kemajuan dibidang iptek. Saat ini 

misalnya orang akan dengan mudah berkomunikasi dengan 

apapun yang ada didunia ini, yang baik atau yang buruk 

karena ada alat telekomunikasi. Peristiwa yang baik atau yang 

buruk dengan mudah dapat dilihat melalui pesawat televise, 

internet, faximile, dan seterusnya, film, buku-buku, tempat-

tempat hiburan yang menyuguhkan adegan maksiat serta 

produk obat-obat terlarang, minuman keras, dan pola hidup 

yang matrealistis semakin merajalela. Semua ini jelas 

membutuhkan pembinaan akhlak. 

Dengan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa 

akhlak merupakan hasil usaha dalam mendidik dan melatih 

denga  sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi rohaniah 

yang terdapat dalam diri manusia. Jika program pendidikan 

dan pembinaan akhlak itu dirancang dengan baik, sistematik 

dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh makan akan 

menghasilkan anak-anak orang yang baik akhlaknya. 

Pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi 

bawaha akhlak hasil usaha pembinaan buka terjadi dengan 

sendirinya. Potensi rohaniah yang ada dalam diri manusia 

termasuk akal, nafsu amarah, nafsu syahwat, fitrah, kata hati, 

hati nurani dan institusi dibina secara optimal dengan cara dan 

pndekatan yang tepat. 

2. Ruang Lingkup Pembahasan ilmu akhlak 

Jika definisi tentang ilmu akhlak tersebut kita 

perhatikan dengan seksama, akan tampak bahwa ruang 

lingkup pembahasan Ilmu Akhlak adalah membahas tentang 

perbuatan-perbuatan manusia, kemudian
33

 menetapkannya 

apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau 

perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak dapat pula disebut sebagai 

ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah 
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laku manusia, kemudian memberikan nilai atau hukum kepada 

perbuatan tersebut, yaitu apakah perbuatan tersebut tergolong 

baik atau buruk. 

Dengan demikian, objek pembahasan ilmu akhlak 

berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu 

perbuatan yang dialakukan oleh seseorang. Jika kita katakana 

baik atau buruk, maka ukuran yang harus digunakan adalah 

ukuran normative. Selanjutnya jika kita katakana sesuatu itu 

benar atau salah, maka yang demikian itu termasuk masalah 

hitungan atau akal pikiran.
34

 

Menurut Muhammad „Abdullah Draz dalam bukunya 

Dustar Al-Akhlak fil-islami, membagi ruang lingkup akhlak 

kepada lima bagian : 

a. Akhlak pribadi (al akhlak al fardiyah) terdiri atas : 

(a) yang diperintahkan (al awamir), (b) yang 

dilarang (an-nabawi), (c) yang dibolehkan (al 

mahabat), dan (d) akhlak dalam keadaan darurat 

(al mukhalafah bi al idhitar). 

b. Akhlak berkeluarga (al akhlak al usariyah), terdiri 

atas : (a) kewajiban timbul balik orang tua dan 

anak (wajibat nahwa 

al ushul wa al furu’), (b) kewajiban suami dan 

istri (wajibat baina al azwaj), dan (c) kewajiban 

terhadap karib kerabat (wajibat nahwa al aqrib). 

c. Akhlak bermasyarakat (al akhlak al ijtima’iyyah) 

terdiri atas : (a) yang di larang (al mahzhurat) (b) 

yang diperintahkan (al a’wamir) dan (c) kaedah-

kaedah adab (qawa’id al-adab). 

d. Akhlak bernegara (akhlak ad-daulah) terdiri atas : 

(a) hubungan antara pemimpin dan rakyat (al 

alaqah baina ar-rais wa as-sya’b) dan (b) 

hubungan luar negeri (al alaqat al khairiyah). 

e. Akhlak beragama (akhlak ad-diniyah) yaitu 

kewajiban terhadap Allah SWT (wajibat hanwu 

Allah). 
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Dari sistematika yang dibuat oleh Abdullah Draz 

diatas tampaklah bagi kita bahwa ruang lingkup akhlak sangat 

luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertical 

dengan Allah SWT maupun secara horizontal sesame 

Makhluk-Nya. Berangkat dari sistematika maka ruang lingkup 

akhlak ialah : 

a) Akhlak terhadap Allah SWT 

b) Akhlak terhadap Rasulullah SAW 

c) Akhlak pribadi 

d) Akhlak dalam keluarga 

e) Akhlak dalam bermasyarakat 

f) Akhlak bernegara.
35

 

3. Ciri-ciri Akhlak dalam Islam 

Akhlak menurut pengertian Islam adalah salah satu 

hasil dari iman dan ibadat, karena iman dan ibadat manusia 

tidak sempurna kecuali kalau dari situ muncul akhlak yang 

mulia. Maka akhlak dalam Islam bersumber pada iman dan 

taqwa dan mempunyai tujuan langsung , yang dekat yaitu 

harga diri dan tujuan jauh, yaitu ridha Allah SWT. 

Adapun ciri akhlak Islam antara lain : 

a. Bersifat menyeluruh (uni-versal). Akhlak Islam 

adalah metode (minhaj) yang sempurna meliputi 

seluruh gejala aktivitas biologis perseorangan dan 

masyarakat. Meliputi segala hubungan manusia 

dalam segala segi kehidupan baik hubungan 

dengan tuhan, dengan manusia, makhluk lainnya 

dan dengan alam. 

b. Keseimbangan ajaran-ajaran dengan akhlaknya 

mengehargai tabiat manusia yang terdiri dari atas 

berbagai dimensi memeperhatikan seluruh 

tautannya dan kemaslahatan dunia dan akhirat. 

c. Sederhana. Akhlak dalam islam berciri 

kesederhanaan dan tidak berlebihan pada salah 

satu aspek. Ciri ini memastikan manusia berada 
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pada posisi pertangahan, tidak berlebih-lebihan 

dalam suatu urusan dan tidak pula bakhil. 

d. Realistis. Akhlak islam sesuai dengan 

kemampuan manusia dari sejalan dengan naluri 

yang sehat. Islam tidak membebankan manusia 

kecuali sesuai dengan kemampuannya dan dalam 

batas-batas yang masuk akal. 

e. Kemudahan. Manusia tidak dibebani kecuali 

dalam batas-batas kesanggupan dan kekuatannya, 

ia tidak dianggap bertanggung jawab dan akhlak 

(moral) dan syara‟ kecuali jika berada dalam 

keamanan, kebebasan dan kesadaran akal yang 

sempurna. 

f. Mengikat kepercayaan dengan amal, perkataan 

dan perbuatan dan teori dan praktek. 

g. Tetap dalam dasar-dasar dan prinsip-prinsip 

akhlak umum. Akhlak islam kekal sesuai dengan 

zaman dan cocok untuk segala waktu ia tidak 

tunduk pada perubahan dan pertukaran sesuai 

dengan hawa nafsu.
36

 

Pertumbuhan akhlak yang mulia merupakan tujuan 

utama pendidikan islam. Hal ini dapat ditarik relevansinya 

dengan tujuan Rasulullah diutus oleh Allah : 

Artinya : 

 “Bahwasanya saya diutus untuk menyempurnakan 

budi perketi” (HR. Bukhari). 

Tujuan dari pendidikan akhlak dalam islam adalah 

utuk membentuk manusia yang bermoral baik, keras 

kemauan, sopan dalam bicara dan perbuatan, mulia dalam 

tingkah laku, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan 

beradab, ikhlas, jujur dan suci. Dengan kata lain pendidikan 

akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang memiliki 

keutamaan (al-fadhilah). Berdasarkan tujuan ini, maka setiap 
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saat, keadaan, pelajaran, aktifitas, merupakan sarana 

pendidikan akhlak.
37

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan akhlak pada khususnya dan pendidikan pada 

umumnya ada tiga aliran yang amat popular, diantaranya 

aliran Nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. 

a. Aliran Nativisme 

Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah 

faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat 

berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain.Jika 

seseorang sudah memiliki pembawaan atau 

kecenderungan kepada yang baik, maka dengan 

sendirinya orang tersebut menjadi baik. 

b. Aliran Empirisme 

Menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah 

faktor dari luar, yaitu faktor social, termasuk pembinaan 

dan pendidikan yang diberikan.Jika pendidikan dan 

pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik maka 

baiklah anak itu, demikian jika sebaliknya.Aliran ini 

tampak lebih begitu percaya kepada peranan yang 

dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran 

c. Aliran Konvergensi 

Aliran ini berpendapat pembentukan akhlak 

dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pembawaan si anak, 

dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang 

dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam 

lingkungan sosial.
38

 Aliran yang ketiga ini tampak sesuai 

dengan ajaran islam. Hal ini dapat dipahami dari ayat 

berikut ini  
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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/16 : 

78)39
 

5. Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Akhlak 

Anak merupakan generasi penerus yang siap 

melanjutkan estafet perjuangan orangtua. Betapa bahagianya 

orang tua yang mampu melahirkan putra-putri yang 

berkualitas. Banyak orangtua yang berpikir bahwa anaknya 

harus dibekali harta dan materi karena dinilainya hanya itu 

yang akan membuat anaknya bahagia. Ketakutan yang 

berlebihan terhadap kekurangan materi yang diwariskan 

kepada anak, hanya akan membangun jiwa materialistik. 

Harta yang melimpah menjadi hambar , jika tidak diimbangi 

dengan penanamman nilai-nilai kebijakan yamg terdapat 

dalam Al-Qur-an. Banyak orangtua meninggalkan warisan 

hara melimpah, kemudian menjadi rebutan anak-anaknya, 

hingga satu sama lain saling bermusuhan. Seperti yang telah 

dituliskan dalam Al Qur-an dibawah ini : 

                        

               

Artinya “Orang-rang hendaklah takut kepada Allah, andai 

kata sesudah wafatnya meninggalkan keturunan 

yang lemah, yang mereka khawatir nasib mereka 
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akan terlunta-lunta.Karena itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata 

yang lemah lembut.”(QS An-Nisa‟/4 : 9)
40

 

Kita tidak bisa mengabaikan peringatan Allah Swt 

tentang anak yang menjadi tanggung jawab 

orangtuanya.Semua bergantung pada pola asuh orangtuanya. 

Ada tiga metode penting dalam menyiapkan generasi masa 

depan, diantaranya adalah : 

a. Senantiasa bersandar kepada aturan-aturan agama, 

baik dalam Al Qur-an maupun hadis Rasulullah Saw. 

Dua hal inilah yang harus dijadikan pegangan dalam 

mendidik anak. 

b. Senantiasa bertutur kata baik dan lemah lembut, 

karena itu mampu membangun konsep diri anak. 

Sebaliknya, kata-kata buruk hanya akan 

menghancurkan kepribadian anak dan konsep diri 

anak akan menjadi rapuh. Untuk itulah hendaknya 

orang tua memberikan kata-kata motivasi kepada 

anaknya sebagai penyemangat hidup untuk menjadi  

orang yang sukses dan mulia. Yang paling penting 

adalah bagaimana menanamkan kepada anak nilai-

nilai ketuhanan yang harus diyakini dengan sepenuh 

hati. 

c. Berikan pendidikan yang seimbang kepada anak-anak 

kita yang dapat mengantarkan kebahagiaan didunia 

maupun diakhirat. Pendidikan seimbang juga 

memadukan antara pendidikan jasmani dan ruhani, 

serta pendidikan yang memadukan ilmu pengetahuan 

teknologi (iptek) dengan iman dan takwa (imtak). 

Dengan demikian, orang tua dituntut untuk menjadi 

pendidik bagi yang memberikan pengetahuan pada anak-

anaknya, serta memberikan sikap dan keterampilan yang 

memadai, memimpin keluarga dan mengatur kehidupannya, 
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memberikan contoh sebagai keluarga yang ideal dan 

bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga baik bersifat 

jasmani maupun rohani. Berikut ini materi pendidikan dasar 

yang yang harus disampaikan oleh orang tua kepada anak-

anaknya, diantaranya adalah : 

a. Pendidikan sosial : melatih anak dalam tata cara 

bergaul yang baik sesuai dengan adat setempat dan 

kaidah islam terhadap lingkungan sekitarnya. 

b. Pebentukan kebiasaan : pembinaan kepribadian yang 

baik dan wajar, yaitu membiasakan kepada anak untuk 

hidup yang teratur, bersih, tertib, disiplin, rajin, yang 

dilakukan secara berangsur-angsur tanpa unsur 

paksaan. 

c. Pendidikan kewarganegaraan : memberikan norma 

nasionalisme dan patriotism, cinta tanah air dan 

berperikemanuasiaan yang tingg.
41

 

d. Pendidikan akidah : menanamkan kepada anak agar 

senantiasa mengesakan Allah SWT tuhan yang berhak 

disembah. Berusaha untuk menghindari perbuatan 

syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. 

e. Pendidikan ibadah : memberikan keteladanan untuk 

tetap melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi 

larangannya, seperti mengerjakan shalat lima waktu
42

.  

f.  Pendidikan budi pekerti : menanamkan sikap hormat 

kepada orang tua yang telah mengandung, melahirkan, 

dan menyusui. Hal ini ditunjukkan dengan prilaku 

yang baik kepada orang tua. 

g. Pendidikan dakwah : melatih anak untuk mau 

berdakwah menyampaikan kebenaran kepada orang 

lain. 

h. Pendidikan kesabaran : menanamkan kesadaran 

kepada anak bahwa setiap manusia akan diuji oleh 

Allah SWT. Kesedihan dan kesenangan adalah bagian 

dari ujian. Begitu juga ketika diuji dengan 
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kesenangan, anak harus bersyukur. Dibalik ujian yang 

diberikan terdapat hikmah yang besar. 

i. Pendidikan muamalah : menanamkan kesantunan 

dalam bergaul, bersikap ramah kepada orang lain, 

tidak membeda-bedakan serta tidak sombong. 

Jika keenam hal ini selalu ditanamkan kepada anak, 

insya Allah akan tumbuh anak-anak yang saleh. Meski 

demikian, bukan berarti pendidikan yang lain 

ditinggalkan. Pendidikan yang lain tetap dilaksanakan, 

tetapi tidak meninggalkan enam hal yang telah 

dipaparkan diatas.
43

  

Dalam hal ini, penulis membatasi masalah yang akan 

di analisa mengenai pendidikan akhlak yang diberikan orang 

tua terhadap anak berkebutuhan khusus supaya penulis dapat 

fokus dalam menganalisa masalah yang ada pada penelitian 

tersebut. Akhlak yang di maksud oleh penulis adalah akhlak 

yang mahmudah, contohnya seperti berbuat baik kepada orang 

tua, berprilaku yang sopan terhadap orang yang lebih tua, 

mengucapkan salam, bersalaman, dll. Dalam penelitian pada 

skripsi ini, penulis melihat bahwa akhlak anak berkebutuhan 

khusus tersebut belum di kategorikan baik, oleh karena itu 

perlu bimbingan orang tua dalam menangani kasus yang ada. 

Dalam kesempatan ini penulis memanfaakan waktu dan 

pikiran dalam menganalisa kasus dengan tujuan anak 

mempunyai akhlak yang baik dengan cara mendapatkan 

binaan yang seimbang dari orang tua. 
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