
 

16 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI  

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP  

PENDIDIKAN AKHLAK ANAK  

 

A. Pendidikan Akhlak  

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” 

yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” mengandung arti perbuatan (hal, 

caradan sebagainya). Istilah pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

“paedagogies”, yang berarti bimbingan diberikan kepada anak. Istilah ini 

kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan “education” yang 

berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering 

diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan.1
 

Pendidikan adalah suatu proses dan sistem yang bermuara dan 

berujung pada pencapaian suatu kualitas tertentu yang dianggap dan yang 

diyakini paling ideal.
2
 

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir bahwa pendidikan sebagai 

“pengembangan pribadi dalam semua aspeknya. Dengan penjelasan 

pengembangan pribadi ialah mencakup pendidikan oleh diri sendiri, 

                                                             
1 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 13.  
2 Rodiah dkk, Studi Al-Qur’an Metode dan Konsep (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 282.  
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pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh orang lain (guru)”. Seluruh 

aspek mencakup jasmani, akal, dan hati. Jelasnya pendidikan adalah 

bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara 

maksimal.
3
 

Dari definisi-definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan 

adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar dan disengaja 

untuk memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, melalui 

penanaman nilai-nilai, latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan 

kearah positif dengan kebiasaan bertingkah laku, berfikir dan berbudi pekerti 

yang luhur dan diaktualisasikan dalam ehidupan, baik diri sendiri atau 

masyarakat.  

Selanjutnya pengertian “akhlak” berasal dari bahasa Arab, yaitu jama’ 

dari kata “khuluqun” yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, 

tingkah laku, perangai atau tabiat, tata karma, sopan santun, adab, dan 

tindakan. Adapun akhlak secara terminologi, menurut Imam Al-Ghazali 

yang dikenal sebagai Hujjah al-Islam (Pembeda Islam). Akhlak adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan 

dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. Sedangkan menurut Ibnu Miskawaih, akhlak adalah keadaan 

                                                             
3 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1944), 26-27.  
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jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa 

melalui pertimbangan pemikiran.
4
 

Jika diperhatikan secara seksama, seluruh definisi akhlak yang 

dipaparkan tidaklah bertentangan melainkan saling melengkapi, yakni suatu 

sikap yang tertanam yang muncul dengan perbuatan lahiriah tanpa pemikiran 

dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara sadar atas dorongan jiwa. 

Dari definisi pendidikan dan akhlak di atas dapat disimpulkan bahwa 

pedidikan akhlak adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik 

untuk membentuk tabiat yang baik pada seorang anak didik, sehingga 

terbentuk manusia yang berakhlak mulia, baik kepada Allah ataupun sesama 

manusia. 

2. Dasar Pendidikan Akhlak 

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang 

ada dalam Islam memiliki dasar pemikiran, begitu pula dengan pendidikan 

akhlak. Adapun yang menjadi dasar pendidikan adalah al-Qur‟an dan al-

Hadits. Sehingga pedoman hidup umat Islam yang menjadi tolak ukur dalam 

menjelaskan kriteria baik dan buruknya suatu perbuatan.  

a. Al-Qur‟an  

Al-Qur‟an adalah wahyu Allah Swt. yang diturunkan dengan 

perantara Malaikat Jibril sebagai petunjuk seluruh umat manusia. 

Pendidikan akhlak haruslah berpijak pada al-Qur‟an, karena sebagai tolak 

                                                             
4 Saebani, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Seria, 2010), 13-14.  
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ukur dalam berperilaku mulia. Di antara ayat al-Qur‟an yang menjadi 

dasar pendidikan akhlak seperti firman Allah dalam QS. Luqman: 17-18:
5
 

   
  

   
   
     

      
    

     
     

      
 

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 

yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 

kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan 

mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu 

berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri”. (QS. Luqman: 17-18) 

 

b. As-Sunnah 

Al-Hadis adalah segala yang dinukilkan dari Nabi saw, baik berupa 

perkataan, perbuatan taqriri, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, 

baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya.
6
 

Akhlak sebagai pusat ibadah manusia yang bersumber dari kedua 

ajaran pokok tersebut. Nabi Muhammad saw sebagaimana sering dikutip 

                                                             
5 Moh. Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 93. 
6 Syaefuddin, Percikan Pemikiran Imam Al-Ghazali (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 45.  
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ulama‟ diutus ke muka bumi hanya bertujuan untuk memperbaiki akhlak 

manusia.  

 

3. Tujuan Pendidikan Akhlak  

Tujuan pendidikan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk 

manusia yang bermoral baik, memiliki kemauan yang keras, sopan dalam 

bicara dan perbuatan, mulai dalam bertingkah laku perangai, bersifat 

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

akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang memiliki keutamaan. 

Berdasarkan tujuan ini, maka setiap saat, keadaan, pelajaran, aktifitas, 

merupakan sarana pendidikan akhlak untuk itu setiap pendidik harus 

memelihara akhlak dan memperhatikan akhlak di atas segala-galanya.
7
 

Menurut Abudin Nata, tujuan pendidikan akhlak adalah untuk 

membersihkan diri manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Diketahui 

bahwa manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara 

lahiriah melalui fiqih, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui 

akhlak.
8
 

Dengan demikian, tujuan akhlak dapat dibagi menjadi dua macam, 

yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya adalah membentuk 

kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia, baik secara 

                                                             
7 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, 182.  
8 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, 14.  
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lahiriah maupun batiniah. Dalam hal ini, Allah swt berfirman: Surat Al- 

A‟ra>f ayat 33. 

    
   

   
  
   

    
    

     
     

 

 Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang 

keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan 

dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, 

(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang 

Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) 

mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." 

(Surat Al-A‟ra>f: 33) 

 

Adapun tujuan akhlak secara khusus adalah:  

a. Mengetahi tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad saw. 

Yaitu sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa tujuan utama 

Nabi adalah menyempurnakan akhlak. Firman Allah swt. Surat al-

Anbiyaa‟ 107. 

    
     

 

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Surat al-Anbiyaa‟: 
107) 

 

Mengetahui tujuan utama diutusnya Nabi tentunya akan mendorong 

kita untuk mencapai akhlak mulia, karena ternyata akhlak merupakan 
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sesuatu yang paling penting dalam agama. Akhlak bahkan lebih utama 

dari pada ibadah. Sebab, tujuan utama ibadah adalah mencapai 

kesempurnaan akhlak. Jika tidak mendatangkan akhlak mulia, ibadah 

hanya merupakan gerakan formalitas saja. Sebagai contoh, Allah swt 

berfirman dalam surat Al-„Ankabuut ayat 45.  

    
   

   
   

 
   

    
      

 

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab 

(Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan 

Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-„Ankabu>t: 45) 

 

b. Mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak dalam kehidupan. 

Tujuan lain dari mempelajari akhlak adalah mendorong kita 

menjadi orang-orang yang mengimplementasikan akhlak mulia dalam 

sehari-hari.
9
 Jika tujuan pendidikan akhlak tersebut dapat tercapai, maka 

manusia akan memiliki kebersihan batin yang pada gilirannya melahirkan 

perbuatan yang terpuji. Dari perbuatan yang terpuji ini akan lahirlah 

keadaan masyarakat yang damai, harmonis, rukun, sejahtera lahir dan 

                                                             
9 Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 25.  
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batin, yang memungkinkan ia dapat braktifitas guna mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
10

 

 

 

 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak  

Di antara ruang lingkup pendidikan akhlak antara lain adalah:  

a. Akhlak Terhadap Allah SWT 

Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan 

sebagai khalik. Abudin Nata menyebutkan sekurang-kurangnya ada 

empat alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah diantaranya 

sebagai berikut:  

1) Karena Allah yang telah menciptakan manusia. Dia menciptakan 

manusia dari air yang ditumpahkan ke luar dari antara tulang 

punggung dan tulang rusuk. Dalam ayat lain Allah mengatakan 

bahwa manusia diciptakan dari tanah yang kemudian diproses 

menjadi benih yang disimpan dalam tempat yang kokoh (rahim), 

                                                             
10

 Ibid,. 14-15.  
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setelah itu menjadi segumpal darah, segumpal daging, dijadikan 

tulang dan dibalut dengan daging, dan selanjutnya diberi roh.
11

 

2) Karena Allah yang telah memberikan perlengkapan pancaindera, 

berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari, 

disamping anggota badan yang kokoh dan sempurna. 

3) Karena Allah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana 

yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan 

makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang 

ternak dan sebagainya. 

4) Allah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya 

kemampuaan menguasai daratan dan lautan.
12

 

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah di 

antaranya:  

1) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah.  

2) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah 

senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun manusia berada.  

3) Takwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi 

manusia. 

4) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, semata- 

semata demi memperoleh keridhaan Allah. 

                                                             
11 Moh. Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pemikiran dan Kepribadian Muslim (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2005), 152.  
12 Moh. Alim, Pendidikan Agama Islam, 153.   
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5) Tawakal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah dengan 

penuh harapan kepada-Nya dan keyakinan bahwa Dia akan menolong 

manusia dalam mencari dan menemukan jalan yang terbaik. 

6) Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih atas segala nikmat dan 

karunia yang dianugrahkan Allah kepada manusia.  

7) Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi segala kepahitan hidup besar 

dan kecil, lahir dan batin.
13

 

b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia  

Akhlak terhadap sesama sesama manusia antara lain:  

1) Akhlak terhadap Rasulullah saw sebagai berikut:  

a) Mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua 

sunnahnya. 

b) Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri teladan dan kehidupan. 

c) Menjalankan apa yang disuruhnya, tidak melakukan apa yang 

dilarangnya.  

2) Akhlak terhadap orang tua sebagai berikut:  

a) Menaati keduanya dalam segala perintah dan larangannya.  

b) Menjunjung dan menghormati keduanya.  

c) Berbuat baik kepada mereka semampunya.  

d) Mendo‟akan dan memohon ampun bagi keduanya, memenuhi 

janjinya dan menghormati sahabatnya.
14

 

                                                             
13 Ibid., 154.   
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3) Akhlak kepada anak antara lain:  

a) Memberinya makan dan minum.  

b) Mendidiknya supaya beradap.  

c) Memperlakukannya secara adil.   

d) Menyayanginya.   

e) Mencegah dari perbuatan maksiat.
15

 

4) Akhlak terhadap diri sendiri antara lain:  

a) Memelihara kesucian diri.  

b) Menutup aurat (bagi tubuh yang tidak boleh kelihatan, menurut 

hukum dan akhlak Islam).  

c) Berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain.  

d) Menjauhi segala perkataan dan perbuatan sia-sia.   

5) Akhlak terhadap keluarga sebagai berikut:  

a) Mendidik keluarga untuk beribadah kepada Allah. 

b) Menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

c) Hidup dengan rukun dan cinta kasih. 

6) Akhlak terhadap tetangga antara lain:  

a) Memberi bantuan dan pertolongan kepada setiap tetanggayang 

meminta dan membutuhkan bantuan dan pertolongan.  

b) Saling mengunjungi.  

                                                                                                                                                                              
14 Heri Jauhar Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 35.   
15 Moh, Lima Pesan Al-Qur’an (Malang: UIN Maliki Press Anggota IKAPI, 2011), 82.  



27 

 

 

c) Saling memberi.  

d) Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan. 

7) Akhlak terhadap sesama muslim antara lain:  

a. Menghormati dan memenuhi hak-haknya.  

b. Bersikap lemah-lembut dan sopan santun.  

c. Saling menolong dalam kebaikan dan takwa.  

d. Mengajak dalam kebenaran.  

e. Mencegah dari berbuat keji, dosa dan maksiat.  

f. Menjenguknya apabila sakit.  

g. Memaafkan kesalahannya.  

h. Mengantar jenazahnya.  

i. Memenuhi undangannya.  

j. Menutupi aibnya.
16

 

c. Akhlak Terhadap Lingkungan  

Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu 

yang disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-

benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan al-Qur‟an 

terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. 

Kekhalifahan menuntut adanya interaksi manusia dengan sesamanya dan 

terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, 

pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan 

                                                             

  
16

 Heri Jauhar, Fikih Pendidikan, 37-38.  
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penciptanya. Dari uraian diatas memperlihatkan bahwa akhlak Islam 

sangat komprehensif, menyeluruh dan mencakup berbagai makhluk yang 

diciptakan Tuhan. Hal yang demikian dilakukan karena secara fungsional, 

karena seluruh makhluk tersebut satu sama lain saling membutuhkan. 

Punah dan rusaknya salah satu bagian dari makhluk Tuhan akan 

berdampak negatif bagi makhluk lainnya.
17

 

 

B. Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Anak    

1. Pengertian Tanggung Jawab  

 Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia W. J. S. 

Poerwadarminta adalah “kedaan wajib menanggung segala sesuatunya” artinya 

jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan 

sebagainya. Tanggung jawab ini pula memiliki arti yang dilakukan, kemudian ia 

berani memikul segala resikonya”. Makna dari istilah tanggung jawab adalah 

siap menerima kewajiban atau tugas. Arti tangggung jawab di atas semestinya 

sangat mudah dimengerti oleh setiap orang.
18

 

Menurut Abudin Nata dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf 

menjelaskan bahwa tanggung jawab kerangka akhlak adalah keyakinan bahwa 

tindakannya itu baik. Orang yang melakukan kekacauan sebagai orang yang 

tidak bertanggung jawab, maka yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang 

                                                             

  
17

 Moh. Alim, PAI, 158.  

          18 http://syahronisiregar 140.blogspot.co.id. diakses pada tanggal 17 okt 2015 jam 12.00. 

http://syahronisiregar/


29 

 

 

dilakukan orang tersebut secara moral tidak dapat dipertanggung jawabkan, 

mengingat perbuatan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat.
19

 

2. Konsep Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Anak 

a. Memelihara dan mengembangkan kemanusiaan anak 

Kewajiban pertama dan utama orang tua terhadap anaknya ialah 

memelihara dan mengembangkan kemanusiaan anak tersebut. Sebab bila 

bila kemanusiaan anak itu tidak dipelihara dan tidak dipelihara dan tidak 

dikembangkan sebagaimana mestinya.
20

 

b. Memenuhi keinginan Islam terhadap anak 

Seperti telah diketahui, Islam menghendaki tipe manusia tertentu, 

agar terlaksana dengan baik. Untuk memperoleh manusia yang bertipe 

seperti itu, tentulah perlu kepada pembinaan. Sebab seperti telah diketahui 

pula bahwa manusia itu lahir ke dunia ini dalam serba kekurangan, baik 

jasmani maupun rohani. 

  Pembinaan itu pada mulanya adalah menjadi tanggung jawab orang 

tua, sebab adalah merupakan rahmat dan amanah Allah kepada orang tuanya 

untuk disyukuri dan dipelihara. Setelah anak itu menjadi dewasa, maka ia 

sendiri harus ikut memikul tanggung jawab tersebut, dan kalau ia sudah 

berumah tangga, maka tanggung jawabnya terpikul di pundaknya sendiri, 

                                                             

          19 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 134), 2010. 

        20 Syahmina Zain, Arti Anak Bagi Seorang Muslim, 118.  
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bahkan ia sudah harus pula memikul tanggung jawab terhadap 

keluarganya.
21

 

c. Mengarahkan anak agar mempunyai arti bagi orang tuanya diantaranya 

sebagai berikut:  

1) Agar anak bisa berdoa dan doanya diterima oleh Allah, sebab doa yang 

diterima Allah itulah yang akan mempunyai arti bagi orang tuanya.  

2) Pendidikan yang harus diberikan kepada anak yaitu yang dapat menjadi 

unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua dan penyambung cita-

cita bagi orang tuanya.
22

   

Pada hakikatnya, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung 

jawab yang besar dan penting karena pada tatanan operasionalnya, 

pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan, dan bantuan dari 

orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada 

anak yang belum dewasa. Seorang ayah dan ibu berkewajiban mendidik, 

mengajarkan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya. 

Anak adalah amanat Tuhan yang dibebankan kepada kedua orang tuanya. 

Oleh karena itu, orang tua harus menjaga, memelihara, dan menyampaikan 

amanah tersebut. Orang tua harus mengantarkan anaknya melalui 

                                                             

         
21

 Ibid., 132-133.  

           22 Syahmina, Arti Anak…, 193. 
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bimbingan, pengarahan, dan pendidikan untuk mengabdi kepada Allah swt, 

keluarga, masyarakat, dan bangsa.
23

 

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam bentuk 

yang bermacam-macam. Secara garis besar, maka tanggung jawab orang tua 

terhadap anaknya adalah bergembira menyambut kelahiran anak, memberi 

nama yang baik, memperlakukan dengan lembut dan kasih sayang, 

menanamkan rasa cinta sesama anak, memberikan pendidikan akhlak, 

menanamkan akidah tauhid, melatih anak mengerjakan sholat, berlaku adil 

dan menempatkan dalam lingkungan yang baik, memperkenalkan kepada 

anak, mendidik bertetangga dan bermasyarakat.
24

 

Tanggung jawab orang tua terhadap anak tercermin dalam Surat 

Luqman ayat 12 yang intinya memberikan hikmah sebagai berikut:  

1. Memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa anak-anak adalah 

amanah.  

2. Anak-anak adalah ujian yang berat dari Allah swt dan orang tua jangan 

berkhianat. 

3. Pendidikan anak harus diutamakan.  

4. Mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat yang dapat 

diterima oleh akal anak. 

5. Orang tua tidak memaksakan kehedaknya sendiri kepada anak.  

                                                             

  23 Anas Salahuddin, Filsafat Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia Anggota Ikapi cabang Jabar, 

2011), 213.    

  
24

 Syaiful Bahri, Pola Komunikasi Orangtua, 28.  
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6. Menjaga anak untuk tetap menunaikan shalat dan berbuat kebajikan.
25

 

Adapun dengan memperhatikan tanggung jawab orang tua terhadap 

pendidikan anak-anaknya, dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah 

pendidik anak-anak dan anak adalah amanah dari Allah. Orang  tua yang 

mendapatkan amanah untuk membesarkan dan mendidik anak akan diuji 

seberapa jauh ia dapat sabar dan bertanggung jawab dalam mengemban 

amanah tersebut. Pertanggung jawaban itu tidak sekedar menyambut masa 

kini, tetapi melibatkan juga masa depannya. Oleh sebab itu, dimata orang 

tua, sang anak tidak saja tampil dalam kedudukannya sebagai anak pada 

umumnya, melainkan sebagai anak dari orangtua. Artinya, sebagai anak 

yang kehidupan dan perannya langsung melibatkan dan bergantung kepada 

orang tua yang bersangkutan yang harus dididik, dibimbing, dirawat, dan 

diarahkan agar kelak dapat melaksanakan tugas dan pola hidupnya sebagai 

manusia dewasa.  

Adapun aspek-aspek pendidikan agama yang diajarkan orang tua 

kepada anak di antaranya: 

Al-Qur‟an telah memberikan ilustrasi sebagian dari aspek-aspek 

penting pendidikan agama yang harus diajarkan kepada anak, seperti dalam 

surat Luqman ayat 13-19 sebagai berikut:  

   
   

                                                             
25 Hasan Basri, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 85.  
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Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu 

ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami 

perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu 

bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya 

memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan 

baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian 

hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu 

apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): "Hai anakku, 

Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan 

berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya 

Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya 

Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah 

shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian 

itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan 

janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 

angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam 

berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk 

suara ialah suara keledai. Maksudnya: Selambat-lambat waktu 

menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun. Yang dimaksud 

dengan Allah Maha Halus ialah ilmu Allah itu meliputi segala 

sesuatu bagaimana kecilnya. Maksudnya: ketika kamu berjalan, 

janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat”.(QS. 

Luqman ayat 13-19).
26

 

 

Adapun aspek pendidikan agama yang diajarkan orang tua terhadap 

anaknya antara lain sebagai berikut:  

                                                             
26 Moh. Haitami, Pendidikan Agama dalam Keluarga, 205.  
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1. Membaca al-Qur‟an 

Aspek penting dari pendidikan agama Islam yang harus diajarkan 

kepada anak di rumah adalah membaca al-Qur‟an. Mengajarkan anak 

membaca al-Qur‟an merupakan pendidikan dasar dari agama Islam yang 

diperintahkan oleh Rasulullah Saw., dan bahkan dianjurkan untuk 

mengajarkannya jauh sebelum anak mengenal huruf latin, yaitu ketika anak 

sudah bisa berpikir. Dalam hal mengajarkan al-Qur‟an kepada anak di 

rumah, ada 3 hal penting untuk diperhatikan. Pertama, mengajarkan cara 

membaca yang baik dan benar. Anak perlu diajarkan cara membaca al-

Qur‟an dengan baik dan benar. Benar dalam arti sesuai dengan kaidah 

membacanya, yaitu sesuai dengan hukum bacaannya. Baik dalam arti fasih 

membacanya, lancar, dan mengetahui etika membacanya.  

Allah swt mengingatkan dalam firmanNya: QS Muzammil ayat 4.
27

 

    
      

 
Artinya: ”Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan 

perlahan-lahan”. 

 

2. Menanamkan Keyakinan (Aqidah) yang Benar 

Aspek ini adalah mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan, 

keislaman, sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Dasar-

dasar keimanan pengertian ini adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan 

dengan jalan khabar secara benar berupa hakikat keimanan dan masalah 

                                                             

 
27

 Moh. Haitami, Pendidikan Agama dalam Keluarga, 206- 207.   
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gaib. Penanaman akidah ini, telah dicontohkan oleh para Nabi sebagaimana 

diceritakan oleh Allah dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah 132:  

   
   

    
    
      

 

Artinya: “Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-

anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-

anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, 

Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama 

Islam". (al-Baqarah: 132) 

 

Al-Ghazali mengemukakan, langkah pertama yang bisa diberikan anak 

dalam menanamkan keimanan adalah dengan membarikan hafalan. Sebab 

proses pemahaman harus diawali dengan hafalan terlebih dahulu. Ketika 

menghafal akan sesuatu kemudian memahaminya, akan tumbuh dalam 

dirinya sebuah keyakinan dan akhirnya anak akan membenarkan apa yang 

telah diyakini sebelumnya. Inilah proses pembenaran dalam keimanan yaang 

dialami anak pada umumnya. Sedangkan disisi lain ada pula yang telah 

Allah lebihkan pada sebagian anak lainnya. Allah telah menanamkan 

keimanan langsung dalam jiwa mereka, tanpa harus melewati pendidikan di 

atas.
28

   

                                                             
28 Ahmad Tafsir, Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Mimbar Pustaka Media 

Transformasi Pengetahuan, 2004), 114-115.  
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Aspek lain yang juga sangat penting untuk diajarkan kepada anak di 

rumah adalah masalah aqidah (keyakinan yang berkaitan dengan keimanan). 

Aqidah yang benar harus sudah ditanamkan kepada anak sejak dini agar 

kelak tidak mudah goyah dari kayakinan yang dapat merusak akidah ke-

Islamannya, bahkan menjadi murtad.
29

 

3. Membiasakan Ibadah Praktis  

Ibadah merupakan bentuk pembuktian mengenai tingkat keimanan 

seorang hamba kepada kholiqnya. Ibadah juga tidak cukup dengan 

mengetahui pengertiannya, hukum, syarat, dan rukunnya serta bacaan-

bacaan tertentu di dalamnya, yang hanya berhenti sebatas menjadi 

pengetahuan. Pembelajaran ibadah untuk anak di rumah, lebih ditekankan 

pada ibadah praktis dan pembiasaan-pembiasaan, agar pengetahuan ibadah 

yang didapat di sekolah dapat diterapkan secara baik, benar, dan istiqamah. 

Pada dasarnya ibadah yang diajarkan kepada anak di rumah meliputi ibadah 

dalam rukun Islam, yaitu bagaimana mengucapkan dua kalimah syahadat 

yang benar, membiasakan shalat wajib dan sunah dengan benar, 

melaksanakan puasa wajib dan sunnah dengan benar dan senang hati,mau 

berzakat, dan punya kemauan untuk berhaji.
30

 

Adapun menurut al-Qur‟an upaya yang dilakukan orang tua terhadap anak 

sebagai tanggung jawab dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut.  

                                                             
29 Moh. Haitami, Pendidikan Agama dalam Keluarga, 209.  
30

 Moh. Haitami, Pendidikan Agama dalam Keluarga, 212.  
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1. Membina dan membesarkannya merupakan dorongan alami untuk 

dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar 

ia dapat hidup secara berkelanjutan, sebagaimana firman Allah dam surat al-

Ahqa>f ayat 15. 

  
   

   
   
  
    

   
   

    
   

   
   
   

     
    

     

 

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 

dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah 

payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 

mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, 

sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat 

puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk 

mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku 

dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang 

saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan 

(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 

bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk 

orang-orang yang berserah diri". (QS. Al-Ahqa>f:15)
31

 

 

                                                             
31 Novan Ardy Wiyani, Ilmu Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 57.  
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2.  Pendidikan anak dalam bertauhid atau menumbuhkan keyakinan teologis 

yang murni, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali „Imran ayat 102-104 

yang berbunyi sebagai berikut:  

  
   

    
      

   
    

   
   

   
  

  
    

   
    

   
     
   
   

  
    

  
     

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. Dan 

berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-

musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah 

kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan 

kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat 



40 

 

 

petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita 

kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang 

menjauhkan kita dari pada-Nya.( Ali „Imran ayat 102-104)
32

 

 

3. Menumbuhkan sikap dan jiwa anak yang selalu beribadah kepada Allah swt, 

sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Dzariyat ayat 56. 

   
   

    

 
Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” (Surat Al-Dzariyat ayat 56) 

 

 

4. Memupuk akhla>kul kari>mah, atau membina akhlak yang baik. 

Tanggung jawab ini maksudnya adalah bahwa pendidikan dan 

pembinaan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang 

harus dimiliki anak sejak anak masih kecil, hingga ia dewasa atau mukallaf . 

Dalam salah satu Hadits yang diriwayat oleh Ibnu Abbas Rasulullah saw, 

berkata yang artiya “dekatilah anak-anakmu dan didiklah serta binalah 

akhlak-akhlaknya”. Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala 

bentuk prilaku. 

Pendidikan dan pembinaan akhlak anak dalam keluarga dilaksanakan 

dengan contoh dan teladan dari orang tua. Contoh yang terdapat pada prilaku 

dan sopan santun orang tua dalam hubungan dan pergaulan antara ibu dan 

                                                             
32 Beni Ahmad, IPI, 213.  
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bapak, perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka, dan perlakuan orang 

tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat.  

Benjamin Spock (1982) mengemukakan, bahwa setiap individu akan 

slalu mencari figur yang dapat dijadikan teladan ataupun idola bagi mereka. 

Orang tua pada umumnya merupakan teladan bagi anak-anak mereka yang 

sejenis, serta idola bagi mereka yang berlain jenis. Artinya, seorang ayah 

adalah teladan bagi anak laki-lakinya dan idola bagi anak perempuannya. 
33

 

5. Menciptakan pemimpin yang senantiasa amar makru>f nahi munkar. 

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut: 

   
   

    
   

    
  

  
     

     

 

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui." (Al-Baqarah ayat 30) 

 

                                                             
33 Ahmad tafsir, Cakrawala, 116.   
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Manusia adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang 

dipimpinnya. Orangtua adalah pemimpin yang harus mendidik dan 

mengontrol perkembangan mental dan pergaulan hidup anak-anaknya, 

sehingga menjadi anak yang saleh.  Dalam surat Ali „Imran ayat 110 juga 

dijelaskan bahwa: Sehubungan dengan tanggung jawab orangtua diatas, 

sebaiknya orangtua mengetahui apa dan bagaimana cara mendidik anak. 

Pengetahuan itu sekurang-kurangnya dapat menjadi penuntun dan rambu-

rambu bagi orangtua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

kepada anak. 

Menurut Al-Ghazali, yang dikutip oleh Muhaimin bahwa tanggung 

jawab utama orangtua dalam mendidik anak adalah membersihkan, 

menyucikan, serta membawakan hati anak untuk bertakwa kepada Allah swt. 

Hal tersebut sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu 

sebagai pemberi amanat. Orangtua yang memelihara amanat tersebut 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak sehingga anak mencapai 

tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tugasnya sebagai 

hamba Allah. Anak juga mampu berperan sebagai makhluk sosial dan 

makhluk individual ditunjukkan oleh adanya ikatan kejiwaan anak sebagai 

tanda kasih sayang, kecintaan, dan penghormatan terhadap setiap interaksi 

sosial. Dari ikatan kejiwaan ini, lahir perasaan-perasaan mulia pada jiwa 
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anak untuk memiliki sikap pemaaf, tolong-menolong, dan kecenderungan 

untuk mengutamakan kepentingan orang lain.
34

  

6. Memelihara kesehatan anak.  

Berkaitan dengan pengembangan, pembinaan fisik anak agar anak 

menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh dan pemberani. Oleh karena itu, 

orang tua berkewajiban memberi makan dengan makanan yang halal dan 

baik (hala>lan tayyiban), menjaga kesehatan fisik, membiasakan anak 

makan dan minum dengan makanan dan minuman yang dibolehkan dan 

bergizi.
35

  

7. Mendidik kepribadian dan sosial anak.  

Orang tua berkewajiban untuk menanamkan kepribadian dan sosial 

anak sejak anak agar terbiasa menjalankan adab sosial dan pergaulan 

sesamanya. Ketika anak yang masih suci fitrah-nya memelihara bahwa 

orang-orang dewasa mempunyai perhatian yang besar kepadanya, maka jiwa 

sosial dan perhatian yang benar terhadap orang lain itulah yang akan tumbuh 

kuat didalam jiwanya. Pembentukan kepribadian terjadi dalam masa yang 

panjang, sejak dalam kandungan sampai umur 21 tahun. Pembentukan 

kepribadian berkaitan erat dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara 

umum pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu 

                                                             
34 Beni Ahmad, IPI, 214-218 
35 Ahmad Tafsir, Cakrawala, 117.  



44 

 

 

mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan prilaku 

seseorang.
36

   

8. Memelihara dan mengembangkan kemanusiaan anak. 

Kewajiban pertama dan utama orang tua terhadap anaknya ialah 

memelihara dan mengembangkan kemanusiaan anak itu tidak dipelihara dan 

tidak dikembangkan sebagai mestinya. Allah telah menegaskan bahwa 

manusia itu dapat dipelihara dan dikembangkan hanyalah dengan iman dan 

amal shalih, seperti firman Allah dalam surat At-tiin ayat 4-6:   

   
       

  
      
  

   
      

 

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat 

yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala 

yang tiada putus-putusnya. (surat At-tiin ayat 4-6) 

 

Ayat ini tegas sekali menyatakan, bahwa dengan iman dan amal 

shalehlah manusia yang aslinya baik itu dapat dipelihara dan 

dikembangkan.
37

   

9. Mengarahkan anak agar mempunyai arti bagi orang tuanya. 

                                                             
36 Ahmad Tafsir, Cakrawala, 118.  
37 Syahmina Zaini, Arti Anak bagi Seorang Muslim (Surabaya: Al-Ikhlas,2002) 125.  
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Sayid Sabiq menyatakan, kewajiban mengasuh dan memelihara anak 

yang masih kecil atau belum dewasa, dibebankan kepada ibu dan bapaknya, 

baik ketika ibu bapaknya terikat perkawinan maupun setelah mengalami 

perceraian, karena pemeliharaan dan pengasuh anak adalah hak anak yang 

masih kecil, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233.
38

  

  
  

    
    

   
  

    
     

  
   

    
    

    
   

    
   

 
   

    
   

  
   

   
          

 

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

                                                             
38

 Ibid,.112. 
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dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. al-

Baqarah ayat 233) 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang anak berhak mendapat berbagai 

perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa dan menjadi generasi 

penerus para orang tua dan akhirnya menjadi pewaris langsung sifat-sifat 

utama kedua orang tuanya.
39

    

Berdasarkan keterangan di atas jelaslah, bahwa anak sebagai rahmat 

Allah dan amanat-Nya kepada orang tua, orang tua bertanggung jawab 

terhadap anaknya dengan bersyukur dan memeliharanya dalam arti yang 

luas. Kemudian Allah dan RasulNya memerintahkan pula untuk memelihara 

anak itu dari sentuhan api neraka dan mendidiknya. Allah berfirman dalam 

surat Al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut: 

  
  

  
   

  
    

    
                                                             

39 Baharuddin Lopa, Al-qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Dana Bakti Prima 

Yasa, 1996), 78.  
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Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. 

(Al-Tahrim ayat 6) 

 

Ayat di atas jelas sekali memerintahkan orang tua untuk memelihara 

anaknya dari sentuhan api neraka dan mendidiknya dengan bermacam-

macam ilmu dan kepandaian. Dari keterangan di atas jelaslah, bahwa orang 

tua bertanggung jawab penuh atas anaknya dalam segala hal yang harus 

dilakukan baik dalam mendidik, membimbing, merawat, mengasuh, dan 

mengarahkan dalam hal-hal yang positif sehingga anak dapat terwujud rasa 

mengabdi kepada Allah, keluarga, masyarakat, dan bangsa.   

 

 

 

 

 


