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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Peranan Orangtua  

Dalam konteks Islam, tanggung jawab orang tua (ayah dan ibu) 

terhadap pendidikan agama anak merupakan suatu keharusan, yang secara 

fiqih dapat disebut sebagai "fardhu 'ain".
1
 Hal ini tergambar dalam Al-Quran 

maupun dalam hadis Nabi saw. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa setiap 

anak itu sudah diberikan oleh Allah SWT potensi untuk berbuat baik dan 

buruk. Seperti dalam surat Asy-Syamsi ayat 8 yang berbunyi: 

               

Artinya: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya.
2
 

 

Pada awalnya orang tua dan keluarga adalah “sekolah” pertama bagi 

anak. Anak yang lahir bersih seperti kertas putih itu akan mendapat celupan 

warna dari orang tua dan orang-orang dekat atau keluarga. Bagi keluarga anak 

merupakan anugerah dari allah SWT yang mempunyai dua potensi yaitu : bisa 

menjadi baik dan bisa pula menjadi buruk. Baik buruknya anak sangat erat 

kaitannya dengan pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Dalam 

hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut : 

 

                                                 
1
 Alfiah, Hadist Tarbawiy(Pendidikan Islam Tinjauan Hadist Nabi), Pekanbaru:Al-

Mujtahada Press, 2008,h.56.  

 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Al-Qur’an, 1992), h.595 
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Artinya: „Dari Abi Hurairah ra, bahwa Nabi saw. bersabda: setiap anak 

yang lahir, dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tualah 

yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi‟. (HR. Bukhari-

Muslim).
3
 

 

Ayat Al-Quran dan Hadis tersebut di atas menerangkan betapa 

pentingnya peranan orang tua dalam mengembangkan potensi-potensi yang 

sudah dibawa oleh anak sejak lahir. Orang tualah yang akan mewarnai dan 

menentukan kepribadian anak di masa depan. Potensi-potensi yang dibawa 

anak itu hanya akan dapat berkembang dengan baik melalui pendidikan yang 

diberikan oleh orang tua sejak usia dini (sejak lahir), yaitu dalam bentuk 

pendidikan agama. Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan agama 

anak juga dilukiskan oleh Al-Quran dalam bentuk kisah. Hal ini dapat dilihat, 

umpamanya, bagaimana tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya yang 

ditunjukan oleh kisah Luqman, seorang bapak yang bijak. Al-Quran 

menggambarkan bagaimana Luqman menanamkan arti penting ketauhidan 

kepada anaknya, dan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Begitu juga, 

mengapa pula anak harus menghormati orang tua, perlunya membiasakan diri 

berbuat baik kepada orang lain, mendirikan shalat, berbuat amar ma'ruf dan 

nahi mungkar, berlaku sabar, tidak berlaku sombong, sederhana dan bertutur 

kata yang bagus. 

                                                 
3
   Imam Bukhari, Kitab Shahih Buhari, Bab al-Jana‟iz, Bab ma Qila Aulad al-Musyarikin, 

juz.5, hlm. 182, No.1296,Hadits ini juga terdapat pada: 

a)Al- Bukhari, kitab al-Janaiz, no hadits 1270, 1271, 1295, 4402. 

b)Al-Bukhari, kitab Tafsir Qur‟an, no hadits 4402. 

c)Al-Bukhari, kitab al- Qadar, no hadits 6109, 6610. 

d)Imam Muslim, kitab Al- Qadar, no hadits 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, dan 4809. 

e)At-Turmudzi, kitab al- Qadar anir Rasulillah, no hadits, 2064. 

f)An-Nasai, kitab, al- Janaiz, no hadits 1923, 1924. 

g)Abu Daud, kitab As-sunah, no hadits 4091. 

h)Ahmad, kitab Baqi Musnadun al- Mukashirin, no hadits 6884, 7023, 7132, 7208, 7316, 7387, 

7463, 7832, 8206, 8739, 8949, 9611, 9703, 9851, 10303. 



 13 

Setiap anak yang dilahirkan adalah atas dasar Islam dan inilah yang 

dimaksud dengan fithrah dalam firman Allah Ta’ala berikut ini, yang terdapat 

dalam Qur’an Surat Ar Rum ayat 30, berikut ini: 

                                  

                   

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
4
 

 

Maksud ayat tersebut,  Fitrah Allah itu maksudnya ciptaan Allah. 

manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. 

Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. mereka 

tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Anak harus 

dikenalkan kepada ingkungan yang kental dengan nilai-nilai spiritual. 

Lingkungan yang selalu mendekatkan anak kepada Penciptanya.  

Usaha-usaha pendidikan dan pengajaran harus dimulai sejak anak 

lahir, anak adalah amanah Allah kepada orang tuanya. Fitrah anak yang 

mempercayai adanya Allah, harus disalurkan dengan sewajarnya, dibimbing 

dan diarahkan kepada rasa iman kepada Allah dan mencintai-Nya pula. Proses 

pendidikan dan pengajaran tauhid harus dimulai sejak anak lahir ke dunia ini. 

kehadiran  seorang anak didunia didengungkan suara azan sebagai pertanda 

pengajaran tauhid. 

                                                 
4
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci al-Qur’an, 1992), h.407 
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Keluarga adalah tempat ideal penyemaian pendidikan budi pekerti. Di 

dalam keluarga anak akan banyak belajar secara praktis melalui berlatih dan 

meniru budi pekerti orang disekitarnya, lebih-lebih meneladani orang tuanya. 

Keluarga atau orang tualah yang pertama dan utama memberikan dasar-dasar 

pendidikan seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, 

kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan-peraturan, 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan, dan lain-lain sebagainya.
5
 

Dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga, anak akan 

memperoleh pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam 

perkembangan pribadi anak selanjutnya. Dari penyelidikan para ahli, 

pengalaman pada masa anak-anak dapat mempengaruhi perkembangan 

individu dalam hidupnya. Kehidupan emosional atau kebutuhan rasa kasih 

sayang anak dapat terjamin dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya 

hubungan darah antara pendidik dan anak didik, karena orang tua hanya 

menghadapi sedikit anak didik dan karena hubungan tadi atas rasa kasih 

sayang yang murni. Dari uraian di tersebut, maka pendidikan dalam keluarga 

itu sangat penting. 

Lingkungan keluarga merupakan tempat seseorang memulai 

kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara 

ayah, ibu dan anak. Hubungan tersebut terjadi karena anggota keluarga saling 

berinteraksi. Dari lingkungan itulah anak mengalami proses pendidikan dan 

sososialisasi awal. Keluarga memberikan pendidikan pertama bagi anak. Sifat 

                                                 
5
 Amirullah Syarbini, Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga, (Jakarta:PT Elex 

Media Komputindo, 2014), h.1 
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dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya, dengan kata 

lain sifat dan kepribadian anak merupakan cerminan perilaku atau didikan 

orang tuanya. Pendidikan keluarga inilah yang menjadi ujung tombak pada 

pendidikan lainnya. Baik buruknya hasil pendidikan keluarga akan 

menentukan hasil pendidikan lainnya. 

Peranan orang tua terhadap anak yang Pertama, penanaman aqidah. 

Penanaman aqidah adalah pendidikan pertama dan utama yang harus lebih 

dulu ditanamkan pada diri anak. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan 

oleh Al-Baihaqi dan Ath Thabrani dalam kitab Al-Mu‟jamul Kabir bahwa, 

”setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang 

menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi. Maksud hadist ini, agama setiap 

orang yang terlahir ke dunia ini adalah Islam, itulah yang disebut fitrah 

manusia, namun fitrah tersebut berubah oleh lingkungan. Allah yang 

menciptakan manusia itu, diberi potensi awal untuk mentauhidkan Allah 

SWT, yang kemudian bisa diubah oleh orang tua dan lingkungannya.  

 Fitrah anak yang mempercayai adanya Allah SWT, harus di salurkan 

dengan sewajarnya, dibimbing dan diarahkan kepada rasa iman kepada Allah 

dan mencintai-Nya. Proses pendidikan dan pengajaran tauhid harus dimulai 

sejak lahir anak ke dunia, kehadiran seorang bayi ke dunia didengungkan  

suara azan sebagai pertanda pendidikan dan pengajaran tauhid telah di mulai.
6
  

 Dengan demikian, jelas menunjukkan bahwa orang tua adalah guru 

pertama dalam pendidikan anaknya. Karena orang tua adalah orang pertama 

yang menjadi teladan dan contoh anak-anaknya. Anak akan menjadi baik 

                                                 
 

6
 Nasharuddin, “ Akhlak (Ciri Manusia  Paripurna)  ”, (Jakarta : Rajawali Pers,2015), h. 

138 
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tergantung dari orang tuanya, bahkan anak akan menjadi tidak baik tergantung 

pendidikan yang diberikan orang tuanya. 

Kedua, menanamkan akhlak yang baik. Sebagaimana dalam sebuah 

hadits dijelaskan bahwa, “Tidak Ada Pemberian Orang Tua Kepada Anaknya 

Yang Lebih Baik Dari Pada Pendidikan Yang Baik.”Dari sini jelas bahwa hal 

yang utama selain penanaman aqidah kepada anak, adalah memberikan 

pengajaran dan bimbingan kepada anak tentang akhlakul karimah, utamanya 

adalah pendidikan tentang agama. Dalam Islam hubungan antar manusia sama 

pentingnya dengan hubungan dengan Allah. Bahkan nabi Ibrahim berdoa 

kepada Allah “agar mereka dicintai oleh orang-orang”  Jadi, wajib bagi 

orang tua mengajarkan tata cara bergaul yang baik terhadap sesama dengan 

dilandasi rasa saling hormat menghormati. Dengan demikian, anak akan 

terbimbing menjadi manusia yang berakhlak dan bermoral serta akan mampu 

menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam. 

Ketiga, sejatinya orang tua memberikan dasar yang kuat kepada anak 

guna menghadapi tantangan zaman.  Sebagaimana pesan Nabi, 

 bahwa beliau mengkhawatirkan umat dibelakangnnya yang akan 

seperti busa atau buih dilautan, banyak namun tidak memiliki pendiriaan 

yang kokoh. 

 

 Hal inilah yang harus dipertimbangkan saat merencanakan 

pendididikan dasar kepada anak. bagaimana agar ia menjadi anak yang kuat 

imannya, santun kepada sesama, serta kuat pula ilmunya. Ilmu akan membuat 

ia mampu bertahan serta senantiasa memiliki jalan ikhtiar untuk keluar dari 

permasalahan yang ia hadapi. 
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Akan tetapi, jika orang tua tidak memiliki kesadaran tentang 

pentingnya pengajaran yang baik kepada anak. Terlebih tidak mementingkan 

ilmu-ilmu agama, maka yang ada adalah anak akan menjadi tidak terarah. 

Misalnya, banyak para orang tua yang lebih mengarahkan anaknya kepada 

keahlian-keahlian dunia seperti mengarahkan anak bagaimana agar bisa 

menjadi seorang penyanyi terkenal, menjadi model dan menjadi seorang artis. 

Bahkan orang tua mengarahkan anaknya bagaimana caranya agar anaknya 

memperoleh harta dan menjadi popular. 

Anak-anak sejak dini sudah di suguhkan teladan-teladan yang tidak 

baik, sinetron-sinetron bahkan pigur-pigur yang kurang mendidik. Maka jelas 

hal ini akan membentuk anak memiliki akhlak yang tidak baik. Dengan 

demikian, Apabila orang tua menyadari betapa pentingnya peran mereka 

dalam pendidikan anak sebagai “Madrasah” pertama dalam keluarga, Maka 

akan terwujud pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang baik, sehingga akan 

tercipta generasi yang lebih baik dimasa mendatang. 

Dalam perkembangannya anak membutuhkan peran orang tua antara 

lain sebagai pemelihara kesehatan mental dan fisik, peletak dasar kepribadian 

yang baik, pembimbing, pemberi fasilitas dan motifator untuk 

mengembangkan diri, menciptakan suasana nyaman dan kondusif bagi 

pengembangan diri anak.
7
 

Berdasarkan hadis Bukhari No 1296 tentang pengaruh orang tua 

terhadap pendidikan anak, dapat diketahui bahwa jika anak tumbuh di dalam 

keluarga yang menyimpang, belajar di lingkungan yang sesat dan bergaul 

                                                 
 

7
 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180 



 18 

dengan masyarakat yang rusak, maka anak akan menyerap kerusakan itu, 

terdidik dengan akhlak yang paling buruk, di samping menerima dasar-dasar 

kekufuran dan kesesatan. Kemudian dia akan beralih dari kebahagian kepada 

kesengsaraan, dari keimanan kepada kemurtadan dan dari Islam kepada 

kekufuran. Jika semua ini telah terjadi, maka sangat sulit mengembalikan anak 

kepada kebenaran. Pada hakikatnya, hadits tersebut tidak hanya terfokus pada 

gerakan peyahudian, penasranian, atau pemajusian, tetapi lebih luas lagi, yaitu 

menyangkut seluruh gerakan yang menyimpangkan anak dari fitrahnya yang 

suci. Karena itu orang tua dituntut untuk waspada agar dirinya tidak 

terjerumus pada gerakan tersebut. 

Setiap anak dilahirkan dalam fitrah, maksud dari fitrah itu adalah Islam 

maka dapat dimaklumi bahwa di antara  mereka siap menerima hal yang 

sesuai dengan fitrahya, artinya apabila Islam diperkenalkan sebagai ajaran 

pertamanya, maka ia lebih mendahulukan Islam dan memilih Islam untuk 

menjadi agamanya, yakni selama tidak ada hal yang menghalanginya, seperti 

hawa nafsu atau kefanatikan. Misalnya anak yang lahir dari dua orang tuanya 

yang muslim dan muslimah lalu hidup di lingkungan kaum muslimin otomatis 

anak tersebut mengikuti ajaran orang tuanya. anak yang lahir dari dua orang 

tuanya yang kafir lalu hidup di lingkungan kafir, baik itu Yahudi, Majusi atau 

kaum musyrikin maka anak tersebut akan mengikuti orang tuanya. Tidak 

diragukan lagi bahwa anak yang dilahirkan dalam Islam telah mendapatkan 
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banyak sarana hidayah dan kebahagiaan yang tidak didapatkan oleh anak lain 

yang dilahirkan dan dibesarkan di masyarakat kafir. 

Setiap orangtua dalam menjalani kehidupan berumah tangga memiliki 

tugas dan peran yang sangat penting yaitu mendidik anak-anaknya, Cara 

mendidik anak dapat di pelajari dari al-Quran. Dalam Islam, anak merupakan 

amanah dari Allah Swt. yang diberikan kepada orang tua, masyarakat dan 

bangsa. Nasib dan masa depan bangsa di kemudian hari, ditentukan oleh anak 

bangsa hari ini. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk 

menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, yaitu generasi yang 

kuat imannya, mantap ilmunya, baik amalnya dan mulia akhlaknya.
8
 

Setiap keluarga tentu mendambakan lahirnya seorang anak, karena 

anak merupakan pelengkap dan penyempurna keberadaan suatu keluarga.
9
 

Keberadaan seorang anak dalam sebuah keluarga tentu melahirkan 

konsekuensi yang dalam yakni adanya hak dan kewajiban antara anak dan 

orang tua. Salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan 

pendidikan kepadanya.
10

 

 

Pendidikan terhadap anak selain merupakan kewajiban orang tua, ia 

juga merupakan perintah dari Allah SWT. agar mereka menjadi manusia yang 

berguna untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara. Sekalipun ketika anak 

                                                 
8
 Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), h.  71 

 9 Baca Q.s. al-Imran (3): 38. Ayat ini menggambarkan betapa Nabi Zakaria as berdo’a 

berpuluh-puluh tahun mendambakan kehadiran seorang anak. 
 10

 Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Bin Sharaf al-Nawawi, Riyadhus salihin (Mesir: 

Mustafa Babul Halabi,1969), h. 357 
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baru lahir ia dalam keadaan fitrah, namun pada perkembangannya sering 

tergnggu karena beberapa faktor. Adakalanya berupa faktor internal pada diri 

anak ataupun faktor lingkungan dimana ia berada. 

Dari hari kehari anak berinteraksi dengan lingkungannya baik orang 

tua, keluarga maupun masyarakat. Nilai-nilai hakiki, sentuhan kasih sayang, 

dan semua perlakuan yang menyenangkan akan membentuk keperibadiannya 

yang positif. Sementara kadang ia mendapatkan perlakuan negatif dari 

lingkungannya, tentu hal ini akan mempengaruhi jiwanya dan akan memberi 

pengaruh negatif pula pada dirinya. Disinilah pendidikan berperan, dimana 

anak harus dididik, diarahkan, dibimbing agar kepribadiannya yang negatif 

hilang, sementara yang positif terus berkembang, sehingga ia akan menjadi 

manusia yang bermanfaat, sesuai ungkapan Rasulullah SAW, 

 َخْيُر الناِس َأْنَفُعُيْم ِللناِس

Artinya:  Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat 

bagi orang lain.
11

 

 

Hadist di atas menunjukan bahwa Rasullullah menganjurkan 

umat islam selalau berbuat baik terhadap orang lain dan mahluk yang 

lain. Hal ini menjadi indikator bagaimana menjadi mukmin yang 

sebenarnya. Eksistensi manusia sebenarnya ditentukan oleh 

kemanfataannya pada yang lain. Adakah dia berguna bagi orang lain, 

atau malah sebaliknya menjadi parasit buat yang lainnya. 

 Para pendidik dan orang tua mempunyai tanggung jawab dan 

kewajiban yang besar untuk melahirkan anak-anak dengan berpijak di 

                                                 
 11

(HR. Thabrani dan Daruquthni), Hadits ini dihasankan oleh Syeikh al Albani didalam 

kitab “at Targhib wa at Tarhib” No.2623 
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atas landasan iman dan mengajarkan dasar-dasar Islam, selayaknya 

setiap orang yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban itu 

mengetahui batasan-batasan tanggung jawab dan kewajiban yang 

dipikulkan di atas pundaknya agar dapat melahikan anak yang berpijak 

pada landasan pendidikan iman yang sempurna dan diridhai Allah. 

Setiap keluarga muslim berkewajiban membimbing dan mengarahkan 

anak-anak dan keturunannya agar menjadi anak yang shaleh. Karena 

memiliki anak yang shaleh berarti seseorang sudah mempunyai 

“investasi” yang akan dinikmatinya nanti di akhirat kelak. 

Sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu 

Hurairah RA: 

 لو يدعٌ بو، أً ًلدصالح صدقت جاريت، أً علم ينتفع: إذا ماث العبد انقطع عنو عملو إال من ثالث

Artinya:  Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah segala amal 

perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah, ilmu yang 

bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan kedua orang 

tuanya. (HR. Muslim).
12

 

 

Hadits di atas menegaskan bahwa mendidik anak merupakan tugas 

mulia yang dapat mengantarkan orang tuannya menggapai surga. 

Persoalannya adalah bagaimana agar anak kita dapat dan bisa menjadi anak 

yang shaleh, dalam situasi dan kondisi kehidupan sosial budaya serta model 

pergaulan masyarakat dunia seperti sekarang ini.  

Pendidikan anak dalam Islam, menurut Sahabat Ali bin Abi Thalib ra, 

dapat dibagi menjadi 3 tahapan/ penggolongan usia: 

                                                 
 

12
 Shaheh Muslim, Dar al-Fikr, Beirut,1992, Juz I h.39 dan juga terdapat dalam kitab Abu 

Isa al-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, Dar al- Fikr, Bairut, 1980, Juz I      
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1. Tahap Bermain (“la-ibuhum”/ajaklah mereka bermain), dari lahir sampai 

kira-kira 7 tahun. 

2. Tahap Penanaman Disiplin (“addibuhum”/ajarilah mereka adab) dari 

kira-kira 7 tahun sampai 14 tahun. 

3. Tahap Kemitraan (“roofiquhum”/jadikanlah mereka sebagai sahabat) 

kira-kira mulai 14 tahun ke atas.
13

 
 

Ketiga tahapan pendidikan ini mempunyai karakteristik pendekatan 

yang berbeda sesuai dengan perkembangan kepribadian anak. Dalam sebuah 

buku yang berjudul “Tarbiyatul aulad fil Islam” yang di tulis oleh Dr. 

Abdullah Nasih Ulwan, beliau menyebutkan lima metode yang perlu 

dilakukan orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar sang anak kelak 

menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Metode tersebut sebagai berikut: 

Pertama, mendidik anak dengan keteladanan yang baik. Orang tua 

harus memberikan contoh-contoh yang baik setiap harinya kepada anaknya 

dalam semua tindakannya. Ini berarti kalau orang tua ingin memiliki anak 

yang shaleh maka yang shaleh terlebih dahulu adalah dirinya sendiri, karena 

bagaimana mungkin ia akan membentuk pribadi seorang anak menjadi shaleh 

jika ia sendiri tidak berprilaku shaleh. 

Kedua, mendidik anak dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. 

Berarti segala hal yang baik di dalam Islam sudah harus diaksanakan oleh 

sang anak meskipun dia masih kecil, dan itu pula sebabnya mengapa sang 

anak sudah harus melaksanakan shalat pada saat sang anak berumur tujuh 

                                                 
13

 Fuaduddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, (Jakarta:  Lembaga Kajian agama 

dan gender, 1999), The Asia Foundation, h. 20-23 
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tahun, padahal anak yang berumur tujuh tahun itu masih belum wajib 

hukumnya mengerjakan shalat. Ini tentu maksudnya agar anak terbiasa 

melaksanakan ajaran Islam. Pembiasaan-pembiasaan yang baik harus 

ditanamkan kepada anak sejak kecil. 

Ketiga, mendidik dengan pengajaran dan dialog. Hal ini berarti setelah 

anak mendapat keteladanan dari orang tuanya lalu dibiasakan juga untuk 

melakukan sesuatu, maka ketika diberi pengajaran tentang sesuatu yang harus 

dilaksanakannya itu, sang anak akan mudah memahami dan menerima 

pengajaran. Apalagi pengajaran tersebut diajarkan dengan cara dialog antara 

orang tua dengan anaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim 

pada saat ia diperintahkan untuk menyembelih Ismail As.
14

 

Keempat, mendidik dengan cara memberi hukuman atau sanksi bila 

anak tidak mau melaksanakan sesuatu yang diperintahkan agama, sementara 

ajakan dengan cara lemah lembut sudah dilakukan namun tidak membuat sang 

anak mau berubah ke arah yang lebih baik. Isyarat memberi sanksi atau 

hukuman kepada sang anak ini dapat dipahami dari hadith yang berbunyi: 

ًَُىْم َاْبَناُء َعَشٍر ٌُْىْم َعَلْيَيا  ًَاْضِرُب ًَُىْم َاْبَناُء َسْبِع ِسِنْيَن ،  ًْاَل َد ُكْم ِبا لصَّاَلِة  ًْا َا ٌْا ُمُر ًََفرُِّق  ، 

 (رًاه الحاكم ًابٌ داًد). ْيَنُيْم ِفي اْلَمَضاِجِع
Artinya “Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan 

pukullah jika mereka sudah berumur sepuluh tahun”(H.R. Abu 

Daud)
15

. 

                                                 
 14

 Gambaran suasana dialogis Nabi Ibrahim dengan anaknya (Ismail as) tersebut 

diabadikan dalam Al- Qur’an surah al-Shaffat ayat: 102: “Maka tatkala anak itu sampai (pada 

umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku Sesungguhnya 

aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” ia 

menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan 

mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar”. 
 

15
 Hadis hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis no. 494; dan al-Tirmizi, hadis no. 

407. 
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Dari hadith di atas dapat dipahami bahwa mendidik anak harus ada 

disiplin dan ketegasan di dalamnya sehingga anak menjadi tahu dan sadar 

mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkannya. Sementara 

itu, kata pukul dalam hadith tersebut di atas bisa saja dimaknai dengan sanksi 

dan orang tualah yang paling tahu sanksi yang paling tepat untuk diberlakukan 

kepada anak-anaknya. 

Kelima, metode dengan pengawasan dan nasehat. Berarti orang tua 

harus mengawasi atau mengontrol aktivitas anaknya. Jika ia menjumpai 

anaknya melakukan hal yang kurang baik maka tugas orang tua untuk 

memberi nasehat-nasehat dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang 

sebagaimana yang dilakukan Luqman yang diceritakan dalam al-Qur’an surat 

Luqman: 12-19 

Beberapa tips mendidik anak di atas sangat baik untuk dicoba dan 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi jika disempurnakan 

dengan memperhatikan lebih detail nasehat Lukman kepada anaknya 

sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Allah dalam Alqur’an surah Luqman 

ayat 12-19. 

Nasehat-nasehat Luqman yang tercantum di dalam al-Qur’an inilah 

yang perlu diikuti dalam mendidik anak dalam Islam. Profil kesalehan 

keluarga Luqman ini sangat penting untuk dijadikan panutan dalam mendidik 

anak guna mewujudkan generasi yang unggul baik unggul secara intelektual 

maupun spiritual. 

Dalam pandangan syari‟at Islam, anak merupakan amanat yang 

dibebankan oleh Allah SWT kepada orang tuanya,
16

 maka dari itu orang tua 

                                                 
 16

 Partini, Pengantar Pendidikan Usia Dini, (Yogyakarta; Grafindo Litera media; 2010), 

h. 55 
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berkewajiban untuk menjaga dan memelihara serta menyampaikan amanat itu 

kepada yang berhak yaitu anak. Karena manusia adalah milik Allah SWT, 

mereka harus mengantarkan anaknya melalui pendidikan untuk mengenal dan 

menghadapkan diri kepada Allah.
17

 Pendidikan itu berlangsung seumur hidup, 

maka prosesnya dapat dilakukan dalam keluarga, masyarakat, lembaga-

lembaga formal dan non formal.
18

 Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga 

harus memperhatikan dalam memberikan kasih sayangnya, jangan berlebih-

lebihan dan jangan pula kurang. Oleh karena itu orang tua harus pandai dan 

tepat dalam memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anaknya. Kalau 

pendidik dalam hal ini adalah orang tua tidak mendidik dan memelihara anak 

akhirnya anak akan terjerumus ke dalam kenistaan, maka orang tua juga akan 

menerima akibatnya baik kehidupan di dunia maupun akhirat. 

Pendidikan di dalam keluarga yang baik adalah yang mau memberikan 

dorongan kuat kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama. 

Pendidikan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang positif di mana 

lingkungan keluarga memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan 

rangsangan kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini serta 

mengamalkan ajaran Islam.
19

 

Tanggung jawab itu terletak di atas pundak para orang tua sehingga 

anak-anak terhindar dari kerugian, keburukan, dan api neraka yang senantiasa 

                                                 

 
17

 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

1996), h. 103 
 

18
Zainudin et.,all., Pendidikan Islam dari Paradigama Klasik hingga Kontemporer, 

(Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 59 
 

19
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar; 

2009), h. 318 
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menantikan manusia yang jauh dari Allah swt. Allah swt. telah 

mengisyaratkan hal itu dalam firmannya: 

                                   

                        

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

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

 

Dari ayat di atas jelas bahwa semata-mata mengakui beriman saja 

belumlah cukup. Iman mestilah dipelihara dan dipupuk, terutama sekali 

dengan dasar iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah 

tangga janganlah esok masuk kedalam neraka yang sangat panas dan siksa 

yang sangat besar itu, disertai jadi penyala dari api neraka.6 

Oleh karena itu, maka seseorang yang beriman tidak boleh pasif, 

artinya berdiam diri menunggu-nunggu saja, yaitu supaya memelihara diri 

sendiri lebih dulu agar jangan masuk neraka, setelah itu memelihara 

keluarganya yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, sahaya wanita dan 

sahaya laki-laki untuk taat kepada Allah. Dan kamu larang dirimu beserta 

semua orang yang berada di bawah tanggung jawabmu untuk tidak melakukan 

kemaksiatan kepada Allah. Kamu ajari dan didik mereka serta pimpin mereka 

dengan perintah Allah.
20

 Kamu perintahkan mereka untuk melaksanakannya 

dan kamu bantu mereka dalam merealisasikannya. 

                                                 
20

 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid 10, (Singapura: Pustaka Nasional, 1990), h. 7508. 
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Bila kamu melihat ada yang berbuat maksiat kepada Allah, maka 

cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim yaitu 

mengajarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya segala 

sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah Ta’ala kepada 

mereka.
21

  

Anak adalah merupakan amanat dari Allah SWT kepada orang tua agar 

dibimbing, dididik supaya menjadi anak yang berbakti dan menjadi anak yang 

sholeh, sehingga orang tua dalam memberikan bimbingan atau pendidikan 

kepada anak-anaknya harus hati-hati, karena mereka cenderung meniru 

perbuatan orang tuanya. Dengan kata lain, kewajiban bagi keluarga lebih-lebih 

bapak dan ibu untuk selalu membimbing dan mengarahkan anak agar 

memiliki wawasan yang luas dan menjadikan anak yang bermoral. 

Dewasa ini banyak orang tua, bahkan tidak tahu akan kewajibannya 

terhadap anak-anak dalam keluarga, mereka lebih condong untuk sibuk 

dengan dirinya sendiri dan pekerjaannya tanpa meluangkan waktu dalam hal 

pendidikan dan perkembangan kepribadian untuk anak-anaknya, padahal 

penanaman nilai-nilai budi pekerti itu lahir dari keluarga yakni orang tua 

sebagai pendidik tunggal dalam lingkungan keluarga. 

Dalam perkembangan psikologinya, anak cenderung meniru (imitatif) 

orang-orang sekitarnya, terutama dari orang tua. Di sinilah diperlukan 

keteladanan orang tua, baik soal keimanan, ketaatan beribadah, sikap, maupun 

perilaku. Peranan orang tua menurut perspektif al-Qur’an sangatlah penting. 

                                                 
 

21
 Muhammad Nasib Arrifa‟ i, Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 751 
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Dalam islam, peran mendidik anak bukanlah mutlak kewajiban seorang ibu, 

justru dalam al-Quran lebih banyak menceritakan besarnya peran ayah dalam 

mendidik anak, misalnya  surat al-Baqoroh ayat 132 dan Yusuf ayat 67 yang 

menceritakan (Luqman, Nabi Ya’kub, dan Nabi Ibrahim) yang sedang 

mendidik anaknya. Bahkan termaktub dalam sebuah Hadits Rasulullah 

bahwasannya,  seorang ayah yang mendidik anak-anaknya adalah lebih baik 

daripada bersedekah satu sak di jalan Allah.  

 

C. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan permasalahan ini diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Umam dengan judul penelitian: 

pembentukan akhlak anak menurut surat Luqman ayat 12-19.  Hasil 

penelitian ini menunjukkan, bahwa pembentukan akhlak anak menurut 

surat Luqman ayat 12-19 yang meliputi: tujuan pembentukan akhlak anak 

agar anak mempunyai akhlaqul karimah yang tinggi. Materi 

pendidikannya terdiri dari pendidikan aqidah, pendidikan birrul walidain, 

pendidikan salat, pendidikan amar ma‟ruf nahi mungkar, dan pendidikan 

budi pekerti. Metode yang digunakan adalah metode pembiasaan dan 

keteladanan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dumiati Ahmad tentang pendidikan akhlak 

analisis surat Luqman, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

pendidikan akhlak anak analisis surat Luqman yang meliputi: pendidikan 

akhlak anak agar anak mempunyai akhlaqul karimah yang tinggi. 
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pendidikannya terdiri dari pendidikan akhlak kepada Allah, pendidikan 

akhlak kepada orang tua, pendidikan akhlak kepada orang lain, pendidikan 

akhlak kepada diri sendiri. Implikasinya terhadap kehidupan sekarang 

terdiri dari penerapan di era modern, peran orang tua dalam pendidikan 

akhlak bagi anak. 

Dari beberapa penelitian yang relevan diatas, maka dijelaskan 

bahwa: pertama difokuskan kepada  pembentukan akhlak anak agar anak 

mempunyai akhlaqul karimah yang tinggi. kedua difokuskan kepada  

pendidikan akhlak anak agar anak mempunyai akhlaqul karimah yang 

tinggi. pendidikannya terdiri dari pendidikan akhlak kepada Allah, 

pendidikan akhlak kepada orang tua, pendidikan akhlak kepada orang lain, 

pendidikan akhlak kepada diri sendiri. Implikasinya terhadap kehidupan 

sekarang terdiri dari penerapan di era modern. Sedangkan penulis 

memfokuskan kepada peranan orang tua di keluarga dalam pendidikan 

anak menurut surat al-Luqman. 

 

 

 

 

 

 


