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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan 

perkawinan antara   sepasang suami istri untuk hidup bersama, seiring, dan 

setujuan, dalam membina mahligai rumah tangga untuk mencapai keluarga 

sakinah dalam lindungan dan ridlo Allah swt. Di dalamnya selain ada ayah 

dan ibu, juga ada anak yang menjadi tanggung jawab orangtua. 

Secara yuridis, dinyatakan bahwa orangtua merupakan orang yang 

paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Dalam pasal 9 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang 

secara tegas menyatakan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama 

bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara ruhani, 

jasmani maupun sosial. Bahkan, dalam pasal 10 dinyatakan, bila orangtua 

terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana dalam pasal 9 

sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua 

terhadap anaknya. 
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Konteksnya dengan tanggung jawab orangtua dalam pendidikan, 

maka orangtua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Bagi 

anak, orangtua adalah model yang harus ditiru dan diteladani. Sebagai 

model, orangtua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi anak 

dalam keluarga. Sikap dan perilaku orangtua harus mencerminkan akhlak 

yang mulia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada orangtua agar 

selalu mengajarkan sesuatu yang baik-baik saja pada anak mereka. 

Hubungan anak dengan orangtua, bukanlah hubungan kepemilikan. 

Tetapi hubungan pemeliharaan, yaitu titipan yang di dalamnya ada amanah 

Allah Swt. Hubungan orangtua dengan anak memiliki arti penting, 

terutama yang berkenaan dengan komunikasi orangtua dengan anaknya. 

Kualitas hubungan itu sangat mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan 

sikap anak. Hubungan orangtua dan anak selalu ditandai dengan perkataan 

dan perbuatan.
1
 

Pembentukan budi pekerti yang baik adalah tujuan utama dalam 

pendidikan Islam. Karena dengan budi pekerti itulah tercermin pribadi 

yang mulia. Sedangkan pribadi yang mulia itu adalah pribadi yang utama 

yang ingin dicapai dalam mendidik anak dalam keluarga. Namun 

sayangnya, tidak semua orangtua dapat melakukannya. Banyak faktor yang 

                                                             
1Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga: Revitalisasi Peran 

Keluarga dalam Membagun Generasi Bangsa yang Berkaraakter ,(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 96 
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menjadi penyebabnya, misalnya orangtua yang sibuk dan bekerja keras 

siang dan malam dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan materi anak-

anaknya, waktunya dihabiskan di luar rumah, jauh dari keluarga, tidak 

sempat mengawasi perkembangan anaknya, dan bahkan tidak punya waktu 

untuk memberikan bimbingan, sehingga pendidikan akhlak bagi anak-

anaknya terabaikan.
2
 

Pendidikan disekolah pada dasarnya merupakan kelanjutan dari 

pendidikan orangtua atau keluarga. Karena itu para guru hanya sebagai 

penerus dari proses pendidikan yang telah diawali dan berlangsung di 

dalam suatu keluarga, sehingga walaupun tidak secara sistematis anak telah 

memperoleh bekal pengetahuan dan kebiasaan yang ditanamkan oleh 

orangtua dan keluarga. Secara psikologis dapatlah dipahami mengapa 

orangtua memberikan kasih sayangnya kepada anak, tidak sama dengan 

kasih sayang anak kepada orangtua. Pribahasa mengatakan “Kasih ibu 

sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah”.  

Melihat realita pada saat ini banyak terjadi sikap dan prilaku orangtua 

yang keliru dalam memperlakukan anak. Misalnya, orangtua sibuk dengan 

pekerjaannya pagi sampai sore atau bahkan hingga sampai malam, 

sehingga orangtua jarang bertemu anak dalam rumah, atau orangtua bekerja 

                                                             
2Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 30 
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diluar negeri. Dan merekapun tidak punya kesempatan waktu untuk 

mendidik anaknya, dari usia balita anak dititipkan kepada kerabatnya dan 

hingga anak sampai menginjak usia remaja disekolah dan ditempat Les. 

Padahal semestinya waktu-waktu tersebut bisa dimanfaatkan oleh orangtua 

untuk mendidik anak-anaknya, supaya anak mendapat perhatian dari 

orangtuanya dan anak tidak merasa kecewa terhadap orangtuanya. 

Misalnya, dalam kehidupan masyarakat sering ditemukan anak-anak nakal 

dengan sikap dan prilakunya, atau anak terlibat pergaulan bebas dan 

bahkan orangtua tidak mau tau kondisi anaknya, karena orangtua terlalu 

mementingkan kehidupan dunia dari pada memperhatikan pendidikan 

anaknya.  

Apapun alasannya, mendidik anak sesuai tuntutan al-Qur‟an adalah 

tanggung jawab orangtua dalam keluarga. Dalam ayat al-Qur‟an tafsir 

Hamka telah dijelaskan  bahwa orang tua wajib mendidik anaknya dengan 

memberikan pendidikan akhlak agar dapat berkata sopan dan bertatakrama 

yang dengan baik, mendidik tentang aqidah agar dapat menghormati orang 

tua, dan melaksanakan syariat Islam termasuk melaksanakan shalat fardlu. 

Oleh karena itu, sesibuk apapun pekerjaan yang harus diselesaikan, 

meluangkan waktu demi pendidikan anak adalah lebih baik. Bukan 

orangtua yang bijaksana adalah orangtua yang lebih mendahulukan 
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pendidikan anak daripada mengurusi pekerjaan siang dan malam. Kalau 

orangtua sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak dititipkan di sekolah 

ataupun di tempat les, pelaksana tanggung jawab orangtua hanya sebagai 

material dan tidak ada tanggung jawab secara spiritual. 

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, 

maka peneliti merasa perlu mengkaji dan meneliti tanggung jawab 

orangtua terhadap pendidikan akhlak anak dengan mengangkat judul: 

“TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP PENDIDIKAN 

AKHLAK ANAK DALAM AL-QUR’AN TAFSIR AL-AZHAR 

KARYA HAMKA” 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan 

akhlak anak dalam al-Qur‟an Tafsir HAMKA?  

2. Bagaimana relevansi bentuk tanggung jawab orangtua terhadap 

pendidikan akhlak anak pada masa sekarang? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah penelitian, makka 

tujuan penelitian  yang ingin dicapai adalah:  
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1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab orangtua terhadap 

pendidikan akhlak anak dalam al-Qur‟an.  

2. Untuk mengetahui relevansi bentuk tanggung jawab orangtua terhadap 

pendidikan akhlak anak pada masa sekarang.  

D. Manfaat Penelitian 

Suatu studi akan dikatakan penting, bila studi tersebut dapat 

dirasakan manfaat dan kegunaanya, baik perkembangan ilmu pengetahuan 

atau masyarakat. Untuk itu manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Sumbangan bagi dunia Islam, khususnya dalam memperkaya 

khazanah pemikiran dalam dunia pendidikan, tentang pendidikan 

akhlak anak pada era kontemporer.  

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai landasan pijak atau rujukan bagi pemerhati masalah 

tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan akhlak anak. 

b. Sumbangan untuk para pendidik terutama bapak dan ibu dalam 

memberikan pendidikan akhlak terhadap anak.  

c. Diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang dalam 

mengembangkan pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan topik 

di atas.  
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E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran penulisan skripsi dari pihak lain yang 

menunjukkan kesesuaian tema berdasarkan survey penulis maupun yang 

berupa buku sebagai: 

1. Skripsi karya Saiful Mustofa yang ditulis pada tahun 2008, dengan 

judul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam 

Pendidikan Seks Menurut ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan” dari judul ini ia 

memberi kesimpulan bahwa, Tanggung jawab orang tua terhadap anak 

dalam mengajarkan etika memandang lawan jenis menurut „Abdullah 

Nashih „Ulwan harus dimulai dilaksanakan semenjak usia tamyiz. Hal 

ini dimaksudkan agar anak terbiasa melakukannya sebelum ia 

menerima ketentuan hukumsyara‟ pada masa baligh. Tanggung jawab 

ini bertujuan untuk membentuk pribadi anak untuk terbiasa melakukan 

pekerti yang baik, membentuk jiwa anak berakhlak mulia. Tanggung 

jawab orang tua terhadap anak dalam menghindarkan anak dari 

rangsangan seksual menurut „Abdulla Nashih „Ulwan adalah sebuah 

tindakan pengawasan anak dari faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi timbulnya hasrat seksual anak. Faktor ini bias timbul 

dari lingkungan keluarga (internal) dan lingkungan di luar keluarga 

(eksternal). Dalam pengawasan ini, orang tua perlu melakukan 
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penyadaran kepada anak  agar ia sadar dan mencegah dirinya untuk 

melakukan hal-hal yang diharamkan, memperingatkan anak apabila ia 

hendak terjerumus kepada kekejian dan mengikat pribadi anak dengan 

menanamkan akidah yang baik, mengajarkan ibadah agar anak 

mencapai pribadi yang beriman dan bertaqwa dan mencapai akhlak 

yang mulia. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menghindari bahaya 

psikologis yang biasa muncul pada anak masa pubertas. Tanggung 

jawab orang tua terhadap anak dalam mengajarkan hukum-hukum di 

masa pubertas dan baligh menurut „Abdullah Nashih „Ulwan adalah 

pengajaran anak tentang kewajiban-kewajiban mandi, sunah-sunahnya 

dan hal-hal yang berkaitan mandi dan janabat. Hal ini dilakukan 

karena pada masa ini, anak sudah dibebani hukum syara‟, sehingga 

hukum ini diajarkan agar anak bisa melakukan ibadah dengan benar 

dan sah. Pelaksanaan kewajiban ini menuntut adanya hubungan 

interpersonal yang harmonis antara orang tua dan anak untuk mencapai 

tujuan pengajaran dengan efektif. Tanggung jawab orang tua terhadap 

anak dalam menjelaskan masalah seksualitas secara terbuka menurut 

„Abdullah Nashih „Ulwan orang tua merupakan langkah dalam rangka 

memberikan kepuasan kepada anak dalam memahami masalah 

seksualitas yang terjadi pada anak, di mana dalam pelaksanaannya 
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menuntut orang tua untuk mengetahui tahap perkembangan anak agar 

dapat memberikan penjelasan atau jawaban tentang seksualitas secara 

tepat. Selain itu, pelaksanaan tersebut akan efektif jika dilaksanakan 

oleh seorang ibu kepada putrinya dan seorang ayah kepada anaknya. 

2. Skripsi karya M. Hisbul Kharis yang ditulis pada tahun 2008, dengan 

judul ”Pemikiran ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan Tentang Tanggung Jawab 

Orang Tua Dalam Mendidik Fisik Anak”. Dari judul diatas telah 

memaparkan kesimpulan sebagai berikut: „Abdullah Nashih „Ulwan 

adalah salah seorang tokoh Pendidikan Islam kontemporer yang 

terkenal dengan kegigihannya peduli terhadap dunia pendidikan, 

karya-karyanya sedikit banyak telah memberikan khazanah keilmuan 

bagi Islam. Setiap pemikiran beliau sangat di pengaruhi oleh situasi 

sosial yang terjadi pada waktu itu. Dengan memahami kondisi social 

tersebut seseorang akan mudah memahami alur pemikirannya yang 

tertuang dalam berbagai karyanya, di antaranya adalah kitab Tarbiyat 

al-Aulad fi al- Islam. Diantara tanggung jawab yang dipikulkan Islam 

di atas pundak para pendidik, termasuk ayah, ibu dan para pengajar 

menurut‟Abdullah Nashih „Ulwan adalah tanggung jawab pendidik 

fisik. „Ulwan mengungkapkan beberapa dasar ilmiah yang digariskan 

islam dalam mendidik fisik anak, diantaranya adalah: Kewajiban 
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memberi nafkah kepada keluarga dan anak, mengikuti aturan-aturan 

yang sehst dalam makan, minum dan tidur, melindungi diri dari 

penyakit menular, pengobatan terhadap penyakit, merealisasikan 

prisip-prinsip” Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain, 

membiasakan anak berolah raga dan bermain ketangkasan, 

membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan. 

Dan membiasakan anak bersikap tegas dan menjauhkan diri dari 

pengangguran, penyimpangan, dan kenakalan. Pemikiran „Abdullah 

Nashih „Ulwan sangat mendasar dan mendalam sekali, hingga 

persoalan yang paling sepele yang biasa dilupakan orang akan tetapi 

memilki dampak yang tidak ringan beliau utarakan dalam bukunya. 

Pemikiran sejalan dengan apayang dianjurkan oleh Rasulullah, dan 

tidak ada pertentangan para tokoh pendidikan lainnya dalam hal ini. 

3. Skripsi karya Hayyin Nur Rohmah yang ditulis pada tahun 2007, 

dengan judul “Pandangan Islam Terhadap Pendidikan Anak Dalam 

Keluarga (Tinjauan Kesetaraan Tanggung Jawab Antara Ayah dan 

Ibu)”Dari  judul ini ia memberikan kesimpulan bahwa: Pendidikan 

anak dalam keluarga yang paling penting adalah pendidikan keimanan, 

keluarga sebagai wadah pendidikan anak yang pertama dan utama 

memiliki enam fungsi yaitu biologis, edukatif, religius, protektif, 
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sosialisasi anak dan ekonomis. Selain pendidikan keimanan, 

pendidikan yang harus diberikan kepada anak dalam keluarga adalah 

pendidikan akhlak, fisik, intelektual, psikis, social, dan seksual. 

Tanggung jawab ayah dalam keluarga meliputi: tanggung jawab 

sebagai pemimpin keluarga, pelindung kelurga, memberi nafkah, dapat 

menggali potensi keluarga, dan mendidik keluarga. Tanggung jawab 

ibu dalam keluarga meliputi: pemimpin rumah tangga, mengandung 

dan melahirkan, dan menjaga harta suami. Dan tanggung jawab 

mendidik anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua tanpa 

harus membedaka salah satu dari ayah maupun ibu saja, meskipun 

pada dasarnya yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anak 

adalah ayah. 

F. Metode Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan 

(Library Research) artinya sebuah studi bahan-bahan pustaka yang relevan 

dengan masalah penelitian.  

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) 

artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang relevan dengan 

pembahasan. Peneliti mencoba mengkaji tentang materi tanggung 
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jawab orangtua terhadap pendidikan akhlak anak dalam al-Qur‟an 

Tafsir HAMKA. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Hamka, Tafsir Al-Azhar, diterbitkan oleh Pustaka Panjimas Jakarta, 

1984.   

b. Sumber Data Sekunder 

1) Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan 

Anak Dalam Keluarga, diterbitkan oleh PT Rineka Citra 

Jakarta, 2004.  

2) Juwariyah, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an, 

diterbitkan oleh Teras Yogyakarta, 2010. 

3) Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga, 

diterbitkan oleh Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2013.  

4) Moh. Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, diterbitkan oleh 

RajaGrafindo Persada Jakarta, 2011.  

5) Syaefuddin, Percikan Pemikiran Imam Al-Ghazali, diterbitkan 

oleh Pustaka Setia Bandung, 2005.  

6) Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, diterbitkan oleh 

Pustaka Setia Bandung, 2010.  
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7) Rodiah dkk, Studi Al-Qur’an Metode dan Konsep, ditebitkan 

oleh eLSAQ Press Yogyakarta, 2010.  

8) Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf, diterbitkan oleh Pustaka Setia 

Bandung, 2010.  

9) Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, diterbitkan oleh Kalam 

Mulia Jakarta, 2002. 

10) Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, 

diterbitkan oleh Remaja Rosdakarya Bandung, 1944.    

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan 

data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek 

pembahasan yang dimaksud.
3
 

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan 

diolah dengan cara:  

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna 

antara satu dengan yang lain.  

                                                             
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1990), 24.  
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b. Organizing, yaitu menyatakan data-data yang diperoleh dengan 

kerangka yang sudah ditentukan.  

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori 

dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan 

tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. 

4. Teknik Analisis Data  

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan metode content analisis, yaitu analisis tentang 

isi pesan atau komunikasi.
4
 Metode ini digunakan untuk menganalisis 

isi dan berusaha menjelaskan bangunan pemikiran tentang masalah 

yang dibahas dengan menggunakan proses berfikir induktif, deduktif 

dalam penarikan kesimpulan. Induktif yaitu proses berfikir yang 

berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa-peristiwa yang 

kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa khusus tersebut 

ditarik generalisasi yang bersifat umum. Sedangkan deduktif yaitu 

proses berfikir yang berangkat dari yang umum ditarik tolak dari 

pengetahuan itu hendak menilai suatu kajian yang khusus. 
5
 

 

                                                             
4Noeng muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 

1987), 49.  
5Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Aljabet, 2005), 90.  
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G. Sistematika Pembahasan  

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam karya 

tulis ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I : (Pendahuluan) yang merupkan bab yang pertama dalam 

penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat peneletian, telaah pustaka, metode penelitian 

(jenis penelitian, sumber data, pengolahan data, dan analisis data), dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II : Pemikiran tentang tanggung jawab orangtua terhadap 

pendidikan akhlak anak pada msa modern, meliputi: a) tanggung jawab 

orangtua, b) pendidikan, c) akhlak, d)pendikan akhlak, e) dasar pendidikan 

akhlak, f) tujuan pendidikan akhlak. 

Bab III : Tafsir ayat-ayat tentang pendidikan akhlak anak oleh orang 

tua, Bentuk tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan akhlak anak 

dalam Al-Qur‟an. 

Bab VI : Bentuk tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan 

akhlak anak pada masa sekarang. Relevansi bentuk tanggung jawab 

orangtua terhadap pendidikan akhlak anak pada masa sekarang ini. 

Bab V : Penutup merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran. 


