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ABSTRAK 

Ratnasari, Desi.  2018. Upaya Penanaman Nilai Akhlak Anak Usia Sekolah 

Dasar Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Ngendut 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogol tahun 2017. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Ponorogo, Dosen Pembimbing Dr Hj. Siti Maryam Yusuf, M,Ag., 

Kata kunci : Penanaman Nilai Akhlak Anak dan keluarga TKI 

Suami istri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lainnya, saling mendukung dan melengkapi dalam menjalankan 

fungsi keluarga. Dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak. Suami istri 

harus saling berbagi tugas. Akan tetapi bagaimana jika salah satu dari orang tua 

yaitu suami atau istri tidak ada, banyak dijumpai dalam kehidupan nyata 

diberbagai daerah, anak yang dibesarkan tanpa adanya seorang ayah atau ibu yang 

mendampingi. Bagaimana seorang ibu atau ayah tersebut membesarkan anaknya 

dari mulai merawat, mendidik, sampai mencari nafkah dijalani agar anaknya dapat 

tumbuh dengan baik menjadi anak yang bisa dibanggakan atau membanggakan 

bagi orang tuanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

kondisi  akhlak anak usia sekolah dasar pada keluarga TKI di Desa Ngendut 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 2017 ? Bagaimana Upaya penanaman 

nilai akhlak anak usia sekolah dasar pada keluarga TKI di Desa Ngendut 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 2017?  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan dengan 

jenis data penelitian kualitatif. Data yang diperoleh diolah lalu dianalisa dengan 

cara metode interaktif, meliputi: Collection (pengumpulan data), Reduksi 

(membuang data yang tidak penting dan mengambil data yang penting), Display 

(memasukkan hasil reduksi ke dalam pola-pola), Conclusion (penarikan 

kesimpulan yang mana dalam penelitian ini dalam kesimpulan awal masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di 

lapangan. 

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi penanaman nilai akhlak anak 

pada keluarga tenaga kerja indonesia adalah pada umumnya kondisi sosial 

ekonominya menengah kebawah, dan kondisi pendidikannya semua anak dalam 

keluarga TKI memiliki pendidikan yang bagus dan tidak meninggalkan bangku 

sekolah. Anak dari keluarga TKI adalah anak yang kekurangan kasih sayang dan 

perhatian dari kedua orang tuanya oleh karena itu seorang TKI  harus bisa 

membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga sehingga anak tidak kekurangan 

kasih sayang dan perhatian dari orang tua.  

Dalam penanaman nilai akhlak, para keluarga TKI lebih sering 

menggunakan Metode teladan karena orang tuanya adalah pusat imitative bagi 

anak. Selain metode tersebut para responden juga menggunakan metode 

Pembiasaan diri dan pengalaman, Metode Nasihat, Metode Hukuman.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Orang tua kadang merasa jengkel dan kesal dengan kenakalan 

anak. Tetapi sebenarnya, kenakalan anak itu merupakan suatu proses 

menuju pendewasaan dimana anak dapat meluapkan emosinya. Kenakalan 

yang terjadi pada anak berawal dari sifat pemarah, keras kepala, egois dan 

malas, yang menimbulkan anak dapat melalaikan kewajiban, berbohong 

dan membantah perintah. Meskipun perilaku ini tidak atau belum dapat 

dijadikan tolok ukur namun dapat mengganggu social mereka.1Jika hal 

tersebut kita abaikan maka bisa jadi moral bangsa ini akan menurun. 

 Anak yang masih duduk di sekolah dasar mempunyai tindakan dan 

perilaku yang sangat polos. Pemikiran yang berkembang pun masih dalam 

tahap proses belajar, alangkah baiknya sebagai orang tua dan guru lebih 

memperhatikan perilaku anak-anak dan lebih bias mengarahkan kepada 

hal yang positif agar anak memiliki dasar untuk melakukan tindakan yang 

akan ia lakukan. 

Keluarga juga merupakan lingkungan terdekat dan pendidikan 

pertama kali bagi anak sebelum ia berada dalam suatu lembaga atau 

sekolah.  Anak akan mengenal sesuatu sehingga mereka tahu juga mulai 

dari keluarga  dulu, karena apabila dalam sebuah keluarga itu baik maka 

                                                             
1 Imam Musbikin, Mendidik Anak Kreatif ala Einstein, (Yogyakarta: Rhineka 

Cipta, 2008) 5    
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akan berpengaruh  positif pada jiwa perkembangan anak, begitu juga 

sebaliknya apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak baik atau 

bermasalah maka akan berpengaruh negatif pada perkembangan jiwa anak.   

Pada hakekatnya, para orangtua mempunyai harapan agar anak-

anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, tahu 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta tidak mudah 

terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya 

sendiri. Hal ini akan berjalan  dengan baik ketika peranan orang tua sangat 

maksimal.2  

Maka dari itu peran orangtua dalam keluarga sangatlah penting 

untuk memotivasi pendidikan anak dalam akhlak yang mulia serta 

menjauhkan mereka dari segala akhlak yang buruk dan perbuatan yang 

tidak terpuji. Jika kedua orangtua memberikan teladan dalam kebaikan, 

dan selalu memperhatikan akhlak anak.  

Maka hal itu akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam jiwa 

anak. Karena anak-anak cenderung merindukan kepada kepahlawanan, 

menyukai hal-hal yang mulia, menyenangi akhlak yang terpuji, dan 

membenci akhlak yang tercela.  

Keluarga memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan 

pribadi anak. Perawatan dan perhatian orangtua yang penuh dengan kasih 

                                                             
2 Singgih Gunarso, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja (Jakarta: 

PT BPK Gunung Mulia, 1995), 60. 
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sayang dan penanaman nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik 

agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang 

kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota 

masyarakat yang sehat. 3 

Keluarga juga dipandang sebagai institusi (lembaga) yang dapat 

memenuhi kebutuhan insani (manusiawi), terutama kebutuhan bagi 

pengembangan kepribadian dan pengembangan ras manusia. Melalui 

perlakuan dan perawatan yang baik dari orang tua, anak dapat memenuhi 

kebutuhan fisik biologis, maupun kebutuhan sosio-psikologisnya. Apabila 

anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka dia cenderung 

berkembang menjadi seorang pribadi yang sehat.  

Suasana keluarga juga sangat penting bagi perkembangan 

kepribadian anak. Seorang yang dibesarkan dalam  lingkungan keluarga 

yang harmonis dan agamis, yaitu suasana yang memberikan curahan kasih 

sayang, perhatian dan bimbingan dalam bidang agama, maka 

perkembangan kepribadian anak tersebut cenderung positif, sehat, 

sedangkan anak yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang 

broken home , kurang harmonis, orangtua bersikap keras, atau tidak dapat 

memperhatikan nilai-nilai agama, maka perkembangan kepribadiannya 

cenderung mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya.4 

                                                             
3 Syamsu Yusuf, Teori Kepribadian (Bandung: Rosada Karya, 2007), 27. 
4 Ibid., 27–28. 



4 

 

 

Akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang 

tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat ini dapat lahir 

berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, 

disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya, 5  akhlak atau 

perilaku yang ada dalam suatu masyarakat merupakan suatu unsur pokok 

yang membentuk baik buruknya masyarakat tersebut, akan tetapi dalam 

penanaman nilai akhlak juga tidak akan optimal jika tidak menggunakan 

upaya atau metode penanaman karena akhlak juga tidak mudah akan 

terbentuk begitu saja. Harus menggunakan teknik dan cara-cara yang jitu 

agar penanaman nilai akhlak itu dapat terwujud dengan baik.  

Dalam kaitannya dengan akhlak anak keluarga merupakan 

lingkungan pendidikan pertama bagi anak, karena dalam keluarga inilah 

anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan juga dapat 

dikatakan sebagaian besar kehidupan anak adalah didalam lingkungan 

keluarga. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah 

dalam keluarga atau orangtua. Tugas orangtua bagi pendidikan anaknnya 

adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup 

beragama, karena sifat dan tabiat anak sebagaian besar diambil dari kedua 

orangtua.  

Dalam keluarga TKI memiliki serangkaian kendala yang tidak 

sama dengan keluarga yang utuh. Hal ini kita kembalikan pada fungsi 

                                                             
5  Asmaran, Pengantar Studi Akhlak (Surabaya: PT Raja Grafindo 

Persada, 1992), 1. 
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keluarga yaitu memaksimalkan peran orangtua dalam pembentukan dan 

penanaman akhlak anak. Karena anak sesungguhnya dilahirkan dalam 

keadaan yang fitroh dan membawa potensi masing-masing, tugas orangtua 

adalah memberikan kebaikan pada anak sehingga anak juga akan terbentuk 

menjadi anak yang baik.  

Peran orangtua dalam pembinaan anak pada akhlak dan agama 

sangat penting, karena pembinaan kehidupan moral dan agama itu lebih 

banyak terjadi melalui pendidikan formal, dan pengajaran nilai agama dan 

akhlak yang terjadi merupakan pengendalian pada anak. Pengaruh dalam 

pendidikan kehidupan manusia itu adalah nilai-nilai yang masuk ke dalam 

pembinaan pribadi akan terjadi semakin kuat tertanamnya dalam diri anak 

maka akan mempengaruhi pengendalian tingkah laku dan pembentukan 

sikap.6 

Masa keemasan anak terdapat pada tahun-tahun pertama, yang 

pada umumnya anak menghabiskan bersama dengan orangtua maka dapat 

langsung ditanamkan nilai akhlak anak sebelum anak itu menjadi 

sempurna dan optimal.   

Dalam pembinaan akhlak, terutama bagi remaja, agama sangat 

penting, pembinaan itu terjadi melalui kebiasaan dan pengalaman hidup 

yang ditanamkan sejak kecil oleh orangtua dengan jalan memberi contoh. 

Dan pembinaan akhlak itu tidak mungkin dengan jalan pengertian saja, 

                                                             
6 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 135. 
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karena kebiasaan jauh lebih berpengaruh dari pengertian dan pengetahuan 

tentang akhlak.7 

Kebiasaan yang baik maupun positif yang telah tertanam kuat pada 

jiwa anak tidak akan hilang begitu saja pada masa depannya. Pengalaman 

akhlak pada masa kanak-kanak akan tergores kuat pada hati seseorang 

seperti ukiran diatas batu. Jiwa yang polos apabila diisi dengan penanaman 

akhlak, maka yang diterimanya itu akan melekat kuat. Anak akan 

melakukan apa yang telah diterimanya disinilah letak pentingnya orang tua 

dalam membina anak.  

Penulis disini akan membahas tentang sebuah keluarga yang 

kehilangan peran dari salah satu orangtua bisa dari ayah maupun ibu. 

Keluarga yang kehilangan salah satu peran ini kemudian akan memaksa 

salah satu pihak untuk bisa berperan ganda menggantikan salah satu peran 

yang hilang.  Misalnya seorang istri yang ditinggal suaminya merantau 

atau bekerja menjadi TKI dan meninggalkan satu anak membuat seorang 

istri tersebut mendidik anak itu sendirian tanpa suami disampingnya. 

Begitu juga sebaliknya, misalnya istri yang pergi meninggalkan suaminya 

untuk bekerja menjadi TKI dan meninggalkan anak membuat suami 

tersebut mendidik anak itu sendiri serta harus berperan ganda untuk 

menggantikan istrinya sebagai seorang ibu bagi si anak. Meskipun 

sebenarnya sangat sulit untuk dijalaninya.  

                                                             
7  Zakiyah Darajat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 15–16. 
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Dengan adanya tugas-tugas yang berat untuk mendidik anak, 

orangtua harus bekerja sama yang baik dengan pasangannya agar 

perkembangan anak menjadi baik. Ketika ada sebuah kelurga yang 

terpaksa harus mendidik anaknya dengan satu orang tua yaitu hanya 

seorang ayah saja atau ibu saja maka akan terjadi hal yang berbeda pada 

pendidikan akhlak anak, apalagi pada keluarga yang ditinggal orangtuanya 

bekerja merantau dan pulangnya sampai beberapa tahun kemudian yang 

tidak mungkin ikut mendidik anak secara langsung setiap harinya, hal ini 

membuat anak merasa tidak mempunyai keluarga yang utuh atau normal. 

Anak juga akan merasa minder karena anak merasa tidak sama atau 

berbeda dengan teman-temannya yang mempunyai orangtua utuh dan bisa 

bertemu setiap hari. Dan hasilnya juga akan berbeda dengan anak yang 

mempunyai perhatian dan asuhan langsung dari kedua orangtuanya yang 

utuh.8  

Akhlak dalam kehidupan sekarang juga sangat dibutuhkan sekali, 

karena manusia diciptakan juga mempunyai naluri akhlak untuk hidup 

dimasyarakat. Karena itu merupakan sebuah alat yang harus ditanamkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang hidupnya tanpa akhlak 

merupakan manusia yang dianggap tidak bernorma dan bisa hidup 

seenaknya saja dalam kehidupannya dan apabila kalau ini memang ada 

suatu kelompok atau organisasi yang kurang baik akan menjadikan 

penyakit dan membuat kecemasan bagi para orangtua yang mempunyai 

                                                             
8 Wawancara dengan Ibu Niken Hartanti S.Pd (Ponorogo, 20 Desember 

2017) 
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anak masih dalam masa pendidikan dan belum memiliki jati dirinya. Anak 

akan mudah terpengaruh dan gampang mengikutinya tanpa memikirkan itu 

baik bagi dirinya dan keluarganya atau tidak, karena yang ia pikirkan 

hanya kesenangannya ia saja.9 

Suami istri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lainnya, saling mendukung dan melengkapi dalam 

menjalankan fungsi keluarga. Dalam mencari nafkah, mengasuh dan 

mendidik anak. Suami istri harus saling berbagi tugas. Akan tetapi 

bagaimana jika salah satu dari orang tua yaitu suami atau istri tidak ada, 

banyak dijumpai dalam kehidupan nyata diberbagai daerah, anak yang 

dibesarkan tanpa adanya seorang ayah atau ibu yang mendampingi. 

Bagaimana seorang ibu atau ayah tersebut membesarkan anaknya dari 

mulai merawat, mendidik, sampai mencari nafkah dijalani agar anaknya 

dapat tumbuh dengan baik menjadi anak yang bisa dibanggakan atau 

membanggakan bagi orang tuanya.  

Bagaimana ibu tenaga kerja indonesia membekali anaknya dengan 

bekal agama, iman, takwa, aqidah, akhlak, terlebih lagi biasanya seorang 

anak akan lebih menurut pada ayah karena di dalam keluarga seorang ayah 

Tenaga Kerja Indonesia yang mendidik dan disegani. Dan juga seorang 

ayah Tenaga Kerja Indonesia yang mendidik dan mengasuh anaknya 

seorang diri tanpa bantuan dari istri, juga memiliki kesulitan yang 

                                                             
9 Wawancara dengan Moden Bapak Tukimun (Ponorogo, 27 Desember 

2017) 
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seharusnya tugas seorang istri adalah mengasuh dan mendidik juga 

menjadi kewajiban seorang ayah. Karena Allah telah menciptakan 

pasangan suami istri dengan kewajibannya masing-masing akan tetapi 

saling melengkapi satu sama lainnya.  

Terkadang anak-anak yang dibesarkan kurang kasih sayang dari 

kedua orang tuanya menjadi anak yang kurang penurut, membangkang dan 

pendidikan agamanya pun tidak sesuai dengan ajaran islam. Maka dari itu 

menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Tenaga Kerja Indonesia untuk 

dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan cara yang benar sesuai 

ajaran Islam. Karena baik atau tidaknya sikap maupun akhlak seseorang 

tidak bisa terlepas dari bagaimana cara orang tua mendidik anaknya.  

Banyak dijumpai diberbagai daerah ketika anak-anak telah 

menginjak remaja, merasa tidak lagi harus mempelajari ajaran Islam dan 

mempelajari aqidah akhlak lebih lanjut. Begitu pula yang terjadi di Desa 

Ngendut Kecamatan Balong banyak dijumpai anak yang hanya dirawat 

salah satu orang tua. Akibatnya anak tersebut menjadi pembangkang dan 

kurang penurut dikarenakan kurang maksimalnya pengawasan orang tua 

sehingga menimbulkan akhlak yang kurang baik. Dan tidak lebih hal 

tersebut harus menggunakan cara atau metode agar anak tersebut dapat 

menjadi anak yang diinginkan orangtua.  

Dengan adanya latar belakang masalah diatas, tentang bagaimana 

upaya penanaman nilai akhlak anak usia sekolah dasar dalam keluarga 
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Tenaga Kerja Indonesia maka penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul: “UPAYA PENANAMAN NILAI AKHLAK ANAK USIA 

SEKOLAH DASAR PADA KELUARGA TENAGA KERJA 

INDONESIA (TKI) DI DESA NGENDUT KECAMATAN BALONG 

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017”  
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B. Fokus Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada penanaman akhlak anak usia 

sekolah dasar pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  di Desa 

Ngendut Kecamatan Balong yang meliputi kondisi akhlak anak, upaya 

atau metode dalam penanaman nilai akhlak anak usia sekolah dasar pada 

keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  di Desa Ngendut Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada Latar belakang masalah diatas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi akhlak anak usia sekolah dasar pada kelurga TKI 

di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana upaya penanaman nilai akhlak anak usia sekolah dasar 

pada keluarga TKI di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi akhlak anak usia dasar pada kelurga TKI di 

Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui upaya penanaman nilai akhlak  anak usia sekolah 

dasar pada keluarga TKI di Desa Ngendut Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan positif mengenai 

pentingnya pendidikan akhlak anak pada keluarga. Dan hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi acuhan bagi para pembaca atau 

masyarakat  Desa Ngendut pada khususnya agar dalam menanamkan 

akhlak pada anak tidak dikesampingkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan wawasan mengenai penanaman akhlak anak 

usia sekolah dasar pada keluarga TKI terutama di Desa 

Ngendut, juga mengetahui pentingnya peranan kedua orangtua 

dalam melaksanakan penanaman akhlak dalam keluarga. 

Dalam keluarga TKI ibu ke luar negeri untuk ikut memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga, peran ibu dalam memberikan 

pendidikan akhlak pada anak tidak optimal sehingga 

pendidikan akhlak anaknya diberikan kepada ayah, kakak, atau 

nenek. Relasi dalam keluarga penting untuk kelangsungan 

keluarga dalam menanamkan akhlak. Dan sebagai aplikasi dari 

sebagian ilmu-ilmu yang telah penulis terima dan sebagai 
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bahan masukan untuk mengembangkan wawasan dan bahan 

dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut. 

b. Bagi TKI 

Agar keluarga TKI memperhatikan benar pendidikan 

akhlak anak dalam keluarganya, tidak hanya memperhatikan 

pendidikan formal anak di sekolah, tetapi juga orangtua perlu 

memberikan dan menanamkan pendidikan akhlak dalam 

keluarga sehingga anak-anak mereka menjadi anak yang 

berguna bagi bangsa, negara dan agama. 

c. Bagi Masyarakat 

Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai 

pentingnya pendidikan akhlak anak dalam keluarga. 

1. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematikanya 

sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan 

istilah, metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II, Kajian teoritik tentang upaya atau metode penanaman nilai 

akhlak anak usia sekolah dasar pada keluarga TKI di Desa Ngendut 

Kecamatan Balong  Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. 
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BAB III, Membahas tentang metode penelitian, pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, 

prosedur pengumpulan data. 

BAB IV, Membahas tentang gambaran umum, diskripsi 

penanaman nilai akhlak anak usia sekolah dasar pada keluarga TKI di 

Desa Ngendut Kecamatan Balong  Kabupaten Ponorogo 2017. 

BAB V, Analisis tentang upaya atau metode penanaman nilai 

akhlak anak usia sekolah dasar pada keluarga TKI di Desa Ngendut 

Kecamatan Balong  Kabupaten Ponorogo 2017. 

BAB V, penulis membuat penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran-saran sebagai bahan masukan dalam dunia pendidikan akhlak.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk 

menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. 

Oleh karena itu penulis melakukan penelaah terhadap penelitian terdahulu 

berkaitan dengan permasalahan akhlak. 

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis ada 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya: 

Gazali Rahman1 mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama 

Islam di dalam skripsinya yang berjudul  ”Metode Orang tua Dalam 

Pembiasaan Akhlak Anak Di Rumah Tangga Pada Kalangan Ibu-Ibu 

Pedagang Pasar Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Hulu Kabupaten 

Kotawaringin Timur”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembiasaan 

akhlak anak oleh orang tua dalam rumah tangga tersebut dilaksanakan 

melalui pemberian contoh dan keteladanan dalam pergaulan, penekanan 

disiplin sebagai latihan dan pembiasaan, serta pujian dan hukuman sebagai 

ganjaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pembiasaan akhlak anak dalam rumah tangga tersebut adalah latar 

belakang pendidikan orangtua yang mayoritas SLTP-SLTA/sederajat, 

                                                             
1 Gazali Rahman, Metode Orang Tua Dalam Pembiasaan Akhlak Anak 

Di Rumah Tangga Pada Kalangan Ibu-Ibu Pedagang Pasar Ketapang 

Kecamatan Mentawa Baru Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Universitas 

Islam Negri Antasari, 2015). 
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status ekonomi, perhatian orangtua, minat dan motivasi anak terhadap 

pendidikan akhlak anak yang cukup tinggi, pengaturan waktu yang 

dikelola dengan baik, serta lingkungan social keagamaan masyarakat yang 

sarat dalam menunjang pelaksanaan pembiasaan akhlak anak oleh 

orangtua dalam rumah tangga. 

Hasanah Fauziah2mahasiswi Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan 

Agama Islam di dalam skripsinya yang berjudul “Pembinaan Akhlak di 

Istana Anak Yatim Darul Azhar di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten 

Tanah Bumbu”. Penelitian ini menghasilkan bahwa pembinaan akhlak 

yang diterapkan di Istana Anak Yatim Darul Azhar meliputi keteladanan, 

pembiasaan, nasehat, pengawasan, memberikan hadiah dan hukuman serta 

melaksanakan tata tertib. Adapun faktor-faktor yang mendukung meliputi: 

ustadz atau ustadzah yang memiliki latar belakang yang memadai, sarana 

dan prasarana yang memadai dan keselarasan ustadz dan ustadzah dalam 

melaksanakan tugasnya. Serta faktor penghambatnya yaitu 

santri/santriwati yang sangat heterogen dari segi asal daerah dan 

permasalahan dalam keluarga. 

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, 

walapun bidang yang dibahas adalah sama dalam hal tentang akhlak anak 

dari berbagai aspek, akan tetapi penulis juga ingin menambahkan tentang 

penelitian terdahulu, yakni terletak pada pokok pembahasan lebih kepada 

                                                             
2  Hasanah Fauziah, “Pembinaan Akhlak Di Istana Anak Yatim Darul 

Azhar Di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu” (Universitas 

Islam Negri Antasari, 2011). 
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upaya atau metode yang digunakan dalam penanaman akhlak di dalam 

keluarga TKI. Dengan demikian tidak terdapat kesamaan pokok 

permasalahan yang akan penulis teliti dari penelitian terdahulu yang 

penulis sebutkan. 

B. Kajian Teori 

Fokus dalam penelitian ini adalah, penanaman nilai akhlak anak 

usia sekolah dasar pada keluarga TKI. Sebelum membahas lebih dalam 

maka akan diberikan penjelasan dan batasan pada istilah-istilah dalam 

judul penelitian tersebut: 

A. Upaya penanaman nilai akhlak anak 

1. Pengertian Upaya Penanaman Nilai Akhlak Anak 

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI) diartikan 

sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk 

mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk 

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.3 

Maka penulis menggunakan upaya tersebut dengan metode. 

1. Pengertian metode penanaman nilai akhlak anak 

Dalam ajaran Islam, anak merupakan amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan. Dalam lingkup keluarga, orangtualah yang 

sepenuhnya memiliki tugas untuk memberi pendidikan terhadap 

anaknya, pembentukan karakter, perkembangan, dan kesempurnaan 

anak untuk menjadi diri yang matang. Salah satunya yaitu pembentukan 

                                                             
3  Depdikbud, Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 

1250. 
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akhlak, karena dalam kehidupan sehari-hari orang juga tidak akan 

terlepas dari akhlak yang merupakan sebagai alat dalam kehidupan. 

Akhlak sangat penting bagi manusia karena akhlak merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kepentingan 

akhlak ini tidak saja dirasakan oleh manusia itu sendiri dalam kehidupan 

berkeluarga dan bermasyarakat bahkan dalam kehidupan bernegara.  

Penanaman dan pembinaan pendidikan agama pada diri anak 

menurut peran aktif keluarganya yang tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Adalah kesalahan yang sangat fatal bila menyerahkan penanaman dan  

pembinaan pendidikan agama anak pada lingkungan masyarakat 

maupun sekolah saja. Hal ini disebabkan tanggung jawab pendidikan 

agama yang paling awal bagi anak terletak di pundak orangtuanya. 

Secara umum, dunia sudah mengetahui pendidikan sedini mungkin 

sangat penting bagi anak. Karena dalam Islam juga sangat dikenal 

dengan ajarannya yaitu belajar sepanjang hayat. sebagaimana sabda 

Rasulullah saw :  

 طلب العلم من المهدي الي لهدي )رواه بحاري و مسلم(

Artinya: “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahad”. 

(HR.Bukhori dan Muslim)  

Berbicara masalah nilai akhlak, sebenarnya nilai itu sendiri adalah 

melihat sesuatu dari segi kegunaan atau manfaatnya dalam kehidupan 

yang menyangkut masalah yang bersifat jasmaniyah dan rokhaniyah. Nilai 
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yang bersifat rokhaniyah itu meliputi rasa keindahan, kebenaran, etika 

(akhlak), dan agama.4 

Untuk menanamkan nilai akhlak anak juga diperlukan metode 

tertentu agar mencapai tujuan, apalagi bagi mereka yang mendidik anak 

sendirian tanpa pasangan disisinya karena bekerja menjadi TKI, yang 

dimaksud dengan metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Orang tua juga harus sekreatif mungkin dalam 

menjalankan metode itu agar tujuan itu bisa didapat.  

Dalam Islam akhlak sangat penting bagi manusia, bahkan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. 

Karena akhlak merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk 

manusia dengan mahluk lainnya, sebab seandainya manusia tanpa akhlak, 

maka akan hilang derajat kemanusiaannya.  

Kebiasaan yang baik maupun positif yang telah tertanam kuat pada 

jiwa anak tidak akan hilang begitu saja pada masa depannya. Penanaman 

akhlak pada masa anak-anak akan teringat kuat pada hati seseorang seperti 

ukiran di atas batu. Jiwa yang polos apabila di isi dengan penanaman 

akhlak, maka yang diterimanya itu akan melekat kuat. Anak akan 

melakukan apa yang telah diterimanya dari pembiasaan orangtua yang 

telah diajarkan selama masa anak-anak, disinilah letak pentingnya 

orangtua dalam membina akhlak  anak.  

                                                             
4 Humaidi Tatapangarsa, Akhlak Yang Mulia (Surabaya: PT Bina Ilmu 

Offset, 1991), 158. 
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Dalam pembahasan penanaman akhlak ini supaya tidak meluas 

maka peneliti fokuskan  pada penanaman akhlak pada keluarga TKI. Pada 

keluarga TKI tentu orangtua tunggal sementara ini sangat dituntut untuk 

lebih ekstra alam mendidik anak seorang diri yang idealnya dilakukan oleh 

dua orangtua. Sebelum membahas lebih jauh harus dijelaskan pengertian 

penanaman akhlak itu sendiri.  

Penanaman adalah merupakan bentuk ajaran orangtua yang 

diberikan oleh anaknya untuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan negara.  

Akhlak mempunyai berbagai macam arti, dari berbagai sumber 

dapat diperoleh arti akhlak yaitu:  

a. Menurut IAIN Walisongo 5 Kata akhlak berasal dari bahasa 

arab, jamak dari khuluqun yang menurut bahasa adalah budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.  

b. Menurut Asmaran 6  akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa 

manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu 

ada padanya. Sifat ini dapat lahir berupa perbuatan baik, 

disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, disebut 

akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya.  

c. Menurut Imam Al-Ghozali   

                                                             
5 IAIN Walisongo, Metodologi Pengajaran Agama (Semarang: Pustaka Pelajar 

Offset, 2004), 109. 
6 Pengantar Studi Akhlak, 1. 
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 فَاْلَخْلِق ِعبَاَرة عن هيئة في النفسي راسخها تصدر األفعال بسهواة و يسر من غير حاجة 

 ألي فكر و رؤية 

Artinya : Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan 

mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.”  

d. Menurut Ibrahim Anis  

 الخلق مال لنفس راسخة، تصدر عنها ألعمال منخير أو شر من غير حاجة ألي فكر

 و رؤية  

Artinya : Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, 

tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.  

e. Menurut Karim Zaidan  

 منهجوعة من الماني ولبصفات المستقرة في النفس و في ضوء 

 هاوميز انها يحسن الفعل في نضر اإلنسان أو يقبح، ومن ثم يقدم

 عليه أو يحجم عمه  

Artinya : Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang 

tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan 

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

meninggalkannya”. 
7
 

Dari berbagai macam pendapat diatas mengenai akhlak dapat 

ditarik kesimpulan bahwa akhlak atau khuluq itu adalah sifat yang 

tertanam dalam diri manusia sejak lahir , sehingga dia akan muncul secara 

sepontan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu. 

Akhlak disini lebih difokuskan sikap anak usia 6-12 tahun dimana 

pada usia ini anak telah menerima pendidikan akhlak dari formal maupun 

non formal, penanaman akhlak dalam usia ini berdasarkan otoritas orang 

lain karena anak hanya akan menangkap nilai-nilai akhlak dari orang yang 

dekat dengan anak, baik itu orangtuanya, teman, guru, serta lingkungan 

sekitar. Jadi penanaman nilai akhlak adalah pembiasaan orangtua yang 

telah di berikan kepada anak-anaknnya agar terbentuk pribadi yang baik 

dan sesuai dengan norma-norma dan ajaran agama.  

Pembentukan kepribadian anak sangat erat kaitannya dengan 

penanaman akhlak yang ditanamkan melalui pendidikan agama. Secara 

umum, pakar-pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan 

suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan prilaku 

seseorang. Keperibadian terbentuk melalui semua pengamalan dan nilai-

nilai yang diserap dalam pertumbuhannya, terutama pada tahun-tahun 

pertama umurnya. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam 

                                                             
7 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2007), 12. 
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pembentukan kepribadian seseorang, tingkah laku orang tersebut akan 

diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Di sinilah letak urgensi 

pembinaan pendidikan agama terhadap anak di dalam keluarga, khususnya 

pada masa masa perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Oleh 

sebab itu keterlibatan orangtua dalam penanaman pendidikan anak di 

keluarga sangat diperlukan.  

Pendididkan akhlak merupakan tugas penting untuk kedua 

orangtua yaitu ibu dan bapak, tetapi akan nampak berbeda pada cara, isi, 

dan peran penanaman nilai akhlak pada anak jika dalam keluarga hanya 

ada satu figur orangtua tunggal sementara atau pada keluarga TKI (Tenaga 

Kerja Indonesia). 

2. Metode penanaman nilai akhlak 

Dalam penanaman nilai akhlak pada anak penulis di sini 

menggunakan upaya dan upaya tersebut berisi metode-metode khusus. 

Apalagi bagi mereka orangtua tunggal yang harus berperan ganda 

untuk mendidik anaknya karena ditinggal oleh pasangannya bekerja 

menjadi TKI. Beberapa metode yang digunakan untuk penanaman 

akhlak menurut Abdurrahman An Nahlawi yaitu: 

a. Metode Hiwar (Percakapan) 

Metode Hiwar (Percakapan) adalah percakapan silih berganti  

antara dua pihak atau melalui tanya jawab mengenai suatu topik 
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mengarah kepada suatu tujuan. 8  Demikianlah kedua pihak saling 

bertukar pendapat tentang suatu perkara tertentu.  

Contohnya, ayah dan ibu melakukan percakapan dalam ruang dan 

waktu yang sama, kemudian ayah dan ibu yang menjadi orangtua 

tunggal sementara mengajak anaknnya untuk duduk bersama dalam 

satu ruang dan waktu. Orangtua dan anak melakukan percakapan baik 

ada suatu permasalahan atau tidak yang kemudian baik ayah maupun 

ibu dan anak akan mendapatkan suatu maksud dari percakapan yang 

telah berjalan itu. 

b. Metode Kisah 

Metode Kisah mempunyai fungsi edukatif yang tidak dapat diganti  

dengan bentuk penyampaian lain selain bahasa.9 Disamping itu kisah 

edukatif itu melahirkan kehangatan perasaan dan vitalitas serta 

aktivitas didalam jiwa, yang selanjutnya memotivasi manusia untuk 

mengubah perilakunya dan memperbaharui tekadnya sesuai dengan 

tuntunan.  

Penanaman melalui kisah-kisah tersebut dapat mengiringi anak 

pada kehangatan perasaan, kehidupan, dan kedinamisan jiwa yang 

mendorong manusia untuk mengubah perilaku dan memperbaharui 

                                                             
8  Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2001), 118. 
9 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 142. 



25 

 

 
 

tekadnya selaras dengan tuntutan, pengarahan, penyimpulan, dan 

pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut.10 

Dampak pendidikan melalui pengisahan adalah dapat 

mengaktifkan  dan membangkitkan kesadaran pembaca tanpa cermin 

kesantaian dan keterlambatan sehingga dengan kisah, setiap pembaca 

akan senantiasa merenungkan makna dan mengikuti berbagai situasi 

kisah tersebut sehingga pembaca terpengaruh oleh tokoh dan topik 

kisah tersebut.  

Contohnya, anak diberi cerita-cerita yang bisa dijadikan 

mereka teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa mengenai kisah para 

Nabi dan para Rosul atau kisah-kisah para pahlawan yang di anggap 

mereka sebagai sosok yang tangguh. 

c. Metode Amtsal (Perumpamaan) 

Perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam al-Qur’an  

mempunyai beberapa makna antara lain :  

1) Merupakan sesuatu sifat manusia dengan perumpamaan yang 

lain.  

2) Mengungkapkan sesuatu keadaan dengan keadaan yang lain 

yang memiliki kesamaan untuk menandakan peristiwa.  

3) Menjelaskan kemustahilan adanya kesurupaan antara dua 

perkara yang oleh kaum musyrikin dipandang serupa.11 

                                                             
10 Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan  

Masyarakat (Jakarta: Gema Insani, 1995), 239. 
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Perumpamaan-perumpamaan tersebut memiliki tujuan 

psikologis edukatif yang ditunjukkan oleh kedalaman makna dan 

ketinggian maksud selain kemukjizatan balaghah dan dampak metode 

pengajian. Tujuan  psikologis-edukatif yang dimaksud adalah pertama, 

memudahkan pemahaman suatu konsep. Untuk memahami makna 

spiritual suatu perkara, manusia itu cenderung menyukai penyerapan 

persoalan-persoalan abstrak pada perkara-perkara yang kongkrit. 

Kedua, mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang 

diumpamakan dan untuk mengembangkan aneka perasaan keTuhanan. 

Ketiga, membina akal untuk terbiasa berfikir secara valid dan analogis. 

Keempat, mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan aspek 

emosi dan mental manusia. Mental akan menggerakkan dan 

mendorong hati untuk berbuat kebaikan dan menjauhi berbagai 

kemungkaran. 

d. Metode Teladan 

Pada dasarnya manusia cenderung memerlukan sosok teladan dan  

panutan yang mampu mengarahkan manusia pada jalan kebenaran dan  

sekaligus menjadi perumpamaan dinamis. Di antara tipe-tipe 

peneladanan yang terpenting adalah:  

1) Pengaruh langsung yang tidak disengaja (spontan)  

Pengaruh yang tersirat dari sebuah keteladanan akan 

menentukan sejauh mana seseorang memiliki sifat yang mampu 

                                                                                                                          
11  Binti Maunah, Metedologi Pengajaran Agama Islam (Yogyakarta: 

Teras, 2009), 72. 
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mendorong orang lain untuk meniru dirinya, baik dalam 

keunggulan ilmu pengetahuan, kepemimpinan atau ketulusan. 

Dalam kondisi yang demikian, pengaruh keteladanan itu terjadi 

secara spontan dan tidak disengaja. Ini berarti bahwa setiap orang 

yang ingin dijadikan panutan oleh orang lain harus senantiasa 

mengontrol perilakunya. Semakin dia waspada dan tulus, semakin 

bertambahlah kekaguman orang kepadanya. 

2) Pengaruh yang sengaja 

Kadang kata peneladanan diupayakan secara sengaja. 

Misalnya, seorang pendidik menyampaikan model bacaan yang 

diikuti oleh anak. Seorang imam membaguskan sholatnya untuk 

mengajarkan sholat yang sempurna.12 

Orangtua hendaknya menjadi contoh yang baik dalam 

segala aspek kehidupan bagi si anak. 13  karena pada dasarnya 

manusia sangat cenderung memerlukan sosok teladan dan anutan  

yang mampu mengarahkan manusia pada jalan kebenaran dan 

sekaligus menjadi perumpamaan dinamis yang menjelaskan cara 

mengamalkan syariat Allah, dan itu akan terjadi pada anak yang 

akan meniru kebiasaan dari orangtuanya. 

e. Metode Pembiasaan diri dan Pengalaman 

Metode pembiasaan diri dan pengalaman ini dapat membentuk  

                                                             
12 An-Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan  Masyarakat, 

266–67. 
13 Darajat, Ilmu Jiwa Agama, 42. 
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akhlak anak dan rohani serta pembinaan sosial seseoranng tidak cukup 

nyata dan pembiasaan diri sejak usia dini. Untuk biasa hidup teratur, 

disiplin, tolong menolong sesama manusia dalam kehidupan sosial 

memerlukan latihan yang kontinyu setiap hari.14 

f. Metode pengambilan pengajaran dan peringatan 

Betapa pun usaha pendidikan dilakukan jika anak tidak mengetahui 

akibat positif atau negatif maka pendidikan kurang bermakna. Anak 

jika mengerjakan kebaikan maka akan merasa senang dan anak yang 

melakukan kejelekan pasti akan merasa sedih, kecewa dan putus asa.15 

g. Metode targhib dan tarhib 

Targhib adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk 

menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Namun penundaan  

itu bersifat pasti , baik dan murni, serta dilakukan melalui amal sholeh 

atau pencegahan diri dari kelezatan yang membahayakan (pekerjaan 

buruk).  

Tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang 

disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan  

yang telah dilarang Allah. Selain itu juga karena menyepelekan 

pelaksanaa kewajiban yang telah diperintahkan Allah. Tarhib pun 

dapat diartikan sebagai ancaman dari Allah untuk menakut-nakuti 

hamba-hamba-Nya melalui penonjolan kesalahan atau penonjolan 

                                                             
14 Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, 143. 
15 Walisongo, Metodologi Pengajaran Agama, 125. 
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salah satu sifat keAgungan dan kekuatan Ilahiah agar mereka 

teringatkan untuk tidak melakukan kesalahan dan kemaksiatan.16 

Metode targhib dan tarhib adalah metode yang dapat membuat 

senang dan takut. Dengan metode ini kebaikan dan keburukan yang 

disampaikan kepada seseorang dapat mempengaruhi dirinya agar 

terdorong untuk berbuat baik. 

Sedangkan menurut muhammad Quthb metodenya ditambah 

sebagai berikut : 

h. Metode nasihat 

Metode nasihat adalah memberikan masukan kepada anak 

mana yang baik dan mana yang buruk. Jika anak membuat kesalahan 

orangtua  akan memberikan peringatan agar anak tidak salah 

menentukan sikap. 

i. Metode hukuman 

Metode hukuman adalah pemberian hukuman pada anak 

apabila anak melakukan kesalahan dengan tujuan anak tidak 

melakukan kesalahan lagi 

Dalam penelitian ini memang sangat disorotkan kepada 

penanaman nilai akhlak anak pada keluarga TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia) walaupun hanya orangtua tunggal yang mendidik anak-

anaknya karena di tinggal oleh pasangannya menjadi TKI (Tenaga 

                                                             
16 An-nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan  Masyarakat, 

296. 
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Kerja Indonesia) seorang ayah atau ibu harus bekerja ekstra untuk 

menjadi panutan dan memberi teladan bagi anaknya. Sehingga anak 

akan menyerap perilaku akhlak orangtuannya baik melalui perilaku 

dan tingkah laku sehari-hari ketika bersama anaknya. Beberapa metode 

diatas dapat membantu para orangtua tunggal sementara untuk 

menanamkan akhlak sehari-hari pada anaknya. Karena metode yang 

sesuai pada anak akan lebih membantu penanaman pada anak yang 

akan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Konten kondisi penanaman nilai akhlak 

Dalam penanaman akhlak anak perlu di tanamkan mengenai hal 

hal sebagai berikut : 

a. Berbuat baik 

Orangtua juga harus mengusahakan dan memberikan 

pengertian kepada anak dalam berperilakunya. Ini semua dilakukan 

agar anak tidak terjerumus dan ikut-ikutan dalam perbuatan yang 

negatif. Sesuai firman-Nya QS. Luqman (31) : 17. 

لَوةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُرْوِف َواْنهَ َعِن   اْلُمْنَكِر َواْصبِْر علَى َمآ اََصابََك ۗ اِنَّ َذلَِك يَبُنَيَّ اَقِِم الصَّ

 ﴾71ِمْن َعْزِم االُُمْوِر ﴿

Artinya: “Hai anakku! Dirikanlah sembahyang, suruhlah 

orang berbuat baik dan larang berbuat salah dan sabarlah 

menghadapi peristiwa yang terjadi terhadap engkau. Sesungguhnya 

hal yang demikian memerlukan kesungguhan hati.” (Lukman 17)  
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 Menyuruh berbuat baik dan melarang mengerjakan 

perbuatan jahat, apabila dilihat sepintas lalu, tampaknya suatu 

pekerjaan yang ringan, sedang pada hakikatnya bukan demikian.17 

Maka dari itu untuk mendapatkan anak menjadi anak yang 

berprilaku baik tidak semudah yang kita bayangkan, akan tetapi 

harus bekerja ekstra agar tidak salah dalam mendidiknya. 

b. Jujur (shidiq) 

Jujur artinya sesuainnya sesuatu dengan kenyataan yang 

sesungguhnya, dan ini tidak saja berupa perkataan tetapi juga  

perbuatan. Sabda beliau:  

 عليكم بالصدق فأن الصدق يهدي ألي البر و البر يهدي الجنة و مايزال الرجليصدق و 

 يتحر الصدق متي يكتب عند هللا صديقا

  Artinya: ”Wajib kepadamu berlaku benar, karena 

sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan membawa 

kesurga. Seseorang tidak henti-hentinya berkata dan berlaku benar 

dan mengusahakan sungguh-sungnguh akan kebenaran, sehingga 

dicatat ia disisi Allah sebagai seorang siddiq (orang yang selalu 

benar) (Riwayat Bukhori)  

Kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi berdiri 

tegaknya masyarakat. Tanpa kebenaran akan hancurlah 

masyarakat, sebab hanya dengan kebenaran maka dapat tercipta 

adanya saling pengertian satu sama lain dalam masyarakat, dan 

                                                             
17 HS Facruddin, Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur’an (Bina Aksana, 

1985), 163. 
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tanpa adanya saling pengertian tidak mungkin terjadi tolong 

menolong, sedang bahasa itu diciptakan juga untuk kepentingan 

saling pengertian ini, yang tanpa itu tidak mungkin terjadi 

kehidupan masyarakat.18 

Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat maju 

selangkahpun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. 

Tidak jujur berarti tidak setia sekata dan itu berarti bahwa kita 

belum sanggup untuk mengambil sikap yang lurus. Kejujuran 

merupakan nilai akhlak yang utama. Bersikap baik terhadap orang 

lain, tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracun.  

Bersikap jujur terhadap orang lain berarti dua yaitu  

1. Sikap terbuka  

Terbuka disini bukan dimaksud bahwa segala pertanyaan 

orang lain harus kita jawab dengan selengkapnya, atau bahwa 

orang lain berhak untuk mengetahui segala perasaan dan fikiran 

kita. Kita berhak atas batin kita. Melainkan yang dimaksud 

ialah bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri. Kita 

tidak menyembunyikan wajah kita yang sebenarnya. Dalam 

segala sikap dan tindakan kita memang hendaknya tanggap 

terhadap kebutuhan, kepentingan, dan hak orang-orang yang 

berhadapan dengan kita.  

                                                             
18 Tatapangarsa, Akhlak Yang Mulia, 149–50. 
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Kita tidak bersikap egois belaka. Kita seperlunya 

bersedia mengorbankan suatu kepentingan kita demi orang lain. 

 Contohnya, ketika anak mempunyai mainan yang baru 

kemudian anak itu mau berbagi mainannya itu dengan teman 

yang lainnya karena dia benar-benar ingin membagi 

kebahagiaannya itu bersama-sama. Bukan karena pasang kedok 

dan kalau perlu kita menolak permintaan orang lain dengan 

tenang. 

2. Bersikap Wajar (fair) 

Bersikap wajar (fair) yang dimaksud adalah dia 

memperlakukannya menurut standar-standar yang 

diharapkannya dipergunakan orang lain terhadap dirinya. Dia 

menghormati hak orang lain, dia selalu akan memenuhi janji 

yang diberikan, juga terhadap orang yang tidak dalam posisi 

untuk menuntutnya, dia tidak akan pernah bertindak 

bertentangan dengan suara hati atau keyakinannya. Keselarasa 

yang berdasarkan kepalsuan, ketidak adilan dan kebohongan 

akan disobeknya.  

Contohnya, anak selalu menepati janjinya ketika dia 

memang sudah berjanji sama orang lain, meskipun tidak ada 

tuntutan dari orang lain. Dia memang benar-benar mengikuti 

apa kata hatinya.  
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Orang yang tidak jujur senantiasa berada dalam 

pelarian. Dia lari dari orang lain yang ditakuti sebagai 

ancaman, dan dia lari dari dirinya sendiri karena tidak berani 

mengahadapi kenyataan yang sebenarnya. Hanya rasa 

bersalahlah yang bakal menyelimuti setiap harinya. Maka 

kejujuran membutuhkan keberanian. Keberanian untuk berhenti 

melarikan diri dan menjadi diri sendiri. 19 

Bersikiap jujur merupakan suatu keberanian yang 

sangat penting, karena itu merupakan tameng kekuatan kita. 

Kita tidak akan pernah dihantui rasa bersalah tetapi justru 

sebaliknya kita akan selalu merasa aman. 

c. Ikhlas 

Ikhlas adalah murni atau bersih, tidak ada campuran. Bersih  

suatu pekerjaan dari campuran motif-motif yang selain Allah, 

seperti ingin di puji orang, ingin mendapatkan nama dan lain 

sebagainya. Jadi sesuatu pekerjaan dapat dikatakan ikhlas, kalau 

pekerjaan itu dilakukan semata-mata karena Allah saja, menghadap 

ridho-Nya dan pahala-Nya.  

Ada orang yang membantu fakir miskin karena Allah 

semata-mata, dan ada pula orang yang membantu fakir miskin juga 

tetapi semata-mata karena ingin dipuji dan dikatakan sebagai 

                                                             
19 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat 

Moral (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 142–43. 
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dermawan. Lahir dari amal kedua orang itu sama saja tidak ada 

perbedaan apa-apa, yaitu sama-sama memberikan bantuan kepada 

fakir miskin, tetapi nilai amal orang yang pertama lebih tinggi dari 

pada orang yang kedua. Sabda Rasulullah SAW :  

 اليقبل هللا من العمل إال كان له خالصا و ابتغي به و جهه

Artinya:” Allah tidak menerima amal, kecuali amal yang 

dikerjakan dengan ikhlas karena dia semata-mata dan dimaksudkan 

untuk mencari keridhaa-Nya. (H.R Ibnu Majah). 20 

Contohnya, ketika ada temannya yang kurang mampu dan 

ia kemudian menolong dengan memberikan sedikit dari uang 

sakunya itu karena ia memang benar-benar karena niat ia 

membantu dan jauh dari niat ia yang semata-mata karena ingin 

dipuji oleh teman yang lain.   

d. Qana’ah 

Qana’ah adalah menerima dengan rela apa yang ada atau 

merasa cukup dengan apa yang di miliki. Qana’ah dalam 

pengertiannya yang luas sebenarnya mengandung 5 perkara yaitu:  

1) Menerima dengan rela apa yang ada.  

2) Memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas, disertai 

dengan usaha atau ikhtiar.  

3) Menerima dengan sabar ketentuan Tuhan.  

4) Bertawakal kepada Tuhan.  

                                                             
20 Tatapangarsa, Akhlak Yang Mulia, 151–52. 
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5) Tidak tertarik oleh tipu daya dunia.  

Kita tidak lupa daratan kalau sedang beruntung, dan jauh pula  

dari sifat-sifat tamak dan rakus terhadap duniawi. Sebaliknya kita 

juga tidak begitu kacau balau, susah dan gelisah kalau sedang 

merugi, apalagi sampai menjadi gila, dan kemudian bunuh diri 

karena putus asa. 21 

Contoh, Anak diberi nasihat oleh bapak atau ibunya 

mengenai pekerjaan ayah dan ibu yang menjadi TKI sehingga dia 

bisa menerima keadaan keluarganya itu.  

e. Kesediaan untuk bertanggungjawab 

Yang dimaksud dengan kesediaan bertanggungjawab disini  

adalah :  

1. Kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan 

sebaik mungkin. Bertanggungjawab berarti suatu sikap 

terhadap tugas yang membebani kita,  kita merasa tertarik 

untuk menyelesaikannya, demi tugas itu sendiri. Kita akan 

melaksanakan dengan sebaik mungkin, meskipun dituntut 

pengorbanan atau kurang menguntungkan atau ditentang oleh 

orang lain. Tugas itu bukan merupakan masalah di mana kita 

berusaha untuk menyelamatkan diri tanpa menimbulkan kesan 

yang buruk, melainkan tugas itu kita rasakan sebagai sesuatu 

yang mulia.  

                                                             
21 Ibid., 153–54. 
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2. Kesediaan sikap bertanggungjawab mengatasi segala etika 

peraturan. Etika peraturan hanya mempertanyakan apakah 

sesuatu itu boleh atau tidak. Sedangkan sikap 

bertanggungjawab merasa terikat pada hal yang dinilai perlu. 

Seperti para siswa yang istirahat pada jam sekolah, karena 

memang saat itu jam untuk istirahat.  

3. Kesediaan sikap bertanggungjawab artinya bersedia untuk 

bertanggungjawab secara prinsipal tidak terbata. Dia tidak 

membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan 

kewajibannya, melainkan merasa bertanggungjawab di mana 

saja ia di perlukan.  

4. Kesediaan sikap bertanggungjawab adalah kesediaan untuk 

diminta, dan untuk memberikan pertanggungjawaban atas 

tindakan-tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan 

kewajibannya.  

Contohnya, ketika ada PR (pekerjaan rumah) si anak mampu 

mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik dan selalu dikerjakan. Tidak 

minta bantuan dari orang lain yang di suruh mengerjakannya karena dalam 

diri anak itu sudah bebar-benar tertanam rasa tanggungjawab. 

C. Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

1. Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

Pengertian keluarga dapat disimpulkan dari berbagai pendapat para  

ahli dibawah ini:  
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a. Menurut Syaiful Bahri Djamarah 22  keluarga adalah Sebagai 

sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. 

Didalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah 

karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, 

ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan 

damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk 

keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin.  

b. Menurut Soelaeman secara psikologi, keluarga adalah 

sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal 

bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya 

pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling 

memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.  

c. F.J. Brown berpendapat bahwa ditinjau dari sudut pandang 

sosiologis. Keluarga dapat diartikan dua macam yaitu (a) dalam 

arti luas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan 

darah atau keturunan maupun yang ada hubungan dengan 

“clan” atau marga, dan (b) dapat arti sempit keluarga meliputi 

orangtua dan anak.  

Pengertian TKI (Tenaga Kerja Indonesia)   

a. Menurut Rancangan Undang-undang Tenaga Kerja Luar 

Negeri (Versi Badan Legislatif) adalah setiap orang Indonesia 

                                                             
22 Djamrah Syaiful Bahri, Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam 

Keluarga (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 16. 
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dewasa yang sedang dan pasca bekerja di luar negeri di dalam 

suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

b. Menurut Mughni adalah setiap orang yang akan, sedang, dan 

pasca bekerja di luar negeri di dalam suatu hubungan kerja 

dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. 

c. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga 

negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, 

Timor-Leste, Papua Nugini, Australia dan Filipina) dalam 

hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima 

upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan 

dengan pekerja kasar. 

Jadi keluarga TKI adalah sebuah institusi yang di dalamnya hidup 

bersama-sama yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan ada pula yang 

ketambahan dengan saudaranya yang mana ayah atau ibu sedang bekerja 

di luar negeri. 

Menjadi orangtua tunggal sementara karena ditinggal pasangannya 

menjadi TKI memanglah sangat sulit karena memaksa bertugas sendiri 

untuk mendidik anak-anaknya. Dalam keluarga TKI memiliki serangkaian 

kendala yang tidak sama dengan keluarga yang utuh. Hal ini kita 

kembalikan pada fungsi keluarga yaitu memaksimalkan peran orangtua 

dalam pembentukan  kepribadian, potensi dan akhlak pada anak. Karena 

sesungguhnya anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan membawa potensi 
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masing-masing, tugas orang tua adalah memberikan kebaikan pada anak 

sehingga anak juga akan terbentuk menjadi anak yang baik.  

Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena 

ikatan perkawinan. Di dalam hidup bersama pasangan suami istri secara 

sah karena perkawinan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan 

sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu 

tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir 

dan batin.  

Pada dasarnya keluarga itu adalah sebuah komunitas dalam”satu 

atap”. Kesadaran untuk hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri 

dan saling interaksi dan  berpotensi punya anak akhirnya membentuk 

komunitas baru yang disebut keluarga. Karenanya keluargapun dapat 

diberi batasan sebagai sebuah group yang terbentuk dari hubungan laki-

laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama 

untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak.23 

2. Penanaman nilai akhlak anak pada keluarga TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia) 

Perilaku anak akan tergantung pada orang tuannya bagaimana cara 

dia menanamkan nilai-nilai akhlak. Anak dilahirkan dalam keadaan 

kosong dan tidak tau apa-apa, tidak tau mana yang baik dan juga mana 

yang buruk. Oleh karena itu, pembentukan akhlak itu merupakan tugas 

                                                             
23 Ibid., 16–17. 
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utama bagi orangtuannya. Akan dijadikan anak yang berakhlak baik 

atau malah justru sebaliknya yaitu akhlak yang buruk.  

Keluarga atau masyarakat terkecil merupakan pendidikan utama 

bagi anak sebelum anak itu mendapat pendidikan formal dari 

sekolahan, penanaman akhlak merupakan pembentukan watak anak 

yang dapat terjadi pada pendidikan keluarga terlebih dahulu. Peran 

orang tua dalam membentuk akhlak anak sangatlah besar pengaruhnya 

dan sangat menentukan. Jika orang tua memberikan teladan yang baik, 

maka akan mengiringi anak untuk berprilaku baik. Karena anak akan 

meniru dan meresapi teladan dari orangtuannya baik yang secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Jauhkanlah mereka dari hal-

hal yang buruk dan dekatkanlah mereka pada akhlak yang mulia. 

Dalam kehidupan kesehariannya, anak akan banyak berkumpul sama 

keluargannya. Segala tingkah laku orang yang ada dalam keluarga itu 

akan di tiru oleh anaknya apalagi itu orangtuanya. Karena anak 

merupakan peniru global. Bila objek yang ditiru itu memiliki perilaku 

jelek maka anak akan menjadi pribadi yang jelek, misalnya saja objek 

itu jauh dari orang tua yang penyayang, bertanggung jawab, teladan 

yang baik, serta jauh dari ajaran agama atau kurang dengan nuansa 

agamanya jadi jangan harap anak itu akan menjadi anak yang 

berprilaku baik. begitu juga sebaliknya apabila yang ditiru itu memiliki 

perilaku yang baik memiliki jiwa penyayang, jiwa yang bertanggung 

jawab, teladan yang baik, serta tercipta keluarga yang religious maka 
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anak akan menjadi pribadi yang baik pula. Memiliki sifat-sifat yang 

tidak jauh dari objeknya.  

Tanamkanlah pada diri mereka untuk selalu berakhlakul karimah, 

berikanlah contoh-contoh yang baik, anak akan melihat perilaku orang 

tuannya mulai dia membuka mata sampai menutup mata lagi, mulai 

bangun tidur sampai mau tidur lagi. Karena itu mau tidak mau 

memang sudah menjadi tugas kodrati orang tua terhadap anaknya yang 

harus bertanggung jawab seutuhnya atas perkembangan anaknya.  

Dari uraian diatas jelaslah bahwa peran orangtua dalam pendidikan 

anak di keluarga sangatlah besar. Tidak berlebihan apabila dikatakan 

bahwa orangtua adalah central teacher dalam keluarga. Hal ini 

disebabkan setiap anak mendapatkan pendidikan pertama kali dan 

biasanya yang paling membekas dari orangtuanya. Orangtua dapat 

menanamkan pembiyasaan dan memberi teladan yang baik agar dapat 

mempengaruhi anak untuk melakukan nilai-nilai akhlak dan 

mengembangkan potensinya.  

Ada peribahasa yang mengatakan bahwa “Buah jatuh tidak jauh 

dari pohonnya”  artinya seorang anak tidak akan jauh watak, perilaku, 

tabiat, dan kebiyasaan dari orangtuannya. Oleh karena itu penanaman 

akhlak yang dilakukan oleh orangtuannya akan sangat berimbas besar 

terhadap anaknya.  
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Seperti Sabda Rosulullah SAW  

 علموا اوالدكم واهليكم الخير وادبوهم    

Artinya: “Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan 

keluarga kamu dan didiklah mereka. (H.R. Abdur Razaq dan Said 

bin Mansur).  

Maka jika para orangtua pada keluarga TKI ingin memiliki anak 

yang berperilaku yang baik hendaknya tanamkanlah nilai-nilai akhlak pada 

diri anak itu dengan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran-ajaran agama 

dan norma dalam masyarakat. Memang sangat sulit sekali untuk menjadi 

orangtua tunggal yang dituntut untuk berperan ganda mendidik anaknya, 

harus bekerja ekstra dalam mendidik anaknya. Akan tetapi hal itu tidak 

akan menjadi sulit jika keduanya mau saling pengertian. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud penulis tentang upaya 

penanaman nilai akhlak anak usia sekolah dasar pada keluarga tenaga 

kerja Indonesia (TKI) di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2017 adalah suatu penelitian ilmiah tentang upaya 

penanaman nilai akhlak anak. Dimana keluarga yang diteliti mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut : 1. Seseorang yang sudah menikah kemudian 

ditinggal salah satu pasangannya karena bekerja diluar negara, yang 

berada di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

2017.(2). Memiliki anak yang berumur 6-12 tahun, dan penelitiannya di 

Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. 
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BAB III 

   METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-

kata, gambar dan bukan angka-angka yang berasal dari wawancara, 

catatan laporan, dokumen, dan lain-lain, atau penelitian yang didalamnya 

mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa 

atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk 

memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. 

Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan penelitian 

kualitatif (qualitative research) sebagai suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok. Beberapa deskripsi tersebut digunakan untuk 

menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang menuju pada 

kesimpulan.1 

Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

                                                             
1  Nana Syaoudih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 60. 
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orang-orang yang perilaku yang dapat diamati.2 Peneliti menggunakan 

metode kualitatif karena metode kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda, metode ini menyajikan 

secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan dan 

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi.3 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus. Dalam hal ini, Nana Syaodih sukmadinata menjelaskan bahwa 

studi kasus (casestudy) merupakan suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap suatu kesatuan sistem. Kesatuan ini dapat berupa program, 

kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, 

waktu atau ikatan tertentu. Secara singkatnya, studi kasus adalah suatu 

penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, 

memperoleh pemahaman dan kasus tersebut.4 

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, yaitu 

penelitian langsung dilakukan dilapangan.5Jadi, penelitian ini langsung 

dilakukan dan dilaksanakan sendiri oleh peneliti, sehingga peneliti bisa 

                                                             
   2  Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), 4. 

   3  Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), 5. 

   4  Nana Syaoudih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 64. 
5Lexy Moleong, op. cit, 4. 
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mengetahui secara langsung kondisi yang ada dilapangan. Dengan 

partisipasi dari informan akan dapat memberikan tambahan informasi 

bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti langsung mengadakan pengamatan 

tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.6 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: latar 

alamiah, manusia sebagai alat atau instrument, menggunakan metode 

kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh 

fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain penelitian 

bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati 

bersama.7 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan, 

karena peneliti sendiri merupakan alat (instrumen) pengumpul data yang 

utama sehingga kehadiran peneliti mutlak diperlukan dalam menguraikan 

data nantinya. Peneliti dalam penelitian kualitatif menonjolkan kapasitas 

jiwa raga dalam mengamati, bertanya, melacak dan mengabstraksikan hal 

ini.8 S. Nasution dalam bukunya juga menjelaskan bahwa pada penelitian 

kualitatif peneliti merupakan alat penelitian utama.9 

                                                             
   6 Nana Syaodih Sukmadinata,op.cit., 60. 

7 Lexy Moleong, op. Cit., 4-8. 
8Nana Syaodih Sukmadinata, op. cit,26. 
9 S. Nasution, Metode Research, (Bandung: JEMMARS, 1998), 56. 
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Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, 

peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, 

analis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil 

penelitiannya. Kedudukan peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian 

ini sangat tepat, karena ia berperan segalanya dalam proses penelitian.10 

Secara umum kehadiran peneliti dilapangan dilakukan dalam 3 tahap 

yaitu, penelitian pendahuluan yang bertujuan mengenal lapangan 

penelitian, pengumpulan data, dalam bagian ini peneliti secara khusus 

menyimpulkan data, dan terakhir evaluasi data yang bertujuan menilai 

data yang diperoleh di lapangan penelitian dengan kenyataan yang ada. 

Maka dari itu, peneliti sendiri yang terjun langsung ke lapangan 

dan terlibat langsung untuk mengadakan observasi dan wawancara 

mengenai Upaya penanaman nilai akhlak anak usia sekolah dasar pada 

kelurga TKI di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian upaya penanaman nilai akhlak anak usia 

sekolah dasar pada keluarga TKI di Desa Ngendut Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. Untuk lokasi penelitian peneliti memilih keluarga 

yang memiliki beberapa ciri-ciri, yakni: (1). Seseorang yang sudah 

menikah kemudian ditinggal salah satu pasangannya karena bekerja diluar 

negeri, yang berada di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo 2017. (2). Memiliki anak yang berumur 6-12 tahun. 

                                                             
10 Lexy Moleong, op. cit., 121. 
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4. Sumber Data 
 

Sumber data adalah subyek dari mana data itu 

diperoleh. 11 Sedangkan menurut Lofland (1984) bahwa sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber 

data dalam hal ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 
 

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah 

dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data utama yaitu Kelurga TKI dan Anak. 

b. Sumber Data Sekunder 
 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang 

berfungsi melengkapi data yang di perlukan oleh data primer. Adapun 

sumber data sekunder yang diperlukan antara lain: buku-buku, foto dan 

dokumen-dokumen resmi. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Salah satu langkah pokok dari metode ilmiah adalah 

pengumpulan data sebagai bahan dalam kegiatan penelitian. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga metode yaitu: (1) 

metode Observasi, (2) metode wawancara, dan (3) metode dokumentasi. 

                                                             
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 106. 
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a. Metode Observasi 
 

Observasi adalah pengamatan dan catatan sesuatu obyek dengan 

sistematika fenomena yang di selidiki.12 Oleh karena itu observasi harus 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan 

gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Adapun jenis 

observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu peneliti 

ikut serta dan menjadi anggota kelompok yang ingin diamati. 

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. 13  Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang letak dan keadaan geografis, 

sarana dan prasarana yang ada di Desa Ngendut Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo, keadaan Kelurga Tenaga Kerja Indonesia, dan 

Anak, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurga TKI dan 

Anak dari TKI di Desa Ngendut Kecamatan Balong.. 

b. Metode Wawancara 
 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.14 Sedang 

jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak teratur, yaitu 

                                                             
12 Sukandar Arrumidi,Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk 

Peneliti Pemula (Yogyakarta:Gadja Mada University), 69. 

   13  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), 234. 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: PT Rineka Cipta 
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pedoman wawancara hanya memuat secara garis besar apa yang akan 

ditanyakan. Dalam penelitian ini interview digunakan untuk mengetahui 

data tentang tujuan adanya suasana kelurga TKI yang dijadikan objek 

penelitian. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Wawancara secara terbuka dengan maksud mandapatkan data yang valid 

dan dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan. Wawancara harus 

dilakukan dengan efektif, yakni dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya, disamping itu harus 

jelas, suasana harus tetap santai agar data yang diperoleh adalah data 

yang obyektif dan dapat dipercaya. 

Metode wawancara ini juga dipergunakan kalau seseorang untuk 

mendapatkan tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan 

keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang informen dengan 

bercakap-cakap, berhadapan muka dengan orang itu. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang Kondisi Akhlak Anak dan 

Penanaman Nilai Akhlak anak usia sekolah dasar di Desa Ngendut. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, agenda rapat dan data lain dalam lembaga pendidikan.15 Dalam 

                                                             
15Suharsimi Arikunto, Op Cit, 236. 
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hal ini peneliti akan mengambil kumpulan data-data seperti arsip-arsip 

penting dan kegiatan Anak dan Orangtua. 

6. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang 

lain.16 

Adapun pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan 

oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan analisis 

deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara non statistik, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang 

diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-

kategori untuk memperolah kesimpulan atau bermaksud mengetahui 

keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh 

mana dan sebagainya.
 

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut 

diolah dan disajikan dengan menggunakan teknis analisis data deskriptif 

dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan beberapa 

tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi dan langkah 

selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.
 

                                                             
16Lexy J Moleong, Op Cit, 248. 
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Menurut Bogdan & Biklen (1982) Analisis data kualitatif 

merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.Adapun teknik analisis data yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif yang membutuhkan penafsiran 

yang begitu mendalam. 

Menurut Miles dan Huberman, bahwa dalam menganalisis data 

yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.17
 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan dalam 

penelitian agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu 

langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data 

penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu 

penelitian. Oleh karena itu, dalam proses pengecekan keabsahan data 

pada penelitian harus melalui beberapa teknik pengujian data. Teknik 

yang dugunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini 

adalah: 

                                                             
17 MB. Miles & AM. Huberman, Analisis Data Kualitatif , terj., Tjetjep 

Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16. 
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a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan 

penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan 

keikutsertaan peneliti akan memungkinkanpeningkatan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan.18 Dalam hal ini, peneliti langsung 

terjun ke lokasi penelitian dan mengikuti berbagai kegiatan dalam 

waktu yang cukup panjang, adapun maksudnya adalah untuk menguji 

ketidakbenaran informasi atau prediksi yang diperkenalkan oleh peneliti 

atau informen serta sebagai upaya membangun kepercayaan terhadap 

subjek. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data. Keikutsertaan dalam penelitian tidak hanya dilakukan dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar 

penelitian. 

 

b. Ketekunan Pengamatan 

 

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 

yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, ketekunan 

                                                             
18Lexy J Moleong, Op Cit, 327. 
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pengamatan menyediakan kedalaman. Adapun ketekunan pengamatan 

dimaksudkan untuk menetukan data dan informasi yang relevan dengan 

persoalan yang sedang dicari oleh peneliti. 

c. Trianggulasi  

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Data atau informasi 

yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji 

keabsahannya melalui teknik-teknik berikut: 

1) Triangulasi metode: jika informasi atau data yang berasal dari hasil 

wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya.  

2) Triangulasi peneliti: jika informasi yang diperoleh salah seorang 

anggota tim peneliti, maka diuji oleh tim anggota yang lain. 

3) Triangulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada 

responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi. 

4) Triangulasi situasi: bagaimana penuturan seorang responden jika 

keadaan ada orang lain maka dibandingkan dengan dalam keadaan 

sendiri. 

5) Triangulasi teori: apakah ada kepararelan penjelasan dan analisis atau 

tidak antara suatu teori dengan teori yang lain terhadap hasil penelitian. 

Dengan ungkapan lain jika melalui pemeriksaan-pemeriksaan tersebut 

ternyata tidak sama jawaban responden atau ada perbedaan data atau 

informasi yang ditemukan maka keabsahan data diragukan kebenarannya. 
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Dalamkeadaan seperti itu peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih 

lanjut, sehingga diketahui informasi yang mana benar (absah,shohih).19 

Jadi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan sumber 

guna mendapatkan data mengenai upaya penanaman nilai akhalak anak usia 

sekolah dasar pada keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Ngendut 

Kecamatan Balong. 

8. Tahap-Tahap Penelitian 

 

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

berkenaan dengan proses pelaksanaan penelitian, menurut Moleong tahap 

penelitian tersebut meliputi antara lain tahap pra-lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan,dan tahapanalisis data.20 

a. Tahap Pra-Lapangan 
 

Pra-penelitian adalah tahap sebelum berada di lapangan, pada 

tahap sebelum pra-penelitian ini dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 

menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.21 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

 

 Penelitian adalah tahap yang sesungguhnya, selama berada dilapangan, 

pada tahap penelitian ini dilakukan kegiatan antara lain menyiapkan bahan-

                                                             
19 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan 

Proposal Dan Laporan Penelitian (Malang: Universitas Muhamadiah Malang, 

2004), 82-83.  
20 Ibid, 126.  
21 Ibid, 127. 
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bahan yang diperlukan, seperti surat izin penelitian, perlengkapan alat tulis, 

dan alat perekam lainnya, berkonsultasi dengan pihak yang berwenang dan 

yang berkepentingan dengan latar penelitian untuk mendapatkan 

rekomendasi penelitian, mengumpulkan data atau informasi yang terkait 

dengan fokus penelitian, berkonsultasi dengan dosenpembimbing, 

menganalisis data, pembuatan draf awal konsep hasil penelitian.22 

c. Tahap Analisa Data 
 

Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, karena penelitian ini 

menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistik dikemukakan oleh 

Spradley maka analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersama-

sama dengan pengumpulan data.23 

d. Tahap Penulisan Laporan 
 

Langkah terakhir dalam setiap kegiatan penelitian adalah 

pelaporan penelitian. Dalam tahap ini peneliti menulis laporan penelitian, 

dengan menggunakan rancangan penyusunan laporan penelitian yang 

telah tertera dalam sistematika penulisan laporan peneliti. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pentahapan dalam penelitian ini adalah 

berbentuk urutan atau berjenjang yakni dimulai pada tahap pra-penelitian, 

tahap penelitian, tahap pasca-penelitian.Namun walaupun demikian sifat 

dari kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan tersebut 

                                                             
22 Ibid, 137. 
23 Ibid,148-149. 



57 

 

 

tidaklah bersifat ketat, melainkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

ada. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

  

A. Deskripsi Data Umum 

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Kelurahan Ngendut memiliki luas wilayah 303, 115 Ha, daerah 

yang sangat cocok untuk profesi pertanian ini dipadati dengan jumlah 

penduduk sebanyak 1.468 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-

laki sebanyak 703 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 765 

jiwa yang menetap di 3 dusun yaitu dusun Krajan, dusun Krawe, dan 

dusun Puhgading dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 421.  Untuk 

batas wilayah Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

adalah sebagai berikut:  

a. Sebelah utara        : Desa Karangpatihan- Desa Sumberjo 

b. Sebelah selatan        : Desa Pandak- Desa Bulak Kecamatan Balong  

c. Sebelah barat          : Desa Patok Pacitan 

d. Sebelah timur          : Desa Bulak Kecamatan Balong 

2. Keadaan Penduduk 

Adapun keadaan penduduk kelurahan Ngendut Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari data demografi bulan Desember 

tahun 2017 dibawah ini yang sudah dapat dipahami dengan tabel-tabel 

klasifikasi berikut ini. 
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TABEL I 

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA 

NO  KELOMPOK UMUR  

(TAHUN)  

LAKI-LAKI PEEREMPUAN JUMLAH 

1 0<1 37 31 68 

2 1<5 49 53 102 

3 6-10 71 78 149 

4 11-15 63 81 144 

5 16-20 83 92 175 

6 21-25 101 112 213 

7 26-30 69 72 141 

8 31-40 53 56 109 

9 41-50 76 78 154 

10 51-60 53 58 111 

11 60 keatas 48 54 102 

 JUMLAH 703 765 1.468 

 

Kebanyakan pendidikan para penduduk Desa Ngendut rata-rata 

berpendidikan SD atau sederajat sampai tamat SMP atau sederajat SMA tetapi hal 

ini tidak menjadikan kelurahan Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

menjadi tempat yang primitif terhadap dunia luar atau gagap teknologi karena 
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penduduk yang berpendidikan di atas SMP juga masih banyak. Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat di tabel di bawah ini : 

TABEL II 

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN 

NO JENIS PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 Tidak Punya ijasah 212 266 478 

2 SD/ Sederajat 219 197 416 

3 SMP/ Sederajat 141 148 289 

4 SMA/ Sederajat  107 126 233 

5 Perguruan Tinggi 24 28 52 

 JUMLAH 703 765 1.468 

 

Mata pencaharian utama penduduk Desa Ngendut Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo adalah sebagai petani tetapi hal ini lantas tidak membuat 

penduduk semua menjadi seorang petani karena masih banyak keberagaman 

profesi yang di anggap mereka paling tepat sebagai mata pencaharian. Hal ini 

lebih bisa di pahami melalui tabel di bawah ini  

TABEL III 

JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN 

NO JENIS PEKERJAAN VOLUME SATUAN 
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1 Pertanian (Padi dan Palawijo) 547 Orang 

2 Horikultura 125 Orang 

3 Perkebunan 1 Orang 

4 Perikanan Tangkap - - 

5 Perikanan Budidaya 5 Orang 

6 Perternakan 1 Orang 

7 Kehutanaan dan Pertaniaan lain - - 

8 Pertambangan/ Penggalian - - 

9 Industri Penglolaan - - 

10 Listrik dan Gas 3 Orang 

11 Bangunan dan Kontruksi 247 Orang 

12 Perdagangan 12 Orang 

13 Hotel dan Rumah Makan - - 

14 Transportasi dan Pergudangan 2 Orang 

15 Informasi dan Komunikasi - - 

16 Keuangan dan Asuransi 2 Orang 

17 Jasa Pendidikan/ Jasa Kesehatan/ 

Jasa Kemasyarakatan, Pemerintahan 

dan 

27 Orang 

18 Lainnya 473 Orang 

 

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang jumlah keluarga secara lebih rinci 

di bidang administratif :  
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TABEL IV 

JUMLAH KEPALA KELUARGA 

NO URAIAN VOLUME SATUAN 

1 Penduduk dan Keluarga   

 a. Jumlah penduduk laki-laki 703 Orang 

 b. Jumlah penduduk perempuan 764 Orang 

 c. Jumlah keluarga (KK) 389 KK 

 d. Jumlah rumah tangga 352 RT 

2 Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga   

 a. Laki-Laki 304 KK 

 b. Perempuan 85 KK 

 

Masyarakat Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo bisa 

dibilang sangat religius karena masyarakat desa Ngendut mayoritas memeluk 

agama Islam. Untuk lebih jelasnya lagi perhatikan table dibawah ini 

TABEL V 

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA 

NO KELOMPOK AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 Islam 703 765 1.468 

2 Kristen - - - 
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3 Khatolik - - - 

4 Hindu - - - 

5 Budha - - - 

6 Khonghucu - - - 

 JUMLAH 703 765 1.468 

 

Semua masyarakat Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo memeluk agama Islam jadi tidak terdapat sarana tempat ibadah yang 

lain. Untuk mengetahui sarana tempat ibadah yang ada bisa dilihat table dibawah 

ini: 

TABEL VI 

TEMPAT IBADAH 

NO NAMA TEMPAT JUMLAH 

1 Masjid 3 

2 Mushola 6 

 JUMLAH 9 

 

Jumlah Keluarga TKI di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo saat ini mencapai 126 orang dengan tujuan Negara yang berbeda-beda. 

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di tabel berikut ini : 
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TABEL VII 

JUMLAH TKI 

NO NAMA DUSUN JUMLAH TKI 

1 KRAJAN 39 

2 KRAWE 33 

3 PUHGADING 54 

 JUMLAH 126 

 

3. Struktur Pemerintahan 

Struktur pemerintahan Desa Ngendut  Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:     

Kepala Desa : WADIYEM S.Pd 

Sekretaris Desa : WARNI 

Kaur Pemerintahan : MULYONO 

Kaur Pembangunan : SOGOL SAMSURI 

Kaur Keuangan : SUGENG RIYADI 

Kaur Kersa : BINO 

Modin : TUKIMUN 

Kamituwo Krajan : SUGENG RIYADI 

Kamituwo Krawe : BASIR 

Kamituwo Puhgading : SIPAR 
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B. Diskripsi Data Khusus 

Responden yang diteliti adalah: 

a. Seorang yang sudah menikah kemudian ditinggal salah satu pasangannya 

karena pasangannya bekerja menjadi TKI 

b. Memiliki anak yang berumur 6-12 tahun, dan penelitiannya di Desa 

Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tahun 2017. 

Dari berbagai keluarga TKI di Desa Ngendut kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo bulan Desember 2017 adalah 126 TKI yang kebanyakan dari seorang 

istri yang menjadi TKI yang biasanya di sebut dengan sebutan TKW (Tenaga 

Kerja Wanita) dan yang  memiliki ciri-ciri sesuai dengan kriteria yang diteliti 

adalah  keluarga TKI maka peneliti mengambil 12 keluarga TKI untuk diteliti Jadi 

daftar responden yang berhasil untuk diteliti adalah sebagai berikut dengan nama 

asli. Adapun daftar responden yang memenuhi untuk di teliti adalah : 

TABEL VIII 

Daftar Responden dan Para TKI 

NO NAMA SUAMI 

/RESPONDEN 

UMUR NAMA 

ISTRI/ TKI 

UMUR NEGARA 

TUJUAN 

1 JEMIRIN 41 tahun SUNARTI 35 tahun HONGKONG 

2 LASMONO 33 tahun MAINAH 30 tahun MALAYSIA 

3 KASTURI 34 tahun SUWARTI 27 tahun TAIWAN 

4 PAIRAN 43 tahun SUTINI 33 tahun MALAYSIA 



66 
 

 

5 SLAMET 29 tahun DEWI S 27 tahun KOREA 

6 GIMIN 51 tahun TUMINI 42 tahun MALAYSIA 

7 PARDI 40 tahun SUNARNI 38 tahun SINGAPURA 

8 KATENO 46 tahun SUKMINI 36 tahun HONGKONG 

9 SAMSURI 31 tahun PAITRI 28 tahun HONGKONG 

10 SLAMET R 29 tahun TUTIK H 26 tahun MALAYSIA 

11 KADEMO 33 tahun YUNI 29 tahun TAIWAN 

12 SOERAN 44 tahun SURYANI 34 tahun HONGKONG 

 

 Data yang dihasilkan dari wawancara dengan beberapa informan mengenai 

upaya penanaman nilai akhlak anak pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis pembahasan yang ditulis dalam bab ini mengacu pada rumusan masalah 

yaitu: pertama, Bagaimana kondisi Penanaman Nilai Akhlak anak usia sekolah 

dasar pada keluarga TKI di Desa Ngendut Kecamatan Balong? Dan kedua, 

Bagaimana Upaya Penanaman Nilai Akhlak anak usia sekolah dasar pada 

keluarga TKI di Desa Ngendut Kecamatan Balong?  

Agar kredibilitas dan kebenaran datanya dapat terjamin, maka penulis 

berusaha sedapat mungkin secara detail mengamati secara langsung dan seksama 

dan menulisnya dengan teliti serta menganalisis dan menafsirkan untuk 

mengetahui maknanya.  
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Dari kegiatan observasi, interview dan dokumentasi dalam hal ini penulis 

menganalisis mengenai dua permasalahan dan diperoleh data tentang kondisi dan 

Upaya Penanaman nilai akhlak anak pada keluarga TKI di Desa Ngendut 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagai berikut : 

1. Kondisi Keagamaan  

Kondisi keagamaan dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di 

Desa Ngendut kini mulai ada peningkatan yang signifikan, mereka mulai 

menampakkan realitas keagamaan yang ada di desa Ngendut seperti 

mengaji untuk anak-anak di TPA dan shalat berjamaah di masjid. Secara 

keseluruhan di Desa Ngendut dilihat dari penduduknya, mayoritas 

beragama Islam.  

Kondisi keagamaan dalam keluarga Jemirin baik, karena Jemirin 

sendiri pernah mengenyam pendidikan di pesantren dan sekarang aktif 

mengikuti pengajian yang diadakan di Masjid dan mengajar mengaji 

anaknya dan anak-anak sekitar Masjid setelah magrib. 

Kondisi keagamaan dalam keluarga Slamet R, Slamet R juga 

mengikuti pengajian yang diadakan di Masjid. Sedangkan anak-anaknya 

keagamaannya baik karena sejak kecil anaknya mengikuti TPA dan 

pengajian setelah maghrib.  

Kondisi keagamaan dalam keluarga Lasmono baik, Lasmono aktif 

mengikuti pengajian yang diadakan di Masjid. Anaknya Rianl mengikuti 

TPA disekitar tempat tinggal dan mengikuti pengajian setelah magrib.  
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Kondisi keagamaan dalam keluarga Pardi kurang, Pardi Jarang 

mengikuti pengajian yang diadakan di Masjid dikarenakan Sibuk dengan 

Kerjaanya hingga malam. Namun anaknya di sekolahkan TPA diantar oleh 

neneknya yakni orang tua dari Pardi. 

Dari hasil observasi peneliti diatas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa kondisi keagamaan dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa 

Ngendut tersebut masih baik, karena semua Tenaga Kerja Indonesia diatas 

walaupun orang tua pendidikannya kurang tetapi tetap memilih pendidikan 

agama yang baik untuk anak-anaknya.  

2. Pendidikan akhlak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa 

Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo  

Untuk mengetahui bagaimana pendidikan akhlak anak dalam 

keluarga Tenaga Kerja Indonesia, penulis mengadakan interview dengan 

para Tenaga Kerja Indonesia dan anak yang diasuh oleh Tenaga Kerja 

Indonesia yang hasilnya dijelaskan di bawah ini. 

a. Pendidikan Aqidah  

Pendidikan aqidah sebagaimana diketahui aqidah adalah urusan 

yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, Pada umumnya inti 

pembahasan aqidah adalah mengenai rukun iman. Pendidikan aqidah 

dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Ngendut, pada orang tua 

Tuggal umumnya mereka selalu melaksanakan shalat, membaca Al-

Qur’an, puasa ramadhan dan membayar zakat seperti penuturan Jemirin :  
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“Saya berusaha untuk melaksanakan shalat tepat waktu dan setelah shalat 

maghrib saya mengajari anak-anak untuk membaca al-Qur’an dan saya 

mengikuti pengajian yang diadakan di Masjid serta membayar zakat”. 1 

 

Sedangkan dalam shalat anaknya Jemirin selalu tegas dan tidak 

boleh menunda waktu shalat berikut penuturan Jemirin:  

“sikap saya terhadap shalat anak saya harus disiplin, saya menyuruh shalat 

ketika waktu shalat sudah tiba dan tidak boleh menunda. Dan ketika anak 

saya belum melaksanakan shalat, saya menanya sampai tiga kali, dan 

jawaban yang ke tiga biasanya anak saya mengaku jika belum 

melaksanakan shalat karena dari mimik wajah itu terlihat.”  

 

Ilustrasi dari ungkapan Jemirin tersebut menunjukkan bahwa 

dalam pendidikan Aqidah di dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia 

Jemirin masih sangat baik karena Jemirin selalu mengajarkan anaknya 

untuk shalat, mengaji dan berpuasa Ramadhan. Berikut penuturan Putra 

anak Jemirin:  

“saya mengerjakan shalat meskipun tidak selalu tepat waktu, saya 

menjalankan puasa Ramadhan, dan saya tetap melaksanakan shalat 

meskipun saya sedang sakit. Saya mengaji setelah maghrib bersama ayah 

saya.2 

 

Begitu pula dengan keluarga Tenaga Kerja Indonesia keluarga 

Slamet R sebagai berikut:  

“Saya membiasakan mengajak anak saya shalat berjamaah di masjid. Saya 

melakukan shalat berjamaah di masjid ketika saya sedang berada di 

rumah. Saya mengikuti pengajian yang diadakan di Masjid, dan saya 

berpuasa dan membayar zakat setiap Ramadhan”.  

 

                                                             
1 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 13/W/07-03/2018, Dalam Skripsi 

ini. 

2 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 13/W/07-03/2018, Dalam Skripsi 

ini. 
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Begitu pula dengan anak Tenaga Kerja Indonesia di desa Ngendut 

seperti yang dikatakan oleh Amalia anak dari Slamet R berikut:  

“Saya mengerjakan shalat lima waktu meskipun tidak selalu tepat waktu. 

Saya mengikuti pengajian setelah magrib. Saya melaksanakan puasa 

Ramadhan”.3 

 

 

Penuturan dari Tenaga Kerja Indonesia Pardi sebagai berikut:  

 

“saya selalu mengerjakan shalat walaupun tidak tepat waktu dan selalu 

mengingatkan anak saya untuk melaksanakan shalat. saya menjalankan 

puasa ramadhan walau kadang tidak penuh satu bulan. Saya juga selalu 

membayar zakat.” 4 

 

Begitu pula penuturan Nana anak dari Pardi sebagai berikut:  

“ayah saya selalu mengingatkan untuk melaksanakan shalat tepat waktu. 

Saya juga berusaha untuk melaksanakan puasa ramadhan sehari penuh, 

walau terkadang hanya sampai setengah hari. 

 

Penuturan dari Tenaga Kerja Indonesia Lasmono, sebagai berikut:  

“saya selalu mengerjakan shalat saat berada di rumah maupun sedang 

bekerja saya selalu menyempatkan diri ke masjid untuk menunaikan 

shalat. Saya selalu menjalankan puasa ramadhan dan membayar zakat.” 5 

 

Berikut penuturan Rian anak dari Lasmono:  

“saya setiap magrib selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat 

berjamaah. Saya selalu pergi mengaji di TPA. Saya melaksanakan puasa 

Ramadhan walau terkadang tidak sebulan penuh” 

 

                                                             
3 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 14/W/07-03/2018, Dalam Skripsi 

ini. 

 
4 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 15/W/07-03/2018, Dalam Skripsi 

ini. 

 
5 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 16/W/07-03/2018, Dalam Skripsi 

ini. 
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Dari penuturan para responden tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa pendidikan aqidah dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa 

Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo umumnya masih baik. 

Walaupun tidak semuanya mengikuti pengajian. Akan tetapi mereka 

berusaha agar anak mereka mendapatkan pendidikan agama yang lebih 

baik.  

b. Pendidikan dan Penanaman Akhlak  

Akhlak adalah keadaan dalam diri seseorang yang untuk 

melakukan perbuatan baik dan buruk tanpa melalui pemikiran dan 

pertimbangan. Pendidikan akhlak di desa Ngendut pada umumnya masih 

baik karena di desa Ngendut masyarakatnya pun masih memakai istilah 

unggah ungguh atau pun sopan santun dalam berperilaku. Seperti 

penuturan dari Jemirin:  

“di dalam keluarga saya telah membiasakan untuk mengucapkan salam 

ketika masuk dan keluar rumah. Saya menggunakan bahasa jawa krama 

kepada orang yang lebih tua dari saya, saya membiasakan anak saya sejak 

kecil untuk selalu bersikap jujur dimulai dari saya sendiri, supaya anak 

dapat melihat dan menirukannya. Saya langsung menegur anak saya ketika 

anak saya bersikap tidak sopan kepada orang lain”6 

 

Dari penuturan Jemirin diatas jelaslah terlihat bahwa pendidikan 

akhlaq di desa Ngendut masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan 

adat-istiadat. Seperti penuturan Pardi berikut:  

“saya membiasakan anak saya untuk mengucapkan salam ketika masuk 

dan keluar rumah, saya menggunakan bahasa jawa krama kepada orang 

                                                             
6 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 13/W/07-03/2018, Dalam Skripsi 

ini. 
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yang lebih tua dari saya, saya langsung menegur anak saya ketika anak 

saya bersikap tidak sopan terhadap orang lain. Dan saya memberi nasihat 

kepada anak saya ketika anak saya ketahuan berbohong”. 

 

Berikut penuturan Slamet R:  

“saya selalu mengajarkan anak saya untuk mengucapkan salam ketika 

masuk dan keluar rumah. Dan menggunakan Bahasa jawa krama alus 

kepada orang yang lebih tua. Anak saya selalu pamit jika akan berangkat 

sekolah. Dan jika saya memberikan tugas rumah anak saya tidak 

membantah”.7 

 

Dari penuturan Lasmono sebagai berikut :  

“anak saya selalu mencium tangan saya dan kakek neneknya ketika 

hendak berangkat ke sekolah. Saya mengajarkan agar anak saya bersikap 

sopan kepada orang yang lebih tua. Dan agar tidak pernah berbohong dan 

untuk bersikap baik kepada temannya”. 8 

 

Begitupun dengan anak Tenaga Kerja Indonesia di desa Ngendut seperti 

penuturan Fajar berikut:  

“saya mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah, saya 

menggunakan bahasa jawa krama kepada orang yang lebih tua. Saya 

bersalaman kepada orang tua saya ketika hendak berangkat sekolah. Jika 

saya melakukan kesalahan saya mengakuinya dan meminta maaf kepada 

ayah saya”. 

 

Berikut penuturan Amalia:  

“saya mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah, saya 

berpamitan kepada orang tua ketika hendak pergi atau keluar rumah, dan 

saya memakai bahasa jawa krama kepada orang yang lebih tua dengan 

saya”. 

                                                             
7 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 14/W/07-03/2018, Dalam Skripsi 

ini. 

 
8 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 15/W/07-03/2018, Dalam Skripsi 

ini. 
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Berikut penuturan Nana:  

“saya selalu mengucapkan salam dan berpamitan ketika akan berangkat 

sekolah, dan saya menggunakan bahasa jawa krama kepada orang yang 

lebih tua”. 

 

Berikut penuturan Rian:  

“saya selalu berpamitan ketika akan berangkat ke sekolah, dan selalu 

mencium tangan ayah, kakek dan nenek, dan tidak lupa mengucapkan 

salam”. 

 

Dari penuturan anak-anak Tenaga Kerja Indonesia tersebut tampak 

jelas bahwa pendidikan akhlak pada anak Tenaga Kerja Indonesia di desa 

Ngendut sangatlah baik karena anak-anak masih bersikap sopan dan 

menghormati kepada orang tuanya dan orang yang lebih tua. Karena 

bagaimanapun juga akhlak seorang anak tidak terlepas dari bagaimana 

cara orangtua mendidik anaknya. 

 

 Penanaman Nilai Akhlak anak adalah hal yang pertama yang harus 

diajarkan karena akhlak merupakan pedoman anak untuk hidup dilingkungan 

masyarakat baik dari tingkah laku dan tuturkatanya. Dan Akhlak pertama kali 

dapat ia dapatkan dari lingkungan kelurga karena lingkungan keluarga sangat 

berperan penting dalam penanaman nilai akhlak anak, keluarga merupakan tujuan 

utama terbentuknya anak yang sholeh dan sholehah. Berikut pemaparan dari 

berbagai informan : 
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Yang pertama merupakan hasil wawancara peneliti dengan salahsatu 

keluarga yaitu Bapak Jemirin yang merupakan suami dari Ibu Sunarti yang 

bekerja menjadi seorang TKI di negara Hongkong. Bapak Jemirin mengijinkan 

istrinya untuk menjadi seorang TKI karena faktor ekonomi serta faktor  psikologi. 

Ibu Sunarti merasa tertekan karena para tetangganya yang tidak cuma berjumlah 

satu orang bahkan hampir sebagian besar lingkungan disekitarnya bekerja menjadi 

TKI sudah sukses dan memiliki rumah yang bagus, bisa hidup mewah.  

Bapak Jemirin yang sekarang hidup berdua dengan anaknya yang bernama 

Fajar Aminullah umur 10 tahun merasa berat kalau harus mengurus anaknya 

sendirian tanpa istri di sampingnya, apalagi dengan pekerjaanya bapak Jemirin 

yang sebagai anak buah disebuah peternakan ayam berangkat kerja pagi hari 

pukul 07:00 WIB dan pulang pada sore hari sekitar pukul 16:00 WIB, tentu itu 

menjadi kendala tersendiri untuk dipecahkan. Akan tetapi meskipun itu 

merupakan hal yang berat tidak lantas membuat bapak Jemirin untuk menyerah 

dan menyerahkan sepenuhnya pendidikan akhlak anaknya kepada sekolahan saja 

justru keluargalah yang menjadi lingkungan pertama bagi anaknya sebelum 

masuk sekolah. 

Akhlak merupakan hal utama yang diajarkan oleh bapak Jemirin kepada 

Fajar karena kejujuran dan kebaikan yang ditanamkan selama ini agar anaknya 

menjadi anak yang tidak suka bohong dan selalu jujur, berikut pendapatnya 

mengenai upaya penanaman nilai akhlak anak yang ditinggal istrinya keluar 

negeri : 
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“Saya itu jika membimbing anak tidak saya buat mudah, karena anak itu 

harus ditelateni, diajari jujur dan tidak boleh berbohong biar menjadi anak 

yang bagus misalnya saya pulang dari kerja saya sempatkan untuk 

mengobrol dengan anak, bebicara masalah lingkungan sekolah dan 

lingkungan bermain supaya misal ada perilaku yang menyimpang saya 

bisa memberi pengertian.9  

Bapak Jemirin selalu memberikan teladan yang baik untuk anaknya Fajar, 

disela-sela kesibukannya sebagai seorang buruh di peternakan ayam. Apabila 

Fajar melakukan kesalahan bapak Jemirin langsung menegurnya dan memberi 

nasihat agar Fajar tidak lagi mengulang kesalahannya itu.  

Prinsip bapak Jemirin yaitu “ mangsane ngaji yo kudu ngaji, mangsane 

sekolah yo kudu sekolah”. Dan bapak Jemirin setiap sore menyuruh anaknya 

untuk ngaji di mushola sekitar. 

Disaat bapak Jemirin bekerja ia meminta bantuan kepada orang tuanya 

untuk membimbing Fajar. Meskipun karena keadaan Fajar jauh dari Ibunya dan 

kurang mendapat perhatian dari ibunya tidak membuat anak ini menjadi anak 

yang lemah sama pendidikannya disekolah, Fajar selalu mendapat peringkat, ia 

peringkat 3 yang sudah ia pertahankan selama 3X berturut-turut. Pendapat diatas 

dikuatkan oleh wawancara yang dilakukan oleh bapak Lasmono : 

Bapak Lasmono adalah bapak yang harus mendidik anaknya yang 

bernama Rian Adi P yang berumur 8 tahun sendirian karena ditinggal oleh 

pasangannya bekerja menjadi TKI di negara Malaysia. Ketika membicarakan 

bagaimana rasanya mendidik anak sendirian tanpa seorang istri yang 

                                                             
9  Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/01-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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membantunya bapak Lasmono merasa berat dan mengaku kalau ini adalah tugas 

yang harus memerlukan kerja yang ekstra agar terwujud cita-citanya yaitu 

memiliki anak berbudi pekerti dan anak yang baik. 

Materi yang diberikan untuk buah hatinya bapak Lasmono menanamkan 

sikap untuk selalu jujur dan berbuat baik agar menjadi anak yang sukses. Seperti 

yang telah beliau katakan: 

“Saya memang bapak yang harus berperan juga sebagai seorang ibu untuk 

anak saya agar  anak saya juga tidak kehilangan sosok seorang ibu, Meski 

sebetulnya sosok ibu tidak bisa digantikan oleh sosok bapak, saya mengajarkan 

anak saya untuk selalu  jujur dan berbuat baik agar  menjadi anak yang pintar, 

ketika anak saya sore belum pulang saat bermain sama teman-temannya saya 

merasa khawatir dan saya mencarinya”.10 

Bapak Lasmono dengan Rian bisa dibilang cukup dekat karena setiap ada 

kesempatan mereka selalu mengobrol menanyakan keadaan disekolahnya dengan 

begitu  peran seorang bapak bisa memantau anaknya setiap hari meskipun harus 

bekerja sendirian tanpa bantuan dari saudaranya karena saudaranya juga tidak 

tinggal sekampung. 

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua 

tunggal tidak sepenuhnya memiliki banyak waktu untuk anaknya yang 

membutuhkan perhatian dari orangtuanya. Sehingga anak kurang perhatian dari 

orangtuanya sehingga anak bisa saja melakukan hal yang menyimpang. 

                                                             
10  Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/02-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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Adapun hasil wawancara terhadap Bapak Kasturi, Bapak Kasturi adalah 

seorang bapak yang bekerja menjadi serabutan. Bapak yang satu ini mau 

menerima pekerjaan apa saja yang penting halal dan menghasilkan uang. 

Pekerjaan yang biasanya ia terima yaitu menjadi buruh tani mencangkul, 

memanen kacang, jagung, dll. Bapak dari 2 orang anak ini harus mendidik 

anaknya sendirian tanpa istri disampingnya. Anak yang pertama bernama Ahmad 

Irham 12 tahun dan anak kedua yang bernama Widi Yulaikhah 10 tahun yang 

sekarang duduk di bangku SD kelas 4.  

Dalam masalah penanaman akhlak pada diri anak bapak Kasturi mengaku 

bahwa sesungguhnya ini merupakan tugas paling berat yang harus ia jalankan. 

Karena ia sadar bahwa salah sedikit saja bakal menjadi dampak yang sangat besar. 

Materi yang ditanamkan adalah mengenai kejujuran, dan apabila terjadi kesalahan 

pada Widi langsung ditegur dan dinasehati. Seperti yang diungkapkan bapak 

Kasturi berikut ini:  

”Saya itu ingin anak-anak saya punya akhlak yang baik, bisa jujur dan tidak 

berbohong, karna itu saya awasi terus kapan saja, misalnya kalau salah langsung 

saya nasehati karena salah sedikit saja bakal menjadi masalah besar.” 11 

Bapak Kasturi selalu mengawasi anaknya agar tidak terjadi perilaku yang 

menyimpang, maka dari itu bapak Kasturi juga meminta sang nenek dari Widi dan 

Irham untuk ikut mengawasi anak-anaknya ketika bapak Kasturi sedang bekerja. 

Bapak Kasturi memang sangat mempedulikan anak-anaknya, terutama dengan 

                                                             
11 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/01-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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pendidikannya. Ia menyempatkan datang apabila ada undangan untuk wali murid 

serta tidak pernah menyuruh saudaranya untuk menggantikannya, karena itu 

merupakan kesempatan yang paling bagus yaitu selain ia bisa menghadiri 

undangan sekolah ia juga bisa menanyakan keadaan anaknya di sekolah. Terutama 

tingkah laku anaknya, serta perkembangan akhlak anak selama disekolah. 

Tugas utama keluarga adalah memberikan perhatian dan menjadi peletak dasar 

bagi pendidikan akhlak dan keagamaan. Sifat dan tabi’at anak sebagian besar 

diambil dari orangtuanya. Dan orangtua menjadi contoh bagi anak-anak mereka 

seperti wawancara yang dilakukan oleh Bapak Pairan: 

Bapak Pairan adalah seorang warga desa Ngendut yang memiliki 3 orang 

anak. Salah satu alasan mengapa ia mengijinkan belahan hidupnya yang bernama 

Sutini untuk menjadi seorang TKI adalah karena masih seputar ekonomi yang 

melilitnya.  

Biaya hidup yang semakin mahal dan biaya pendidikan yang semakin 

melambung memaksa Ibu Sutini untuk menjadi TKI  di Malaysia. Dengan 

ditinggalnya sang istri menjadi TKI  bapak Pairan merasa kowalahan karena harus 

mengasuh 3 anaknya yaitu Ahmad Khalimi 11 tahun, Ghulam Yahya 9 tahun dan 

Ulil Absor 5 tahun.  Ini tidak membuat Bapak Pairan kehabisan cara untuk 

menanamkan akhlak pada anak anaknya. Bapak Pairan meminta bantuan kepada 

mertuanya untuk memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya ketika 

bapak Pairan sedang bekerja. Memang bapak Pairan juga mengaku bahwa tidak 

bisa sepenuhnya menjaga anak-anaknya karena pekerjaan yang menghalanginya. 
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Tapi sebisa mungkin bapak Pairan ketika di rumah memberikan teladan yang baik 

untuk anak-anaknya agar anak-anaknya memiliki akhlak yang baik, seperti yang 

bapak Pairan ungkapkan berikut ini:  

“InsayaAllah anak-anak saya, saya didik menjadi anak yang baik, punya 

akhlak yang baik, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

Berbuat baik, jujur, karena saya pulang dari kerja saya awasi selalu, saya beri 

teladan yang baik. Misalnya saya biasakan sholat berjamaah di mushola supaya 

anak-anak jika bapaknya tidak dirumah anak-anak bisa berangkat tana nunggu 

disuruh oleh bapaknya atau mbahnya karena sudah terbiasa.”12  

Materi pendidikan akhlak yang bapak Pairan ajarkan kepada 3 anaknya ini 

adalah tentang berbuat baik, jujur, bisa membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk. Dengan cara peneladanan yang bapak Pairan tanamkan itu membuat 

yakin bapak Pairan akan keberhasilannya yang berharap bahwa anak-anaknya 

akan menjadi anak yang berakhlak baik. Selain bertanya pada kelurga bapak 

Pairan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Slamet : 

Bapak Slamet adalah suami dari ibu Dewi yang bekerja menjadi seorang TKI 

di Negara Korea. Untuk saat ini bapak Slamet tinggal berdua dengan buah hatinya 

Dani (6 tahun).  

Ketika ditanya bagaimana perasaan bapak Slamet ketika harus menanamkan 

akhlak anaknya sendirian ia hanya tersenyum dan bilang kalo boleh milih dan ada 

pilihan yang lebih baik ia akan memilih istrinya untuk tidak bekerja menjadi TKI, 

                                                             
12 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/01-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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dan bisa mendidik anaknya sama-sama agar bisa maksimal. Tapi keadaan yang 

memaksa istrinya untuk bekerja menjadi TKI, karena Faktor ekonomi.  

Peran bapak Slamet yang dilakukan dalam menanamkan nilai akhlak pada 

Dani yaitu dengan cara mengajarkan kejujuran dan mengajarkan untuk menerima 

apa adanya.  Seperti ungkapan bapak Slamet berikut:  

“Dalam menanamkan akhlak pada anak saya Dani, saya mengajarkan untuk selalu 

jujur pada siapaun dan bisa menerima apa adanya, meski keadaan yang 

sesungguhnya ia kurang kasih sayang dari sang Ibu. Bila anak saya tidak jujur dan 

ketahuan telah berbohong saya tidak segan-segan untuk langsung menegurnya dan 

memberi nasihat agar tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya bahkan 

kadang saya hukum kalau perlu agar ia takut untuk mengulangi kesalahannya itu” 
13 

Untuk lingkungan bermain anak, bapak Slamet menyerahkan sepenuhnya 

kepada Dani. Akan tetapi bapak Slamet tidak lantas lepas tangan dan tidak mau 

tahu lingkungan yang kayak bagaimana yang telah Dani pilih, bapak Slamet juga 

selalu  menyempatkan untuk tanya tentang sifat teman-temannya apabila ada yang 

berbuat menyimpang bapak Slamet bisa mengarahkannya. 

Akhlak merupakan hal terpenting yang harus di ajarkan ketika di lingkungan 

keluarga, karena keluarga harus benar-benar sadar betul kalau pendidikan  yang 

utama itu berada di lingkungan keluarga sebelum sekolahpun juga lingkungan 

keluargalah yang pertama. Seperti wawancara yang dilakukan di rumah bapak 

Gimin: 

                                                             
13 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/02-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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Bapak Gimin adalah bapak dua orang anak yang ditinggal istrinya Tumini 

karena untuk mencari nafkah bekerja menjadi seorang TKI di Negara Malaysia. 

Faktor yang mendorong ibu Tumini untuk menjadi TKI adalah faktor Ekonomi 

dan faktor psikologi.  

Bapak Gimin yang sekarang ditinggal dengan 2 anaknya yaitu Kristanto 21 

tahun, dan Andik 12 tahun selalu mengedepankan pendidikan anak-anaknya. 

Pekerjaannya yang berprofesi sebagi seorang buruh bangunan ini tidak lantas 

membuat Bapak Gimin mengabaikan perkembangan anaknya.  

Akhlak merupakan hal terpenting yang bapak Gimin ajarkan ketika di 

lingkungan keluarga, karena bapak Gimin sadar betul kalau pendidikan yang 

utama itu berada di lingkungan keluarga sebelum sekolahpun juga lingkungan 

keluargalah yang pertama.  

Bapak Gimin memberikan penanaman akhlak pada anaknya melalui 

pembiasaan, misalnya bapak Gimin selalu memerintahkan pada anaknya untuk 

belajar setiap hari agar menjadi orang yang pandai dan sukses dan jika Andi 

anaknya tidak belajar bapak Gimin memberikan nasihat agar anaknya mau belajar 

lagi. Seperti yang di utarakan berikut ini:  

“Saya itu jika dengan anak tidak bosan-bosan menyuruh belajar setiap hari, 

kadang sore, kadang malam, yang penting belajar. Biar anak saya bisa pintar dan 

bisa melanjutkan kuliah. Siapa tau anak saya suatu saat bisa bekerja di negara kita 

ini, sukses dan mempunyai akhalak yang baik.” 14 

                                                             
14 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/02-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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Dapat dilihat dalam ungkapan bapak Gimin diatas bahwa sebetulnya harapan 

bapak Gimin sangat besar terhadap Andik, maka dari itu bapak Gimin sangat 

antusias dalam mendidik anaknya. Selain pembiasaan yang bapak Gimin lakukan, 

ia juga memberi nasihat apabila Andik telah melakukan kesalahan, supaya tidak 

menyimpang. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 21 Februari 

2018 dengan bapak Pardi, bagaimana upaya penanaman nilai akhlak anak: 

Bapak Pardi adalah suami dari Ibu Sumarni yang sekarang ibu Sumarni 

bekerja menjadi seorang TKI di Negara Singapura. Saat ini bapak Pardi tinggal 

dengan anaknya yang bernama Nana 7 tahun dan ibunya  bernama Semah. Yang 

menyebabkan bapak Pardi mengijinkan istrinya Sumarni bekerja menjadi TKI 

adalah karena faktor ekonomi dalam keluarganya. Biaya hidup yang semakin 

mahal, serta biaya pendidikan yang semakin mahal tetapi kurangnya pemasukan 

dan rendahnya gaji sebagai seorang buruh.  

Ketika disinggung mengenai TKI bapak Pardi agak menutupnutupinya karena 

mungkin sebelumnya tidak ada yang datang kerumahnya dan menanyakan hal ini.  

Bapak Pardi memberikan materi mengenai akhlak untuk anaknya dengan cara 

memberi pengertian mengenai sesuatu yang baik dan berbuat jujur, agar anaknya 

tidak menjadi anak yang pembohong seperti ungkapan bapak Pardi berikut ini:  

“Saya ingin anak saya menjadi anak yang baik dan tidak jadi anak yang suka 

berbohong, maka dari itu saya terkadang keras atau kasar dengan anak saya, 
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sehingga anak saya tidak nakal, kalau saya tau anak saya berbohong langsung 

saya ajari dan bila perlu saya hukum supaya jera dan tidak mengulangi lagi”15 

Pemberian teguran dan hukuman yang bapak Pardi terapkan itu agar 

anaknya memiliki prilaku baik dan tidak menjadi pembohong. 

Dengan adanya ibu Semah yang tinggal dalam satu rumah ini membuat 

bapak Pardi tidak merasa begitu berat dalam menanamkan akhlak anaknya itu, 

karena ibu Semah juga ikut serta dalam mendidik cucunya itu. 

Sebenarnya, pendidikan anak sangat penting sekali dalam lingkungan 

keluarga sehingga jangan terlalu mengacuhkan pendidikan akhlak pada anak. 

Sesibuk apapun harus meluangkan waktu untuk memberinya motivasi. Seperti 

wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Kateno: 

Bapak Kateno adalah seorang kepala rumah tangga yang ditinggal oleh 

pasangannya yang bernama Ibu Sukmini pergi bekerja menjadi seorang TKI ke 

Negara Hongkong yang sekarang masih berdomisili di Desa Ngendut Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. Penyebab pasangannya yang bernama ibu Sukmini 

nekat bekerja menjadi TKI adalah karena faktor ekonomi, minimnya gaji suami 

yang bekerja menjadi kernet Angkutan Umum, meningkatnya kebutuhan hidup 

mulai dari biaya sekolah anaknya yang bernama Wahyu Nafiudin 11 tahun yang 

sekarang masih duduk di bangku SD kelas 4, dan adiknya yang bernama Rimaya 

                                                             
15 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 07/W/02-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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Yanafisa 3 tahun, serta mahalnya kebutuhan sehari-hari yang sudah menjadi 

kebutuhan pokok manusia.  

 Ibu Sumini bekerja menjadi TKI sudah 3X berangkat yang pertama, 

menjadi TKI di Malaysia selama 2 tahun, yang kedua, masih di tempat semula di 

Malaysia selama 2 tahun, dan yang ketiga, menjadi TKI di Hongkong dan sudah 

berjalan selama 1 tahun nanti bulan Maret.  

Kesibukan bapak Kateno menjadi seorang kernet sekaligus menjadi orang 

tua sepenuhnya yang berperan menggantikan seorang ibu untuk anak-anaknya 

tidak lantas lupa akan mendidik anak-anaknya. Karena bapak Kateno sadar betul 

akan anaknya yang merupakan titipan dari yang maha kuasa yang harus dijaga 

dan dibina agar menjadi anak yang sholih dan solikhah.  

Bapak dua orang anak ini selalu mengajarkan anak-anaknya untuk berbuat 

baik dan ikhlas dalam menjalankan hidup seperti yang telah diutarakan sebagai 

berikut:  

“ meskipun saya mendidik anak saya sendirian tapi saya selalu mengedepankan 

akhlak anak saya, harus selalu berbuat baik dan ikhlas menerima keadaan ini, 

ditinggal ibunya bekerja, semua itu juga untuk biaya pendidikan anak-anak agar 

bisa sekolah tinggi meskipun orang tuanya tidak berpendidikan, tapi saya dan istri 

saya memiliki harapan agar anak-anak saya menjadi anak yang berpendidikan 

dengan begitu kan kami sebagai orang tuanya bangga”  16 

Dalam pendidikan akhlak untuk kedua anaknya bapak Kateno meminta 

bantuan kepada pihak sekolahan untuk memonitoring tingkah laku anaknya. 

                                                             
16 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 08/W/02-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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Selain memberikan penanaman akhlak dirumah bapak Kateno memperayakan 

pendidikan akhlak anaknya ke TPA(taman pendidikan al-Qur’an) 

/MDA(Madrasah Diniah Awaliah), serta ngaji sore di tempat pak ustad. 

Dalam pendidikan akhlak anak tidak hanya didapatkan di dalam kelurga saja 

namun di lingkungan masyarakat dan dilingkungan sekolah. Sehinngga seperti 

yang penulis lakukan. Wawancara dengan bapak Samsuri:  

Bapak Samsuri adalah bapak yang di tinggal istrinya Paitri bekerja menjadi 

TKI di Negara Hongkong yang sekarang hanya hidup dengan anaknya Risqi 6 

tahun yang masih duduk di bangku SD kelas  2. Penyebab bapak Silo mengijinkan 

istrinya untuk bekerja menjadi TKI yaitu karena masih seputar faktor ekonomi, 

masih merasa kurang dengan pendapatan Suami sebagai seorang Supir Truk.  

Ketika ditanya mengenai penanaman akhlak yang diajarkan untuk anaknya 

bapak Samsuri mengaku kalau penanaman akhlak itu ia tanamkan sejak kecil, 

karena penanaman pada usia dini itulah yang justru sangat membekas di hatinya. 

Materi akhlak yang ia tanamkan adalah hal yang positif mengenai berbuat baik, 

dan mau bertanggung jawab. Ketika berada didalam rumah ia memanfaatkan 

kesempatan yang baik itu untuk memberikan teladan yang positif kepada anaknya 

dengan harapan supaya anaknya ikut meniru apa yang bapak Samsuri lakukan. 

Misalnya pada hal yang sangat kecil akan tetapi justru itu yang bisa mengajarkan 

Risqi untuk berbuat baik dan tanggung jawab yaitu melipat  slimut ketika bangun 

tidur. Ini bapak Samsuri lakukan  agar Risqi memiliki tanggung jawab. Seperti 

yang telah diutarakan berikut ini:  
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“ saya ajarkan pada anak saya untuk bersikap baik, dan bertanggung jawab 

dengan cara memberi teladan yang positif kepada anak saya dengan harapan 

supaya anak saya menjadi anak yang berakhlakul karimah dan memiliki  tanggung 

jawab yang besar”17  

Dengan penanaman akhlak yang seperti itu bapak Samsuri memiliki 

harapan agar kelak anaknya menjadi anak yang berjiwa baik dan bertanggung 

jawab.  

Pemberian contoh yang seperti bapak Samsuri lakukan tidak cukup tapi 

juga dengan nasihat ketika ada waktu yang cocok untuk mengajak shering 

anaknya supaya ketika anaknya melakukan kesalahan bapak Samsuri bisa 

langsung memberi Nasihat dan teguran supaya tidak melakukan hal yang 

menyimpang itu tadi, tapi apabila anak melakukan hal yang baik bapak Samsuri 

juga melakukan pujian terhadap hal yang sudah dilakukan itu supaya anak juga 

bisa merasa bangga dan mau mengulanginya lagi.  

Berdasarkan wawancara penulis dapatkan dari kelurga bapak Slamet. 

Bapak Slamet R adalah seorang bapak yang harus mendidik anaknya Riris Tuti 

Amalia 7 tahun sendirian karena ditinggal pasangannya yang bernama ibu Tutik 

Astuti bekerja menjadi TKI (Tenaga Kerja Indoensia) di Negara Malaysia.  

Bapak Slamet R menanamkan nilai akhlak pada anaknya dengan cara 

memberi teladan yang positif untuk anaknya. Materi yang bapak Slamet R berikan 

untuk anaknya yaitu dengan memberi pengetahuan mengenai berbuat baik dan 

                                                             
17 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 09/W/02-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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jujur sama siapa saja. Diawal menjadi bapak yang harus sepenuhnya mendidik 

anak dan tidak hanya mencari nafkah saja merupakan pekerjaan yang repot. Akan 

tetapi ini tidak membuat bapak Slamet R putus asa. Bapak Slamet R malah lebih 

giat lagi dari sebelumnya ketika istrinya masih dirumah. Lebih bisa bertanggung 

jawab sama perkembangan Riris.  

Dengan menanamkan akhlak melalui teladan ini bapak Slamet R setiap 

hari selalu memberikan teladan yang sekiranya anak dapat meniru dan berhati-hati 

dalam bersikap supaya tidak terjadi sesuatu yang menyimpang. Seperti yang telah 

diutarakan bapak Slamet R sebagai berikut:  

“setiap tingkah laku saya yang positif, saya berharap itu dapat ditiru anak saya 

maka dari itu mulai saat itu saya jadi sangat berhati-hati dalam bertindak agar 

anak saya tidak menyimpang dan selalu berbuat baik sama siapapun dan dalam 

keadaan bagaimanapun” 18 

Agar pendidikan akhlaknya maksimal bapak Slamet R menyuruh anaknya 

untuk ngaji dan sekolah sore di MDA (Madrasah Diniah Awaliah). Permasalahan 

utama pada keluarga bapak Slamet R bukan hanya berada pada seputar  akhlak 

Riris akan tetapi masih seputar ekonomi sehingga memaksa ibu Tutik untuk 

bekerja menjadi TKI. Akan tetapi setelah masalah ekonomi teratasi karena ibu 

Tutik sudah bekerja dan setiap berapa bulan sekali mengirim uang untuk biaya 

hidup anak dan suaminya juga untuk biaya pendidikan Riris sekarang justru yang 

jadi masalah yaitu kurangnya perhatian dari ibu maka Riris harus mendapat 

                                                             
18 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 10/W/02-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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pendidikannya dikeluarga hanya dari seorang ayah saja tanpa bantuan dari saudara 

yang lain 

Dari wawancara yang dilakukan penulisn bahwa pendidikan akhlak harus 

didukung dengan lingkungan sekolah formal dan dilingkungan TPQ atau MDA ( 

Madrasah Diniyah Awaliyah). Seperti wawancara yang penulis lakukan oleh 

kelurga bapak Kademo:  

Bapak Kademo adalah bapak dengan satu orang anak yang harus 

mengurus anaknya sendirian karena di tinggal istrinya bekerja menjadi seorang 

TKI di Negara Taiwan. Untuk saat ini Bapak Kademo hanya tinggal dengan buah 

hatinya Siska 9 tahun yang sekarang duduk di bangku SD kelas 4. Faktor yang 

menyebabkan bapak Kademo mengijinkan ibu Yuni bekerja menjadi TKI adalah 

faktor ekonomi.  

Kondisi setelah ditinggalkan oleh pasanganya bekerja menjadi TKI tidak 

lantas membuat bapak Kademo hanya bekerja mencari uang saja akan tetapi tugas 

yang kini ia harus lakukan menambah satu lagi yaitu menjaga, merawat, dan 

mendidik anaknya. 

Untuk materi yang bapak Kademo berikan kepada Siska anaknya yaitu 

harus bersikap baik dan jujur. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Kademo 

dibawah ini:  

“ walaupun saya ditinggal oleh istri saya bekerja menjadi TKI(Tenaga Kerja 

Indonesia) ini tidak lantas membuat saya menyerahkan pendidikan anak saya ke 

sekolah saja, akan tetapi di lingkungan keluarga juga saya tetap beri pengertian 
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untuk selalu berbuat jujur dan bersikap baik kepada siapapun agar kelak menjadi 

anak yang memiliki akhlak yang baik”19  

Materi akhlak tersebut bapak Kademo berikan kepada anaknya ketika di 

lingkungan keluarga, dan disekolah bapak Kademo juga mempercayakan 

sepenuhnya kepada pihak sekolahan. Dan agar harapannya itu terwujud memiliki 

anak yang berakhlak baik maka bapak Kademo juga meletakkan anaknya pada 

pendidikan MDA(Madrasah Diniah Awaliah) ketika siang hari setelah waktu 

dzhur. Kemudian wawancara terakhir dilakukan penulis dengan kelurga bapak 

Soeran: 

Bapak Soeran adalah seorang suami dari ibu Suryani yang menjadi 

seorang TKI di Negara Hongkong. Faktor utama yang mendorong seorang Ibu ini 

untuk menjadi seorang TKI adalah karena masih seputar faktor ekonomi. Saat ini 

bapak Soeran tinggal bersama dengan dua orang anaknya Pudin 17 tahun dan 

yang satunya lagi Lailatul Khoiriyah 11 tahun.  

Ketika disinggung mengenai akhlak anaknya, bapak dua orang anak ini 

memberikan penanaman akhlaknya melalui pembiasaan diri. Anak diberi teladan 

yang baik mulai bangun tidur sampai waktunya tidur lagi dengan begitu anak akan 

melihat sesuatu yang bapaknya lakukan dan menirunya. Setelah itu anak akan 

menerapkan semua teladan yang telah bapaknya lakukan tanpa harus di suruh lagi. 

Misalnya saat  mau makan anak-anak diajarkan untuk berdoa dulu, sholat tepat 

waktu.  

                                                             
19 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 11/W/02-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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Akhlak merupakan materi utama yang diberikan bapak Soeran untuk 

Pudin dan Laelatul setelah itu baru diajarkan mengenai akhlak yang baik dan 

akhlak yang buruk atau berbuat baik. Seperti yang bapak Soeran utarakan sebagai 

berikut:  

“ yang saya utamakan dalam menanamkan nilai akhlak anak-anak saya, saya 

mengajarkan mengenai akhlak yang baik dan yang buruk setelah itu saya 

mengajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun, baik teman sekolah, teman 

bermain, teman ngaji, tetangga bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun harus 

berbuat baik dan sopan agar anak saya menjadi anak yang sholih dan solikhah”20  

Bapak Soeran mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi anak yang 

berprilaku sopan dan memiliki kepribadian yang baik. Bapak Soeran mengakui 

kalau sebetulnya ini sangat berat kalau harus menanamkan akhlak sendirian maka 

dari itu bapak Soeran meminta bantuan kepada ibunya atau nenek dari Pudin dan 

Lailatul untuk menjaga dan mau ikut serta memberi pengetahuan kepada cucu-

cucunya itu. 

 

 

                                                             
20 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 12/W/02-II/2018, Dalam Skripsi ini. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

Gambaran upaya penanaman nilai akhlak anak pada keluarga TKI (Tenaga 

Kerja Indonesia) 

Kumpulan data yang dianalisa dalam skripsi ini bersumber dari hasil 

wawancara Keluarga TKI yang sesuai dengan ciri-ciri yang dapat di jadikan 

responden, dilengkapi dengan data demografi maupun geografi yang ada. 

Mengacu pada fokus peneltian dalam skripsi ini, maka penulis akan menganalisa 

dan menyajikanya secara sistematis tentang upaya tau metode penanaman nilai 

akhlak anak pada keluarga TKI. 

Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung ke keluarga 

TKI yang ada di desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

Penulis menemukan Upaya atau metode penanaman nilai akhlak anak pada 

keluarga TKI sebagai berikut:  

1. Kondisi penanaman nilai akhlak anak usia seklah dasar pada 

keluarga tenaga kerja indonesia 

Hasil analisis data observasi dan wawancara peneliti dengan 

informan keluarga Tenaga Kerja Indonesia dapat disimpulkan bahwa anak 

dalam keluarga TKI jelaslah tidak sama dengan anak dari keluarga yang 

utuh. Sebab anak dari keluarga TKI kekurangan kasih sayang dan 

perhatian dari orang tuanya. Oleh karena itu sebagai TKI hendaknya 
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mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik dan benar sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Karena pada dasarnya baik dan buruknya 

akhlak maupun sikap seorang anak itu tidak terlepas dari cara orang tua 

mendidik anaknya. Oleh karenanya TKI harus bisa memberikan perhatian 

dan kasih sayang yang cukup kepada anaknya agar kelak dikemudian hari 

anak tersebut tetap berada dijalan yang benar.  

Seorang tenaga kerja indonesia harus pintar dalam mengatur semua 

urusan tentang keluarga dari mulai merawat, mendidik, melakukan 

pekerjaan rumah sampai mencari nafkah, dan harus tetap memberikan 

perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anaknya sehingga anak 

tidak bisa hilang kendali dari orang tuanya.  

Pendidikan akhlak anak dalam keluarga tenaga kerja indonesia 

pada di Desa Ngendut masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

kesopanan dan unggah-ungguh dalam masyarakat karena dalam 

lingkungan Desa Ngendut masyarakatnya memang masih sangat 

menjunjung tinggi sikap kesopanan, saling menghormati dan menghargai 

dan nilai-nilai serta adat-istiadat dalam bermasyarakat juga masih 

dijunjung tinggi sampai sekarang.  

Akan tetapi ketika peneliti melihat bahwa dalam keluarga Pardi, 

dikarenakan Mulyadi sibuk buruh tani maka Pardi tidak mengetahui 

kegiatan anaknya dan hanya mempercayakan anaknya kepada neneknya, 

sehingga sikap dari anaknya kurang baik karena anaknya menjadi sangat 

manja dengan neneknya, dan terbukti jika anaknya disuruh melaksanakan 
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tugas akan meminta imbalan. Itu karena pendidikan akhlak yang diberikan 

orang tua dengan seorang nenek akan berbeda. Karena nenek akan lebih 

cenderung memanjakan cucunya dan menuruti apapun keinginan dari 

cucunya.  

Berbeda dengan yang terjadi dengan keluarga Jemirin, Slamet R 

dan Khusaini, Lasmono yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan 

anaknya. Sehingga dapat memberikan pendidikan akhlak kepada anaknya 

lebih banyak 

2. Isi materi penanaman nilai akhlak  

a. Berbuat baik  

Sebagian dari responden menanamkan akhlak pada diri anak-anak 

mereka dengan cara berbuat baik, berbuat baik kepada siapa saja mulai 

dari orang tua, saudara, tetangga, teman bermain bahkan sama orang 

yang tidak dikenal. Karena berbuat baik sangat di anjurkan didalam 

ajaran agama Islam 

b. Jujur (shidiq) 

Setelah mengajarkan materi yang pertama mengenai 

berbuat baik responden juga menanamkan mengenai jujur atau 

sidiq, karena dalam pembentukan akhlak yang baik jujur (sidiq) 

juga hal utama agar anaknya bisa menjadi manusia yang berakhlak 

mulia.  

c.  Ikhlas 
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Disela-sela responden menanamkan akhlak mengenai 

berbuat baik dan jujur responden juga menyisipkan materi yang 

diajarkan pada anaknya untuk selalu ikhlas dalam mengerjakan 

segala hal.  

d. Qana’ah 

Dalam menanamkan nilai akhlak pada keluarga TKI 

responden juga harus memberi pengertian dan pelajaran mengenai 

qana’ah atau menerima apa adanya. Responden memberi 

pengertian mengenai keadaan keluarganya kalau orang tua mereka 

untuk saat ini tidak bisa hidup bersama-sama.  

e. Kesediaan untuk bertanggung jawab 

Yang dimaksud dengan kesediaan untuk bertanggung jawab 

disini adalah responden menanamkan pada anak-anak mereka 

untuk selalu bertanggung jawab agar menjadi anak yang 

berkepribadian baik.  

Keseluruhan isi teori yang diberikan oleh keluarga TKI mengenai 

materi akhlak yang tidak lepas dari ajaran agama islam yang ada di 

Alqur’an untuk melaksanakan sholat, ngaji, dan hal lain yang agama islam 

anjurkan, karena penduduk desa Ngendut 100% memeluk agama islam.  

3. Metode atau cara penanaman nilai akhlak anak pada keluarga TKI 

(Tenaga Kerja Indonesia)  

Metode yang sering digunakan oleh keluarga TKI untuk 

menanamkan nilai akhlak untuk anak-anak  mereka yaitu:  
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a. Metode Teladan  

Para responden sering menggunakan metode teladan karena 

metode ini dianggap paling sederhana akan tetapi memiliki dampak yang 

sangat cepat. Pada usia ini anak akan cepat meniru tingkah laku dari 

orang tuanya dan orang-orang yang dianggap benar. Dengan memberi 

teladan yang positif responden berharap agar anaknya mampu menirunya, 

karena anak mempunyai sifat imitative dari orang tuanya.  

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode teladan 

mempunyai peranan yang penting dan efektif dalam menanamkan nilai 

akhlak bagi anak usia sekolah, karena pada dasarnya sifat anak akan 

meniru orang tuanya.  

b. Metode Hiwar (percakapan)  

Selain menggunakan teladan, responden ada yang menggunakan 

metode hiwar (percakapan). Karena metode ini dianggap bisa 

mendekatkan responden dengan anaknya. Anak bisa shering sama 

bapak/ibunya ketika ada masalah atau suatu hal yang mungkin anak 

belum paham atau tidak tahu, dengan demikian responden bisa member 

pengertian kepada anak.  

Metode ini salah satu cara untuk pendekatan emosional anak, 

karena anak sudah terbiasa shering kepada orang tuanya dengan demikian 

anak tidak akan pernah menutup-nutupi apapun kejadian yang telah 

menimpa padanya. Responden akan lebih mudah untuk mengarahkan 
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anak pada sesuatu hal yang baik dan menyampaikan pesan akhlak pada 

anaknya.  

c. Metode Pembiasaan diri dan pengalaman   

Responden membiasakan anak-anaknya menggunakan metode 

pembiasaan diri dan pengalaman, karena metode pembiasaan diri dan 

pengalaman ini merupakan metode yang efektif dalam menanamkan 

akhlak anak, pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua tunggal 

sementara karena ditinggal pasangannya bekerja menjadi TKI terhadap 

anak-anaknya akan menjadi mudah bagi anak tersebut untuk melakukan 

apa yang biasa dilakukan.  

Cara mendidik melalui pembiasaan merupakan metode yang biasa 

digunakan oleh responden untuk menanamkan akhlak pada anak mereka 

dan rohani serta pembinaan sosial seseoranng tidak cukup nyata dan 

pembiasaan diri sejak usia dini. Untuk biasa hidup teratur, disiplin, tolong 

menolong sesama manusia dalam kehidupan sosial memerlukan latihan 

yang kontinyu setiap hari.  

d. Metode Nasihat  

Dari banyak kejadian yang dilakukan oleh anak yang menyimpang 

atau dianggap negatif oleh orang tuanya misalnya menjaili temennya 

sampai nangis bahkan bisa berkelahi karena masalah sepele disekolahnya 

orang tua bisa memberi nasihat kepada anaknya untuk tidak mengulangi 

perbuatannya itu karena itu tidak baik.  
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Metode ini merupakan penyempurna dari metode teladan dan 

metode pembiasaan karena anak akan mengerti ketika anak diberi arahan 

mengenai mana yang baik dan mana yang tidak baik dengan begitu anak 

bisa menyerapi nasihat yang orang tuanya berikan.  

e. Metode Hukuman  

Apabila metode nasihat tidak berhasil responden biasanya 

menggunakan metode hukuman agar anak bisa kapok dan tidak 

mengulangi kesalahan yang telah dilakukan itu.  

Metode ini sebagai pengiring metode nasihat dalam menanamkan 

akhlak anak, karena akhlak anak sangat dipengaruhi dengan kondisi 

keluarga yang dihadapi sehari-hari. Dalam beberapa kasus keluarga 

seorang ayah atau ibu berusaha menyembunyikan sifat-sifat buruk yang 

dimiliki agar anak mempunyai akhlak yang baik, padahal anak selalu 

belajar dengan kondisi sekitar lingkungan sehingga karakter anak 

mengikuti lingkungan yang dihadapi. Implementasi disiplin secara tegas 

terjadi dalam lingkungan keluarga sehingga ketika anak melakukan 

sebuah kesalahan berulang maka metode hukuman menjadi pilihan yang 

tepat agar anak tidak melakukan kesalahan yang berulang kembali. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di atas, maka penulis 

dapat menyimpulkan hasil penelitian bahwa metode penanaman nilai 

akhlak anak usia sekolah dasar pada keluarga TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia) di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 2017 

sebagai berikut:  

1. Kondisi Penanaman Nilai Akhlak anak Usia sekolah Dasar Pada 

Keluarga TKI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Kondisi 

keluarga TKI di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo pada umumnya kondisi sosial ekonominya menengah 

kebawah, dan kondisi pendidikannya semua anak dalam keluarga TKI 

memiliki pendidikan yang bagus dan tidak meninggalkan bangku 

sekolah. Anak dari keluarga TKI adalah anak yang kekurangan kasih 

sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya oleh karena itu seorang 

TKI  harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga 

sehingga anak tidak kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang 

tua.  

2. Isi materi penanaman nilai akhlak   

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 

pada responden hampir semua responden memberikan materi 
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penanaman nilai akhlak anak usia sekolah dasar pada keluarga TKI di 

Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah: 

a. Berbuat baik 

b. Jujur (shidiq)  

c. Ikhlas  

d. Qana’ah 

e. Kesediaan untuk bertanggung jawab  

3. Metode Penanaman nilai akhlak 

Dalam penanaman nilai akhlak, para keluarga TKI lebih sering 

menggunakan Metode teladan karena orang tuanya adalah pusat 

imitative bagi anak. Selain metode tersebut para responden juga 

menggunakan metode Pembiasaan diri dan pengalaman, Metode 

Nasihat, Metode Hukuman. 

B. SARAN 

Diharapkan studi tentang Upaya penanaman nilai akhlak anak usia 

sekolah dasar pada keluarga TKI di Desa Ngendut Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo ini, dapat disempurnakan dengan mengadakan 

penelitian lebih lanjut dari segi lain, sehingga dapat memberikan gambaran 

yang lengkap pada penanaman nilai akhlak anak. Di tujukan kepada pihak-

pihak sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah bersama warga masyarakat diharapkan 

memperhatikan pendidikan anak terutama penanaman nilai akhlak 

anak karena anak akan menjadi generasi penerus bangsa. 
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2. Pelaksanaan penanaman nilai akhlak anak dalam keluarga sangat 

penting, jadi meskipun orang tua sibuk diharapkan bisa mempunyai 

waktu khusus bagi sang anak untuk pendekatan diri secara langsung 

dengan anak. 

3. Saran kepada peneliti lain yang hendak meneliti obyek yang sama 

yaitu, Upaya penanaman nilai akhlak mengambil tema yang lain 

agar lebih inovatif sekaligus menambah khasanah wawasan dan 

pengetahuan bagi masyarakat. 
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