
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoretis 

1. Penanaman Nilai Keagamaan Orang Tua 

a. Pengertian penanaman nilai 

Penanaman berasal dari kata ”tanam” yang artinya menaruh, 

menaburkan (paham ajaran) memasukkan, membangkitkan atau 

memelihara (perasaan, cinta kasih). Nilai adalah suatu sistem 

kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari suatu 

tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas 

dikerjakan. 

Keagamaan berasal dari kata agama yang berarti segenap 

kepercayaan, yang berhubungan dengan keyakinan yang memiliki 

nilai-nilai sacral yang bersumber pada whyu ilahi.
11

 Agama merupakan 

kepercayaan kepada yang hidup abadi, dimana diakui bahwa dengan 

pikiran dan kemauan Tuhan, alam ini diatur dan kelakuan manusia 

diperbuat, agama didefenisikan sebagai perasaan dan pengalaman bagi 

insan secara individual yang menganggap bahwa mereka berhubungan 

dengan apa yang dianggap sebagai Tuhan. 

Perkembangan agama pada masa anak, terjadi melalui 

pengalaman hidupnya sejak kecil, baik itu dalam keluarga, sekolah 
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maupun lingkungan masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang 

bersifat agama (sesuai dengan ajaran agama), dan semakin banyak 

urusan agama, maka sikap, tindakan, kelakuan dan caranya 

menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan 

ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang 

dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung 

jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya 

untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun 

rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan 

kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-

nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskannya kepada generasi 

berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang 

terjadi dalam suatu proses pendidikan.
12

 

Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh 

seseorang atau kelompok agar orang lain menjadi dewasa atau 

mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti 

mental.
13

 Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan 

kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa 
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pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup 

berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera 

dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Salah satu 

naluri manusia yang terbentuk dalam jiwanya secara individual adalah 

kemampuan dasar yang disebut oleh para ahli psikologi sosial sebagai 

instink gregerius (naluri untuk hidup berkelompok) atau hidup 

bermasyarakat, dan dengan naluri ini, tiap manusia secara individual 

ditinjau dari segi antropologi sosial disebut homo socius artinya 

makhluk yang bermasyarakat, saling tolong menolong dalam rangka 

mengembangkan kehidupan disegala bidang. 

Untuk memajukan kehidupan mereka, maka pendidikan 

menjadi sarana utama yang perlu dikelola, secara sistematis dan 

konsisten berdasarkan berbagai pandangan teoretikal dan praktikal 

sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri.
14

 

b. Lembaga Pendidikan Keluarga 

Manusia ketika dilahirkan di dunia dalam keadaan lemah tanpa 

pertolongan orang lain, terutama orang tuanya, ia tidak bisa berbuat 

banyak, dibalik keadaannya yang lemah itu ia memiliki potensi baik 

yang bersifat jasmani maupun rohani. 

Menurut Sigmund Freud, pada dasarnya keluarga terbentuk 

adanya perkawinan pria dan wanita. Menurutnya keluarga merupakan 

manifestasi dari pada dorongan seksual sehingga landasan keluarga itu 
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adalah kehidupan seksual suami isteri. Maka dapat difahami bahwa 

keluarga adalah sekumpulan orang (rumah tangga) yang memiliki 

hubungan darah atau perkawinan.
15

 

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, keluarga 

sebagai pengaruh sadar bagi anak, karena itu keluarga merupakan 

lingkungan pendidikan tertua, yang bersifat informal dan kodrati. 

Lahirnya keluarga sebagai lembaga pendidikan semenjak manusia itu 

ada, orang tua didalam keluarga sebagai pendidiknya , dan anak 

sebagai terdidiknya. 

Seperti yang dijelaskan dalam surat A-Tahrim: 6 sebagai 

berikut : 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس 
َها َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد ّلَّ  يَ ْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم  َواْلِحَجارَُة َعَلي ْ

 َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن 
 

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

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai ( perintah ) Allah 

terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.
16

 

 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan tidak mempunyai 

program yang resmi seperti yang dimiliki oleh lembaga pendidikan 

formal. Tugas keluarga adalah meletakan dasar-dasar bagi 

perkembangan anak-anaknya, agar anak dapat berkembangan menjadi 
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baik. Anak yang tidak mendapat pendidikan dasar secara wajar ia akan 

mengalami kesulitan pada perkembangan berikutnya, seperti yang 

dinyatakan oleh prof Dr. Sikun bahwa “Lingkungan keluarga sering 

disebut sebagai lingkungan pertama dalam pendidikan”.  

Anak yang terpaksa tidak tinggal di lingkungan keluarga yang 

hidup bahagia, anak tersebut masa depannya akan mengalami 

kesulitan-kesulitan, baik di sekolah, masyarakat ramai, serta sebagai 

suami isteri dalam lingkungan keluarga.
17

 

Fungsi lembaga pendidikan keluarga, yaitu : 

1) Merupakan pengalaman pertama bagi kanak-kanak, pengalaman ini 

merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan 

berikutnya, khususnya dalam perkembangan pribadinya. 

Kehidupan keluarga sangat penting, sebab masa kanak-kanak akan 

memberi warna pada perkembangan berikutnya. 

2) Pendidikan dilingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan 

emosional untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional 

ini sangat penting dalam pembentukan pribadi anak, hubungan 

emosional yang kurang atau berlebihan akan merugikan 

perkembangan anak. 

3) Didalam keluarga akan terbentuk pendidikan moral, keteladanan 

orang tua di dalam bertutur kata dan berperilaku sehari-hari akan 
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menjadi wahana pendidikan moral bagi anak didalam keluarga, 

guna membentuk manusia susila. 

4) Didalam keluarga akan menunjukan sifat tolong menolong, 

tengang rasa, sehingga tumbulah kehidupan keluarga yang damai 

dan sejahtera. Setiap anggota keluarga memiliki sikap sosial yang 

mulia, dengan cara yang demikian keluarga akan menjadi wahana 

pembentukan manusia sebagai makhluk sosial. 

5) Keluarga merupakan lembaga yang berperan dalam meletakkan 

dasar-dasar pendidikan agama. Kebiasaan orang tua membawa 

anaknya ke masjid merupakan langkah yang bijaksana dari 

keluarga dalam upaya pembentukan anak sebagai makhluk 

religius.
18

 

c. Sikap orang tua terhadap anak 

Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan 

yang nyata dalam kegiatan sehari-hari, sikap sebagai kecenderungan 

yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek 

psikologis.
19

 

Orang tua merupakan ayah dan ibu, baik melalui hubungan 

biologis maupun sosial.Umumnya, orang tua memiliki peranan yang 

sangat penting dalam membesarkan anak.Menyatunya dua orang laki-

laki dan perempuan yang didasari rasa saling cinta kasih menuju 

kehidupan rumah tangga, disebut sebagai orang tua. 
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Sikap orang tua terhadap anak sangat mempengaruhi perilaku 

anak. Sikap yang baik yang dapat mendukung pembentukan 

kepribadian anak antara lain: 

1) Penanaman Pekerti Sejak Dini 

Orang tua dan keluarga adalah penanggung jawab pertama 

dan utama penanaman sopan santun dan budi pekerti bagi 

anak.Baru kemudian, Sopan santun harus ditanamkan pada anak 

sedini mungkin.Sebab sopan santun dan tata karma adalah 

perwujudan dari jiwa yang berisi nilai moral. Untuk selanjutnya 

moral akan turut berkembang dengan yang lain dan akan dijadikan 

nilai sebagai pedoman dalam perilaku keseharian”. Penanaman 

nilai baik dan buruk sebaiknya dilakukan perlahan-lahan, sesuai 

dengan tahap pertumbuhan anak, daya tangkap dan serap 

mentalnya. 

2) Mendisiplinkan Anak 

Dengan penerapan disiplin pada anak sejak dini, akan 

menumbuhkan pribadi anak yang mandiri. Seorang anak akan 

belajar berperilaku dengan cara yang diterima masyarakat, dan 

sebagai hasilnya anak dapat diterima oleh anggota kelompok sosial 

mereka. Banyak orang tua yang tidak tahu apa yang harus 

dilakukannya ketika anak mulai melanggar aturan yang telah 

diterapkan bersama dalam keluarga, yang terjadi kemudian adalah 
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reaksi emosional yang akhirnya menimbulkan rasa bersalah orang 

tua. 

3) Menyayangi anak secara wajar 

Bagi ayah dan ibu yang bekerja sepanjang hari, atau 

mempunyai aktivitas sosial atau organasasi yang berlebihan, 

kebanyakan menitipkan anaknya kepada ibu pengganti, itu bisa 

berarti nenek atau saudara orang tua sendiri atau menggaji perawat 

atau pengasuh anak.Walaupun tidak menemaninya sepanjang hari, 

sikap dan perilaku orang tua dalam memberikan kasih sayang 

sebaiknya dilakukan secara wajar.
20

 

4) Menghindari pemberian label “malas” pada anak 

Banyak orang tua yang acapkali memberi cap atau label 

“malas” kepada anaknya. Sebutan ini dapat merugikan anak sebab 

membuat anak kurang berusaha karena merasa upaya yang 

dilakukannya tidak akan diperhatikan. Bahkan anak akan berlaku 

sebagaimana diharapkan melalui label yang disandangnya itu. 

Label tersebut akan merusak pembangunan konsep diri anak yang 

dibentuk sejak masa kecil. Oleh karenanya, para orang tua 

hendaknya menghindari pemberian label “malas” kepada anaknya. 

5) Menghukum anak 

Hukuman yang diberikan orang tua kepada anak adalah 

hukuman yang dapat mendidik anak, bukan hukuman yang dapat 
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membuat anak menjadi trauma.Asumsi bahwa tiap perilaku salah 

itu disengaja adalah tidak benar. Anak terkadang tidak mengerti 

apa yang telah dilakukannya itu perilaku yang benar atau salah. 

Hukuman juga perlu diberikan kepada anak, sehingga anak akan 

mengetahui perilaku yang telah dilakukannya itu benar atau 

salah.
21

 

d. Materi penanaman nilai-nilai agama Islam yang harus diajarkan sedini 

mungkin pada anak antara lain: 

1) Nilai keimanan 

Pendidikan iman adalah mengikat anak dengan dasar-dasar 

keimanan, rukun Islam dan dasar-dasar syariat semenjak anak 

sudah mengerti dan memahami yang dimaksud dengan dasar-dasar 

keimanan adalah segala sesuatu yang ditetapkan melalui 

pemberitaan yang benar akan hakikat keimanan. 

2) Nilai Ibadah 

Pendidikan ibadah bagi anak-anak lebih baik apabila 

diberikan lebih mendalam karena materi pendidikan ibadah secra 

menyeluruh termaktub dalam fiqh Islam.   

e. Peran keluarga dalam mendidik anak 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama 

mempunyai peranan penting dalam mengembagkan potensi yang 

dimiliki oleh anak, serta memberikan dan menanamkan nilai nilai 
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keagamaan pada anak, berikut adalah beberapa elemen-elemen yang 

dapat dikembagkan oleh orang tua dalam mendidik anak dan 

keluarganya : 

1) Penanaman nilai agama dan spiritual 

Penanaman nilai agama tumbuh dan berkembang dari 

keluarga sehingga peran orang tua sangat penting, pendidikan 

agama dan spiritual berarti membangkitkan kekuatan dan kesedian 

spiritual yang bersifat naluri pada diri anak, dengan memberikan 

bekal pengetahuan agama pada anak. 

2) Penanaman nilai sosial 

Penanaman nilai sosial anak melibatkan bimbingan 

terhadap tingkah laku sosial, ekonomi dan politik dalam rangka 

meningkatkan akidah iman dan taqwa kepada Allah SWT. Islam 

selalu megajarkan anak untuk berbuat dan berlaku adil terhadap 

sesama, memberi kasih sayang dan mendahulukan kepentingan 

orang lain. Islam juga mengajarkan untuk saling tolong menolong, 

sopan santun dan tidak bersikap sombong.
22

 

3) Penanaman nilai kepribadian (psikologis) 

Melalui nilai psikologi, keluarga dapat mendidik anak dan 

anggota keluarga yang lain untuk menciptaka pertumbuhan 

psikologis yang sehat, menciptakan kematangan emosi yang sesuai 

dengan akidah-akidah umum, menumbuhkan emosi kemanusiaan 

                                                           
22

 Achmad Juntika, Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung : PT Refika 

Aditama, 2013, hlm. 51 



 21 

yang sempurna seperti cinta kepada orang lain, mengasih orang lain 

dan menjalin kerukunan pada orang lain. Untuk mencapai tujuan 

ini orang tua dapat melakukan cara seperti mengetahui segala 

kebutuhan psikologis dan sosialnya,tidak menggunakan ancaman, 

kekejaman dan siksaan badan dan tidak melukai perasaan anak 

dengankritikan tajam dan menganggap enteng pendapat anak.
23

 

2. Akhlak Anak 

a. Pengertian Akhlak 

Secara etimologi bahasa Arab, akhlak adalah bentuk 

masdar(infinitife) dari kata akhlaqa, yakhliqu, ikhlaqan yang memiliki 

arti peranggai (as-sajiyah) kelakuan, tabiat, atau watak dasar 

(aththabi’ah) dan agama (ad-din), kata khuluqu juga ada yang 

menyamakannya dengan kesusilaan, sopan santun, serta gambaran sifat 

batin dan lahiriah manusia. Sedangkan secara terminology ulama 

sepakat mengatakan bahwa akhlak adalah hal yang berhubungan 

perilaku manusia.
24

 

mebinaakhlakmerupakan salah satu cara untuk membentuk 

mental manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti 

yang luhur dan bersusila. 

b. Metode pembinaan akhlak 

Manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, dalam 

keadaan seperti ini manusia akan mudah menerima kebaikan atau 
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keburukan karena pada dasarnya manusia mempunyai potensi untuk 

menerima kebaikan atau keburukan
25

 

Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama 

dalam Islam, hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi 

Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 

Pembinaan akhlak dalam Islam juga terintegrasi dengan pelaksanaan 

rukun iman, hasil analisis Muhammad al-Ghazali terhadap rukun Islam 

yang lima telah menunjukan dengan jelas, bahwa dalam rukun Islam 

yang lima terkandung konsep pembinaan akhlak. 

Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat 

syahadat, yang mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya 

manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntutan Allah, orang yang 

tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasul-Nya sudah dapat 

dipastikan akan menjadi orang yang baik. 

Rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan shalat lima 

waktu, shalat yang dikerjakan akan membawa pelakunya terhindar dari 

perbuatan yang keji dan munkar.
26

 

Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, yang juga mengandung 

didikan akhlak, yaitu agar orang yang orang yang melaksanakannya 

dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir, mementingkan diri 

sendiri, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain, yaitu hak 

fakir dan miskin, Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa hakikat 
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zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan mengangkat derajat 

manusia kejenjang yang lebih mulia. 

Begitu juga Islam mengajarkan ibadah puasa sebagai rukun 

Islam yang keempat, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan 

dan minum dalam waktu yang terbatas, tetapi juga menahan diri dari 

keinginan melakukan perbuatan keji dan munkar. 

Selanjutnya rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji, yang 

terdapat nilai pembinaan akhlaknya lebih besar dibandingkan dengan 

nilai pembinaan akhlak yang ada pada ibada dalam rukun Islam yang 

lainnya. 

Adapun cara lain yang dapat ditempuh untuk pembinaan akhlak 

adalah pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara 

kontinyu, berkenaan dengan ini Iman al-Ghazali mengatakan bahwa 

kepribadian manusia yang pada dasarnya dapat menerima segala usaha 

pembentukan melalui pembiasaan. 

Pembinaan akhlak dapat pula dibentuk melalui keteladanan, 

akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, 

instruksi dan larangan, sebab tabi’at jiwa untuk menerima keutamaan 

itu tidak cukup dengan hanya perintah, menanamkan sopan santun 

memerlukan pendidikan yang panjang dan harus ada pendekatan yang 

lestari, pendidikan tidak akan sukses melainkan jika disertai dengan 

pemberian contoh teladan yang baik dan nyata.
27
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c. Pentingnya pembinaan akhlak pada anak 

Orang tua adalah pembina pribadi pertama dalam hidup anak, 

kepribadian orang tua, sikap, cara mereka hidup merupakan unsur-

unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan 

masuk kedalam pribadi anak yang sedang tumbuh. 

Hubungan orang tua dengan anak sangat mempengarui 

pertumbuhan jiwa anak, hubungan yang serasi, penuh pengertian dan 

kasih sayang, akan membawa pada pembinaan pribadi yang tenang, 

terbuka dan mudah mendidik, karena ia mendapat kesempatan yang 

cukup baik untuk tumbuh dan berkembang. Namun hubungan orang 

tua yang tidak serasi, banyak perselisihan dan percecokan akan 

membawa anak kepada pertumbuhan pribadi yang sukar dan tidak 

mudah dibentuk. 

Semakin kecil umur anak, hendaknya semakin banyak latihan 

dan pembiasaan agama yang diberikan pada anak, sehingga semakin 

bertambah umur anak, bertambah pula penjelasan dan pengertian 

tentang agama sesuai dengan perkembangan kecerdasannya. 

Pembentukan sikap, pembinaan moral dan pribadi terjadi melalui 

pengalaman sejak kecil, pendidik pertama adalah orang tua.Semua 

pengalaman yang dilalui anak sejak kecil merupakan unsur penting 

dalam pribadinya.Sikap anak terhadap agama dibentuk pertama kali di 

rumah melalui pengalaman yang didapatnya dengan orang tuanya.
28
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Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam pembinaan akhlak 

yang diberikan orang tua antara lain: 

1) Memberi Nasehat 

Diantara mendidik yang efektif di dalam usaha membentuk 

keimanan anak, mempersiapkan moral, psikis dan sosial adalah 

mendidik dengan nasehat, sebab nasehat sangat berperan dalam 

menjelaskan kepada anak tentang segala hakekat, menjelaskannya 

dengan moral mulia dan mengajarinya tentang prinsip-prinsip 

Islam. Nasehat orang tua lebih baik dari pada nasehat orang lain, 

karena orang tualah yang memberikan kasih sayang serta 

memberikan contoh yang baik untuk anaknya. 

Dalam membentuk pribadi anak yang sesuai dengan ajaran 

agama haruslah memerlukan perhatian yang intensif terhadap 

segala hal yang terdapat didalamnya.Dalam hal ini adalah nasihat 

atau pengarahan orang tua terhadap anak. Dimana nasihat atau 

pengarahan ini diberikan apabila memang dibutuhkan anak, 

misalkan saja pada saat anak melakukan suatu kesalahan yang 

melanggar hukum agama seperti mencuri, maka sebagai orang tua 

harus dapat memberikan nasihat yang baik kepadanya.Kemudian 

nasihat-nasihat yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak, dapat 

diberikan ketika anak membaca buku-buku keagamaan, dimana 

nasihat tersebut bukan saja bersifat perintah dan larangan, tetapi 

juga disertai dengan pertimbangan-pertimbangan seperlunya. 
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2) Mendidik dengan keteladanan (contoh) 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari 

sejumlah metode yang paling efektif dalam mempersiapkan dan 

membentuk anak secara moral, spiritual dan sosial. Seorang 

pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak yang 

tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru, bahka semua 

keteladanan itu akan melekat pada diri dan perasaannya. 

Islam telah menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang 

terus menerus bagi seluruh pendidik. Dalam kehidupan keluarga, 

anak sangat membutuhkan suri tauladan, kususnya dari orang 

tuanya agar sejak masa kanak-kanaknya ia menyerap dasar tabiat 

perilaku dan berpijak pada landasannya yang luhur.
29

 

3) Memberi motivasi 

Motivasi merupakan satu faktor penting yang diperlukan 

dalam perhatian orang tua.Motivasi sebagai dorongan dan tenaga 

pengerak yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan 

sesuatu.
30

Motivasi timbul dari dorongan-dorongan yang asli atau 

perhatian yang diinginkan, yaitu suatu tenaga yang dinamik yang 

mempengaruhi pikiran, emosi, dan tingkah laku. 

4) Mendidik dengan pengawasan 

Pendidikan yang disertai dengan pengawasan yaitu 

mendampingi anak dalam upaya membentuk akidah dan moral, dan 
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mengawasinya dalam mempersiapkannya secara psikis dan sosial, 

dan menanyakan terus tentang keadaannya. Islam dengan prinsip-

prinsipnya yang universal dan dengan peraturan-peraturannya yang 

abadi, mendorong para orang tua untuk selalu mengawasi dan 

mengontrol anak-anak mereka dalam setiap segi kehidupan, dan 

pada setiap aspek kependidikan.
31

 

d. Ruang lingkup akhlak 

1) Akhlak kepada Allah dan Rasullah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai 

makhluk, kepada Tuhan sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 

empat alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. 

Pertama, karena Allah yang menciptakan manusia dari air 

yang ditumpahkan keluar dari antara tulang punggung dan tulang 

rusuk. 

Kedua, karena Allah yang telah memberikan perlengkapan 

pancaindera, berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan 

hati sanubari, disamping badan yang kokoh dan sempurna kepada 

manusia. 

Ketiga, karena Allah yang telah menyediakan berbagai 

bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup 
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manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan sebagainya. 

Keempat, karena Allah yang telah memuliakan manusia 

dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. 

Namun sungguhpun Allah telah memberikan berbagai 

kenikmatan kepada manusia sebagaimana disebutkan diatas 

bukanlah menjadi alasan Allah perlu dihormati, melainkan 

sebagaimana manusia sudah sewajarnya menunjukan sikap akhlak 

yang baik kepada Allah.
32

 

2) Akhlak pribadi dan keluarga 

a) Shalat 

Shalat menurut bahasa berarti do'a. sedang menurut 

istilah (ahli fiqh) adalah perbuatan (gerak) yang dimulai dengan 

takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. 

Menjalankan ibadah shalat berarti mengadakan hubungan 

langsung dengan Sang Pencipta (Allah SWT), sehinggga 

dengan menjalankan shalat dapat mencegah perbuatan keji dan 

mungkar.
33

 

b) Puasa 

Menurut istilah puasa atau shiyam adalah suatu ibadah 

kepada Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu dengan 

jalan menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual dan 
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lain-lain perbuatan yang dapat merugikan atau mengurangi 

makna atau nilai dari puasa, semenjak terbit fajar sampai 

terbenam matahari. Menjalankan puasa di bulan Ramadhan 

merupakan rukun Islam yang hukumnya fardhu 'ain (wajib 

perseorangan) atas setiap muslim yang sudah baligh dan 

berakal.
34

 

c) Membaca Al-Qur’an 

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah 

SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW  sebagai suatu petunjuk 

dan rahmad bagi manusia dalam hidupnya. Al-Qur'an 

merupakan firman Allah yang berisi petunjuk bagi manusia. 

Adapun hikmah bagi orang yang membaca Al-Qur'an antara 

lain dapat menghibur perasaan yang sedih dan menjadi 

penawar bagi yang sedang gelisah jiwanya. Dengan membaca 

Al-Qur'an dan memahami isi yang terkandung didalamnya 

serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan 

bertambah ketakwaan kita kepada Allah. 

d) Akhlak terhadap orang tua 

Merupakan suatu kewajiban bagi setiap anak untuk 

berbakti kepada kedua orang tua, tiada orang yang lebih besar 

jasanya kepada kita, karena merekalah yang telah 

membesarkan, mengasuh dan mendidik dengan penuh ikhlas 
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dan kasih sayang, dan anak tidak boleh berlaku dan berbicara 

kasar kepada orang tua. Taat dan berbakti kepada kedua orang 

tua menduduki tempat yang paling istimewa, bahkan 

menduduki tempai kedua Tuhan dan Rasulnya. 

3) Akhlak bermasyarakat dan mu’amalah 

Didalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas untuk 

saling berhubungan dengan orang lain, anak dengan orang tua, 

saudara dan orang lain. Dalam berhubungan itu Islam sudah 

memberikan aturan supaya dalam kita berhubungan dengan orang 

lain hendaknya dengan akhlak yang baik (sopan santun). Manusia 

tidak bisa hidup sendiri bagaimanapun kuatnya pasti akan 

membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi.
35

 

Disisi lain al-Qur’an menekankan bahwa setiap orang 

hendaknya didudukkan secara wajar, tidak masuk kerumah orang 

lain tanpa izin, jika bertemu saling mengucapkan salam dan ucapan 

yang dikeluarkan adalah ucapan yang baik dan ucapan yang benar, 

tidak mengucilkan orang lain, tidak menceritakan keburukannya 

kepada orang lain dan menyapa atau memanggilnya dengan 

sebutan yang baik.
36

 

4) Akhlak terhadap lingkungan 

Lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di 

sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-
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benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-

Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai 

khalifah. 

Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Qur’an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. 

Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia terhadap alam lingkungan. Kekhalifahan 

mengandung arti pengayom, pemeliharaan, dan pembimbingan 

agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. 

Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditunjukkan 

kepada penciptaan suasana yang baik, serta pemeliharaan 

lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan hidup, 

tanpa membuat kerusakan dan polusi sehingga pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap manusia itu sendiri yang menciptanya.
37

 

e. Konsep Islam tentang anak 

Dilihat dari ajaran Islam, anak adalah amanat dari Allah dan 

wajib dipertanggungjawabkan, secara umum inti dari tanggung jawab 

itu adalah penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dalam 

keluarga. Tuhan memerintahkan agar setiap orang tua menjaga dari 

siksa api neraka
38

 

Pendidikan merupakan bimbingan dan pertolongan secara sadar 

yang diberikan oleh pendidik kepada anak sesuai dengan 
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perkembangan jasmaniah dan rohaniah ke arah kedewasaan. Anak 

didik di dalam mencari nilai-nilai hidup, harus dapat bimbingan 

sepenuhnya dari orang tua, karena menurut ajaran Islam saat anak 

dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci (fitrah), sedangkan alam 

sekitarnya akan memberi corak warna terhadap nilai hidup atas 

pendidikan agama anak didik. 

Dasar-dasar kependidikan agama itu harus sudah ditanamkan 

sejak anak masih usia muda, karena kalau tidak demikian halnya, 

kemungkinan mengalami kesulitan kelak untuk mencapai tujuan 

pendidikan Islam yang diberikan pada masa dewasa. Pendidikan Islam 

yang ditanamkan pada masa dewasa atau masa pubertas, yaitu masa 

pertumbuhan mengalami perubahan-perubahan besar terhadap fisik 

dan psikisnya, masa gelisah yang penuh pertentangan lahir batin, masa 

cita-cita yang beraneka coraknya, masa romantik, masa mencapai 

kematangan seksual, pembentukan kepribadian, dan mencari 

pandangan dan tujuan hidup di dunia dan di akhirat kemungkinan dan 

mengalami kesulitan total.
39

 

 

B. Kajian Terdahulu 

1. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Nieniek Karimah pada tahun 2011 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nieniek Karimah dengan 

judul “Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap Orientasi Pola 
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Asuh Anak Usia Dini”.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana hubungan tingkat pendidikan orang tua terhadap orientasi pola 

asuh anak usia dini, serta mengetahui dampak dari perbedaan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap orientasi pola asuh anak usia dini diDesa 

Losari Kidul. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan observasi, 

analisis data yang dilakukan dengan menggunakan regresi sederhana untuk 

mengetahui hubungan tiap variable X terhadap Y, sedangkan hubungan 

bersama-sama atara variabel digunakan regresi berganda pada analisa 

kuantitatif dilakukan dengan alat analisis statistik bantuan computer SPSS 

17.0 Dan hasil dari penelitian ini yaituterdapat pengaruh positif antara 

tingkat pendidikan orang tua terhadap orientasi pola asuh anak usia dini.
40

 

2. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Ambarokah pada tahun 2014 

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarokah dengan judul “Peranan 

Penyuluh Agama dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat di Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana hubunganpenyuluh agama dalam 

membina akhlak masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan. Teknik pengumpulan data berupa angket, wawancara dan. 

Meskipun pada penelitian Ambarokah menggunakan pendekatan kualitatif 
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namun skripsinya telah menyumbangkan banyak hal khususnya mengenai 

pembinaan akhlak
41

 

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dependen (Y), jika 

pada penelitian Nienik Karimah variabel dependen yang digunakan adalah 

orientasi pola asuh anak usia dini. Sedangkan pada penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan yaitu akhlak anakyang memiliki kesamaan  

pada penelitian Ambarokah serta tempat pelaksanaannya di Desa Muara 

Bahan Kecamatan Singingi Hilir. 

 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

1. Konsep Operasional 

Konsep Operasional merupakan konsep yang dibuat untuk 

menjabarkan dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis 

agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sekaligus untuk memudahkan 

dalam penelitian. Selain itu konsep operasional dapat memberikan batasan 

terhadap kerangka teoritis yang ada agar lebih mudah untuk dipahami, 

diukur, dan dilaksanakan dalam mengumpulkan data dilapangan. 

Konsep operasional pada variabel X dalam penelitian ini adalah 

penanaman nilai-nilai keagamaan yang diberikan oleh orang tua seperti: 

a) Nilai ibadah 

Nilai ibadah merupakan suatu istilah yang mencakup segala 

sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan 
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maupun perbuatan, yang tersembunyi (batin) maupun yang nampak 

(lahir). 

b) Nilai sosial 

Penanaman nilai sosial anak melibatkan bimbingan terhadap 

tingkah laku sosial, ekonomi dan politik dalam rangka meningkatkan 

akidah iman dan taqwa kepada Allah SWT. 

 

c)  Nilai psikologis 

Melalui nilai psikologi, keluarga dapat mendidik anak dan anggota 

keluarga yang lain untuk menciptaka pertumbuhan psikologis yang 

sehat, menciptakan kematangan emosi yang sesuai dengan akidah-

akidah umum 

Konsep operasional pada variabel Y dalam penelitian ini adalah 

akhlak anak seperti : 

a) Akhlak kepada Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan 

dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

b) Akhlak kepada orang tua 

Merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak 

untuk berbakti kepada kedua orang tua. 
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c) Akhlak kepada sesama manusia 

Merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap 

manusia utuk saling menghormati dan menghargai serta saling tolong 

menolong terhadap sesama manusia. 

d) Akhlak kepada lingkungan 

Akhlak terhadap lingkungan ditunjukan dengan menjaga dan 

memelihara suasana lingkungan sekitar agar tetap segar dan mampu 

menciptakan keamanan tanpa membuat kerusakan. 

2. Operasional Variabel  

Variabel penelitian adalah atribusi atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
42

 

Indikator pada variabel X penanaman nilai-nilai keagamaan 

meliputi: 

1) Nilai ibadah, dengan sub indikatori sebagai berikut: 

a. Membiasakan anak untuk mengucapkan salam baik bila bertemu 

dengan orang lain maupun ketika memasuki rumah. 

b. Membiasakan anak untuk berdo’a baik itu sebelum atau sesudah 

melakukan sesuatu. 

c. Membiasakan anak untuk berkata jujur baik untuk diri sendiri, 

keluarga dan orang lain. 
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d. Membiasakan anak untuk shalat baik itu shalat berjamaah di 

Masjid maupun dirumah. 

e. Membiasakan anak sejak dini untuk puasa ramadhan. 

2) Nilai sosial, dengan sub indikator sebagai berikut: 

a. Menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai baik itu 

dalam keluarga maupun kelompok sosial. 

b. Memberi aturan dalam pergaulan anak, agar nantinya anak tidak 

terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan. 

c. Mengajak dan melibatkan anak untuk mengikuti kegiatan sosial 

yang ada dimasyarakat. 

3) Nilai psikologis (kepribadian), dengan sub indikator sebagai berikut: 

a. Memberi dukungan positif dan selalu memberi nasehat pada anak 

baik ketika melakukan kesalahan maupun ketika tidak melakukan 

kesalahan. 

b. Memberi pujian atau penghargaan (reward) pada anak, agar anak 

merasa senang dan dihargai atas apa yang telah ia lakukan. 

c. Menanamkan sikap tanggung jawab baik untuk diri sendiri, 

keluarga maunpun oran lain. 

d. Mendidik dengan tegas, agar nantinya anak tidak melawan 

perkataan orang tua. 

e. Menuruti dan mengikuti kemauan anak yang sifatnya positif. 

f. Memberi perhatian dan kasih sayang yang cukup agar anak dapat 

tumbuh dengan baik sesuai dengan perkembangannya. 
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Indikator pada variabel Y akhlak anak  meliputi: 

1) Akhlak kepada Allah, dengan sub indikator sebagai berikut: 

a. Mengingatkan dan mengajak anak untuk melaksanakan sholat 5 

waktu 

b. Membimbing dan memberi contoh kepada anak dalam membaca 

Al-Qur’an 

c. Membimbing anak untuk selalu mengingat Allah dan bersyukur  

atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. 

d. Mengajrkan anak untuk bersedekah. 

2) Akhlak kepada orang tua, dengan sub indikator sebagai berikut: 

a. Mengajarkan anak bagaimana bersikap yang baik dan berbakti 

kepada kedua orang tua sebagaaimana orang tua yang telah 

merawat kita dari kecil hingga sampai sekarang ini. 

b. Menanamkan perilaku disiplin sejak anak masih usia dini. 

3) Akhlak kepada sesama, dengan sub indikator sebagai berikut: 

a. Menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai kepada 

sesama manusia. 

b. Menanamkan sikap sopan santun baik terhadap kelurga maupun 

lingkungan sosialnya. 

c. Menanamkan sikap tolong menolong dan saling berbagi baik 

terhadap keluarga maupun lingkungan sosial. 
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4) Akhlak kepada lingkungan, dengan sub indikator sebagai berikut: 

a. Mengajarkan dan memberi contoh bagaimana merawat dan 

menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menanam 

pohon dipekarangan rumah. 

b. Menanamkan kesadaran pada anak agar tidak membar sampah 

sembarangan yang dapat memyebabkan pencemaran lingkungan 

sekitar tempat tinggal. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari peneliti terhadap 

pertanyaan penelitiannya sendiri.
43

Atau merupakan jawaban sementara atas 

pertanyaan penelitian yang kebenarannya masih perlu diuji pada data empiris 

yang dikumpulkan.
44

 Hipotesis dengan teknik probabilitas diuji dirumuskan 

statistik sebagai berikut.
45

 

Ha :  Ada pengaruh antara penanaman nilai keagamaan orang tua terhadap 

akhlak anak di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

Ho :  Tidak ada pengaruh antara penanaman nilai keagamaan orang tua 

terhadap akhlak anak di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi. 
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Kaidah keputusan: 

1. Jika nilai probabilitas 0.05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig atau [0.05 ≤ Sig], maka Ho  diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

signifikan. 

2. Jika nilai probabilitas 0.05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas 

Sig atau [ 0.05 ≥ Sig ], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

signifikan. 

 

 

 


