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ABSTRAK 
Fitrianingsih, Luluk. 2015. Konsep pendidikan keluarga (Analisis Novel Ibuk Karya 

Iwan Setyawan Dalam Perspektif Pendidikan Islam). Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Kadi, M. Pd. I  

 

Kata Kunci : Pendidikan Keluarga, Novel Ibuk, Pendidikan Islam. 

 

Pendidikan pertama dan utama adalah dari pendidikan keluarga. Pendidikan 

keluarga mengenalkan dasar-dasar moralitas yang akan membentuk kepribadian anak. 

Pembentukan pribadi seorang anak tergantung kepada orang tua, bagaimana mereka 

memberikan keteladanan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat novel 

Ibuk kiranya dapat memberikan keteladanan dalam mendidik anak. Sosok seorang 

Bapak dan Ibuk yang memperjuangkan anaknya agar menjadi generasi yang unggul 

untuk menggapai impianya. Dalam penelitian ini peneliti akan meninjau konsep 

pendidikan keluarga dalam perspektif pendidikan Islam. 

Penelitian di atas mengkaji konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk dalam 

perspektif pendidikan Islam dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut (1) 

Bagaimana konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk karya Iwan Setyawan?; dan 

(2) Bagaimana konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk karya Iwan Setyawan 

dalam perspektif pendidikan Islam? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jenis penelitian ini 

adalah penelitian pustaka (Library Research). Tehknik pengumpulan data 

menggunakan data literer,dimana peneliti memiliki tiga tahapan pengolahan data, 

yaitu: (1) editing, (2) organizing, dan (3) menemukan hasil temuan. Tehknik analisis 

data menggunakan Conten Analysis.   

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

(1)Konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk karya Iwan Setyawan bertujuan 

untuk membentuk pribadi anak yang selalu bertakwa kepadaNya serta dapat 

mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan ini hanya 

akan tercapai apabila didukung oleh aspek-aspek penting lainya, yaitu metode, 

materi, Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan biaya merupakan aspek 

penunjang dalam proses tujuan pendidikan agar tecapai sesuai tujuan pada novel 

Ibuk. (2) Pendidikan keluarga yang terdapat pada novel Ibuk sesuai dengan perspektif 

pendidikan Islam. Pendidikan Islam menekankan bahwa orang tua lah yang 

berkewajiban mendidik anak sejak dini. Keluarga yang memiliki perjuangan, nilai-

nilai dan kebiasaan akan mempengaruhi pembentukan pondasi kepribadian anak. 

Pendidikan di dalam keluarga tidak hanya silaksanakan oleh orang tua kepada anak 

saja melainkan pendidikan suami kepada istri, pendidikan istri kepada suami, serta 

pendidikan anak kepada orang tua semuanya harus seimbang dan sesuai dengan 

kewajiban masing-masing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seperti yang dijabarkan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 3 keluarga adalah 

unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri 

dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga 

sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga
1
. 

keluarga ialah ikatan laki-laki dengan wanita berdasarkan hukum atau 

undang-undang perkawinan yang sah. Di dalam keluarga akan melahirkan 

anak-anak yang nantinya akan menjadi unit terkecil dalam masyarakat
2
.  

Pendidikan pertama dan utama adalah dari pendidikan keluarga. 

Pendidikan keluarga mengenalkan dasar-dasar moralitas yang akan 

membentuk kepribadian anak. Pembentukan pribadi seorang anak tergantung 

kepada orang tua, bagaimana mereka memberikan keteladanan dan kebiasaan 

dalam kehidupan sehari-hari. Maka baik buruknya jiwa seorang anak akan 

tergantung pada kedua orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab 

memberikan pendidikan kepada anaknya dengan pendidikan yang baik 

berdasarkan nilai-nilai akhlak dan spiritual yang luhur.  

                                                           
1
Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Dan Departemen Sosial Republik 

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Jakarta: Unicef, 2003), 13. 
2
 H. M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 301.  
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Keluarga dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena keluarga 

merupakan salah satu tri pusat pendidikan sebelum sekolah dan masyarakat. 

Di dalam keluarga mempunyai aspek penting dalam menanamkan karakter 

pada anak sehingga anak mempunyai jiwa dan kepribadian yang baik. 

Keluarga merupakan peran utama dalam mempengaruhi keberhasilan anak. 

Sehingga orang tua dituntut untuk mendidik anaknya sejak lahir hingga 

dewasa, bahkan saat dewasa orang tua harus memberikan nasehat kepada 

anaknya. Sebagai pendidik pertama orang tua harus mempersiapkan anak agar 

mencapai kehidupan yang baik di masyarakat. Karena lingkungan keluarga 

menjadi tempat berlangsungnya sosialisasi yang fungsinya membentuk 

kepribadian sebagai makhluk individu, social, susila, dan keagamaan.  

Keluarga yang harmonis, rukun dan damai akan mempengaruhi 

pembentukan karakter serta psikologis seorang anak. Sebaliknya, anak yang 

tidak berbakti, melakukan tindakan di luar moral kemanusiaan dikarenakan 

ketidakharmonisan dalam lingkungan keluarga. kepribadian seorang anak 

nantinya akan terlihat ketika anak sudah beranjak dewasa. Rasa timbal balik 

kepada orang tua akan dirasakanya karena keseimbangan dan keharmonisan 

dalam keluarga, maka bukan orang tua saja yang memperhatikan terhadap 

anak, namun sebagaimana seorang anak juga harus memperhatikan kedua 

orang tua. 

Sama seperti cerita novel Ibuk karya Iwan Setyawan ini 

menggambarkan sosok seorang ayah dan ibu mendidik anaknya dengan 



4 

 

 

kesabaran, kasih sayang dan ketulusan. Tokoh Ibuk yang kuat menghadapi 

permasalahan kehidupan seperti, urusan sekolah, makan sehari-hari, rumah 

yang selalu bocor saat musim hujan dan sering rusaknya angkot padahal 

angkot merupakan sumber penghasilan utama hingga rapot yang tertahan 

karena belum lunasnya pembayaran sekolah, sehingga Ibuk harus mengirit 

pengeluaran uang yang diberikan oleh Bapak walaupun uang tersebut tidak 

seberapa. Serta memastikan kelima anak Ibuk dan suaminya tidak mengeluh 

meski dirinya mengalah tak kebagian. Harta baginya adalah anak-anaknya dan 

suaminya. 

Dari sedikit kutipan di atas bahwasanya peneliti melihat ada beberapa 

tema dalam mendidik anak. pertama , kesabaran dan kasih sayang tulus akan 

membuat anak menjadi sadar akan, menerima kesabaran, kemandirian dan 

bersyukur. Kedua , perjuangan dan tekat yang tak pernah putus asa akan 

membuat mereka belajar tentang berjuang demi membahagiakan kedua orang 

tua dengan menjadi manusia yang unggul. Ketiga, doa orang tua menjadi 

dasar kesuksesan seorang anak maka ketika anak berhasil menjadi manusia 

yang unggul maka hormati dan sayangi kedua orang tua dan doa kan mereka.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengkaji bagaimana 

konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk karya Iwan Setyawan dengan 

pandangan Islam. Dengan demikian peneliti ingin meneliti dengan judul 

“KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA (ANALISIS NOVEL IBUK 
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KARYA IWAN SETYAWAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN 

ISALAM)” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk karya Iwan 

Setyawan? 

2. Bagaimana konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk karya Iwan Setyawan 

dalam perspektif pendidikan Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti memiliki tujuan, 

diantaranya:  

1. Untuk mengetahui konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk karya Iwan 

Setyawan. 

2. Untuk mengetahui konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk karya Iwan 

Setyawan dalam perspektif pendidikan Islam 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

penulisan, khususnya dalam dunia pendidikan, dengan ditemukanya konsep 

pendidikan keluarga analisis novel Ibuk karya Iwan Setyawan dalam 

perspektif pendidikan Islam. Sehingga dapat dijadikan rujukkan oleh berbagai 

pihak pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi: 

a. Bagi para pelaku pendidikan, yakni kepala sekolah, guru, murid dan orang 

tua, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi peningkatan 

mutu pendidikan dalam keluarga, serta dapat menambah cakrawala berfikir 

dalam mencari, mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran terutama 

dalam hal pendidikan keluarga. 

b. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah dalam 

bidang ilmu pengetahuan Islam serta dapat menjadi kontribusi pikiran 

dalam menganalisis permasalahan serta bagaimana untuk 

menyelesaiakanya. Harapan peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadikan 

mutu pendidikan Indonesia semakin baik dan meningkat. 

E. Telaah Pustaka 

1. Indah Rahmawati, Tahun 2005, jurusan Tarbiyah prodi PAI STAIN Ponorogo, 

yang berjudul Implikasi Konsep Qiwam Al-Rijal „Ala An-Nisa‟ Dalam 

Pendidikan Keluarga. Dengan hasil penelitian ini adalah implikasi al-Qur‟an 
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surat an-„nisa‟ ayat 34 dalam pendidikan keluarga adalah tanggung jawab 

suami. Akan tetapi dalam pelaksanaanya bisa digantikan atau dialihkan 

kepada istri. Disamping itu suami tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya. 

Suami dituntut untuk memberikan keteladanan yang baik bagi keluarganya. 

Jadi harus ada keterpaduan dan keseimbangan antara tugas suami dan istri 

agar tercipta keluarga yang sakinah. Persamaan pada penelian ini adalah sama 

membahas tentang pendidikan keluarga dan sama menggunakan penelitian 

pustaka (Library Research) namun disini perbedaanya adalah fokus 

pembahasan yang berbeda, peneliti meneliti dengan obyek novel dan 

penelitian ini menggunakan studi kasus serta didalam pembahasan juga 

terdapat perbedaan.  

2. Arini Eka Purnamasari, Tahun 2011, jurusan Tarbiyah prodi PAI dengan judul 

Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Menurut Abdullah Nashih 

Ulwan Dalam Kitab Tatbiyat Al-Awlad Fi Al-Islam. Dengan hasil penelitian, 

(1) konsep materi pendidikan agama islam dalam keluarga menurut Abdullah 

Nashih Ulwan sama dengan teori. Dimana materinya berdasarkan ajaran 

agama Islam, serta bersumber al-Qur‟an dan al-Hadits. Selain itu materi 

dijelaskan secara luas dan diperlukan untuk anak. Adapun materinya adalah 

pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan rasio, 

pendidikan kejiwaan, pendidikan social, dan pendidikan seksual. (2) konsep 

metode pendidikan agama Islam dalam keluarga menurut Abdullah Nashih 

Ulwan juga sama dengan teori. Akan tetapi metode yang diungkapkan oleh 
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beliau belum terlalu luas dan meyeluruh. Beliau memaparkan beberapa 

metode yang efektif. Adapun metodenya adalah, pendidikan dengan 

keteladanan, adat kebiasaan, nasehat, perhatian, dan hokum. Persamaan pada 

penelitian ini adalah sama menggunakan penelitian pustaka (library research) 

dan pembahasan yang sama dengan pendidikan keluarna namun perbedaan 

disini obyek penelitian yang berbeda, obyek penelitian ini menggunakan kitab 

dan obyek peneliti menggunakan novel serta pembasan berbeda pada isi 

pembahasan.   

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk pendekatan 

kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisis dan 

mengklasifikasikan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 

yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan
3
. 

Dengan demikian, penelitian ini akan memaparkan, mendeskripsikan, 

menganalisi dan mengklasifikasikan konsep pendidikan keluarga pada 

novel Ibuk karya Iwan Setyawan dalam perspektif pendidikan Islam.  

 

 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 309. 
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b. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian pustaka (Library Research) yaitu, telaah yang dilaksanakan 

untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan
4
 tentang pendidikan keluarga dalam perspektif pendidikan Islam. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Rujukan utama atau bahan utama dalam mengadakan suatu penelitian 

untuk menganalisis penelitian tersebut. Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah: Novel Ibuk karya Iwan Setyawan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan bahan kajian tambahan sebagai bahan pendukung dari 

sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain: 

1) Omar Muhammad  al-Toumy al-Syaibani, Filsafat Pendidikan Islam. 

terjemahan. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang, 1979 

2) Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2009. 

                                                           
4
 Jurusan Tarbiyah, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 61. 
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3)  Djamarah, Syaiful Bahri. Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak 

Dalam  Keluarga . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004 . 

4)  Zakiya Drajat, Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. 

5)  Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam  Islam. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005. 

6)  Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Islam. Bandung: Al-Ma‟arif, 

1989. 

7)  Miharso, Mantep. Pendidikan Keluarga Qur’ani. Yogyakarta: Safiria 

Insania Press, 2004. 

8)  Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008. 

9)  Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Bayu 

Indra Grafika, 1987. 

10) Uyoh Sadulloh, PEDAGOGIK (Ilmu Mendidik). Bandung: Alfabeta, 

2010. 

11)  Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 

2003 . 

12) Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009. 

13) Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 1997. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah data literer, yaitu bahan-
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bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan yang dimaksud
5
. 

Untuk memberikan kevalitan dalam penelitian ini lebih menggunakan 

dokumentasi kepustakaan adalah mencati data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan artikel. 

Setelah data-data yang diperlukan terakumulasi, akan dilakukan 

pengelolahan data-data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan 

yang lain. 

b. Organizing yaitu menyatakan data-data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah ada.  

c. Menemukan hasil temuan 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. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1990), 24. 
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4. Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data, penulis menggunakan Content Analysis atau 

Analisis Isi, yang merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu tulisan 

atau komunikasi.
6
  

Dengan analisis isi, peneliti bekerja secara objektif dan sistematis untuk 

mendeskripsikan isi dari bahan tersebut.
7
 analisis harus berlandaskan aturan 

yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis harus 

menggunakan kriteria tertentu. Hasil analisis juga harus menyajikan 

generalisasi artinya harus mempunyai sumbangan teoritik.   

Pengumpulan data dan penyusunan data yang kemudian diusahakan 

adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data tersebut.
8
 Dalam 

hal ini dimaksudkan untuk membuka pesan yang terkandung dalam bahasa 

teks, terutama pada novel Ibuk karya Iwan Setyawan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, maka penulisan 

skripsi disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:  

BAB I: Pendahuluan yaitu latar belakang masalah yang menjabarkan 

konsep pendidikan keluarga. Dilanjutkan pada uraian tentang pentingnya 

                                                           
6
 Noeng Muhadjir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik,  

Phenomenologi,  Realisme Metaphisik  Telaah  Studi  Teks Dan Penelitian Agama (Yogyakarta: Bayu 

Indra Grafika, 1998), 49.  

 
7
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 321. 

 
8
 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, (Bandung: 

Transito, 1998),139.  
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masalah tersebut untuk diteliti, serta alasan pengambilan judul tersebut. Pada bab 

ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian,telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II: Konsep pendidikan keluarga dalam perspektif pendidikan Islam. 

bab ini merupakan paparan secara umum tentang konsep pendidikan keluarga 

dalam perspektif pendidikan Islam, terdiri dari: pengertian pendidikan keluarga, 

serta pendidikan keluarga. 

BAB III: Isi novel Ibuk karya Iwan Setyawan. pada bab ini penulis akan 

memaparkan data yang terkait isi novel Ibuk karya Iwan Setyawan yang terdiri 

dari: biografi penulis serta klasifikasi data novel Ibuk. 

BAB IV: Analisis konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk karya Iwan 

Setyawan dalam perspektif pendidikan Islam. Pada bab ini penulis akan 

menganalisis isi dari data yang sudah ditentukan, yang terdiri: konsep pendidikan 

keluarga pada novel Ibuk karya Iwan Setyawan dalam perspektif pendidikan 

Islam. 

BAB V: Kesimpulan bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PESPEKTIF  

PENDIDIKAN ISLAM 

A. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedagogie”, berarti 

bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa inggris “education” 

berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab “tarbiyah” yang 

berarti pendidikan.
9
 Pendidikan mengandung pembinaan kepribadian, 

pengembangan kemampuan, atau potensi yang perlu dikembangkan, 

peningkatan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, serta tujuan ke arah 

mana peserta didik dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin. 

Pengertian pendidikan demikian dihubungkan dengan ajaran Islam. 

Banyak diantara cendekiawan muslim yang mendefinisikan pendidikan dalam 

pandangan Islam, yang kemudian disebut pendidikan Islam atau disebutnya 

memenuhi unsur-unsur keislaman. Penekanan makna pendidikan Islam ialah 

menuju kepada pembentukan kepribadian, perbaikan sikap mental yang 

memadukan iman dan amal sholeh yang bertujuan pada individu dan 

masyarakat, penekanan pendidikan yang mampu menanamkan ajaran Islam 

dengan menjadikan manusia yang sesuai dengan cita-cita Islam yang 

                                                           
9
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 13. 
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berorientasi pada dunia akhirat. Adapun dasar yang menjadi acuan pendidikan 

Islam merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang mengantarkan 

kepada kreativitas yang dicita-citakan.
10

 

Pengertian pendidikan Islam secara istilah menurut para ahli memiliki 

pengertian yang beragam, diantaranya: 

a. M. Arifin dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, menyebutkan bahwa 

pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah SWT.
11

 

b. Dr. Omar Muhammad Al-Touny al-Syaebany, pendidikan Islam 

merupakan usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan 

pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan alam 

sekitarnya melalui proses pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
12

 

c. Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah 

bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. 

Kepribadian utama diistilahkan sebagai kepribadian muslim, yaitu 

kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan 
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(Bandung: Refika Aditama, 2010), 5. 
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 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 
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 Muzayyin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 15. 
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memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam serta bertanggung 

jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.
13

 

d. Muhammad Fadhli al-Jamaly, pendidikan Islam adalah upaya 

mengembangkan, mendorong, serta mengajak peserta didik hidup lebih 

dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang 

mulia, yang nantinya diharapkan dapat membentuk peserta didik yang baik 

dan sempurna sesuai potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya.
14

 

Pendidikan Islam sangat luas jangkauannya, karenanya yang harus 

digarap oleh pendidikan Islam di antaranya harus tetap terbuka terhadap 

tuntutan kesejahteraan umat manusia baik tuntutan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi maupun tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup 

ruhaniah. Kebutuhan itu semakin meluas sejalan dengan meluasnya tuntutan 

hidup manusia itu sendiri. Karenanya, pendidikan Islam berwatak akomodatif 

terhadap tuntutan kemajuan zaman sesuai acuan norma-norma kehidupan 

Islam. 

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran 
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14
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Islam, agar terwujud (tercapai) kehidupan manusia yang makmur dan 

bahagia.
15

 

2. Dasar-dasar Pendidikan Islam 

Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah pandangan yang 

melandasi seluruh aktivitas pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah 

ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup yang 

kokoh dan komperehensif, serta tidak mudah berubah. Hal ini karena telah 

diyakini memiliki kebenaran yang telah teruji oleh sejarah. 

Selanjutnya Achmadi mengatakan, bahwa untuk menentukan dasar 

pendidikan, diperlukan jasa filsafat pendidikan. Berdasarkan pertimbangan 

filosofis diperoleh nilai-nilai yang memiliki kebenaran yang meyakinkan. 

Untuk menentukan dasar pendidikan Islam, selain pertimbangan filosofis 

tersebut, juga tidak lepas dari pertimbangan teologi seorang muslim. Karena 

pandangan hidup (teologi) secara muslim berdasarkan pada al-Qur‟an dan al-

Sunnah, maka yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah al-Qur‟an dan al-

Sunnah tersebut. Hal yang demikian dilakukan karena dalam teologi umat 

Islam, al-Qur‟an dan al-Sunnah diyakini mengandung kebenaran mutlak yang 

bersifat transendental, universal dan eternal (abadi), sehingga secara akidah di 
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yakini oleh pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia, artinya 

memenuhi kegiatan manusia kapan dan dimana saja.
16

 

a. Al-Qur‟an 

Abdul Wahab Khallaf seperti yang dikutip Ramayulis mendefinisikan 

al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada 

hati Rasulullah dengan lafadz bahasa arab dan makna hakiki untuk menjadi 

hujjah bagi Rasulullah atas kerasulannya dan menjadi pedoman bagi manusia 

dengan penunjuknya serta beribadah membacanya.
17

 

Umat Islam sebagai suatu umat yang dianugerahkan Tuhan suatu kitab 

suci al-Qur‟an, yang lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi seluruh 

aspek kehidupan dan bersifat universal, sudah barang tentu dasar pendidikan 

mereka adalah bersumber kepada falsafah hidup yang berdasarkan kepada al-

Qur‟an.18
 

Pada masa awal pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad SAW adalah 

sebagai pedidik pertama, telah menjadikan al-Qur‟an sebagai dasar 

pendidikan Islam disamping sunnah beliau sendiri. Kedudukan al-Qur‟an 

sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat al-Qur‟an 

itu sendiri. 
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 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 60. 
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 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 121. 
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 Firman Allah dalam suarat al-Nahl: 64 

                 
  

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, 

melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka 

perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman.
19

 

Sehubungan dengan masalah ini, Muhammad Fadhil al-Jamali seperti 

yang dikutip oleh Ramayulis menyatakan, bahwa pada hakikatnya al-Qur‟an 

itu merupakan perbendaharaan yang besar untuk kebudayaan manusia, 

terutama bidang kerohanian. Ia pada umumnya merupakan kitab pendidikan 

kemasyarakatan, akhlak dan spiritual. 

b. Al-Sunnah 

Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena sunnah 

hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Quran itu 

sendiri, disamping memang sunnah merupakan sumber utama pendidikan 

Islam karena Allah SWT menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan bagi 

umatnya. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab 

ayat 21 sebagai berikut: 
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Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
20

 

 

Selain itu konsepsi dasar pendidikan juga dicontohkan Nabi Muhammad 

SAW sebagai rahmatan li al-alamin. seperti yang difirmankan Allah dalam 

surat Al-Anbiya‟ ayat 107 sebagai berikut: 

         
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.
21

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam merupakan sebuah proses yang panjang. Karena 

berbicara tentang proses memberi, membimbing, mengarahkan peserta didik 

atau individu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yang tentunya tidak hanya 

berhenti di sekolah, jenjang-jenjang pendidikan tertentu saja. Namun 

diharapkan proses tersebut dapat berkesinambungan dalam kehidupan sehari-

hari dan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.  

                                                           
20
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Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam proses pendidikan. 

Karena itu, bisa dibilang tujuan pendidikan adalah nafas sebuah proses 

pendidikan. Menurut Noer Aly, tujuan pendidikan menempati posisi sebagai 

sentral pendidikan, dikarenakan empat hal: 

a. Tujuan pendidikan mengarahkan perbuatan mendidik. Hal ini menunjukkan 

bahwa tujuan pendidikan merupakan arah proses pendidikan. Dengan 

demikian, tujuan pendidikan harus dirumuskan secara jelas. Karena kalau 

tidak, proses pendidikan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. 

b. Tujuan pendidikan mengakhiri usaha pendidikan. Artinya apabila tujuan 

pendidikan sudah tercapai, maka secara administrasi berakhir pula usaha 

pendidikan. Karena itu, selama tujuan pendidikan Islam belum tercapai, 

maka kegiatan pendidikan akan terus berlangsung. 

c. Tujuan pendidikan di satu sisi membatasi lingkup suatu usaha pendidikan, 

tetapi di satu sisi lain mempengaruhi dinamikanya. Hal ini disebabkan 

pendidikan merupakan usaha berproses yang didalamnya usaha-usaha 

pokok dan parsial saling terkait. 

d. Tujuan pendidikan memberi semangat dan dorongan untuk melaksanakan 

pendidikan. Hal itu berlaku pada setiap perbuatan. Contohnya: apabila kita 

diperintahkan untuk melakukan suatu kegiatan, tapi tanpa mengetahui 

tujuannya, maka keraguan akan ada pada diri kita. Tapi kalau kita 
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mengetahui tujuannya secara jelas, maka hal ini dapat lebih memicu 

keinginan untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
22

 

Dikatakan oleh Dr. Zakiah Daradjat bahwa tujuan pendidikan Islam 

secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi 

insan kamil dengan pola taqwa, insan kamil artinya manusia utuh rohani 

dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena 

taqwanya kepada Allah SWT.
23

 Ini mengandung arti bahwa pendidikan 

Islam itu diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan 

masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan 

ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesamanya, 

dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini 

untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. 

Tujuan pendidikan Islam menurut Hery Noer Aly sesuai dengan 

komponen dasar (tabiat) manusia, yaitu: tubuh, ruh dan akal dan seiring 

dengan dua tanggung jawab hidup manusia, yaitu hamba Allah dan khalifah di 

muka bumi. Berdasarkan hal itu, beliau mengemukakan bahwa tujuan pokok 

pendidikan Islam adalah tujuan jasmaniyah, tujuan ruh dan tujuan mental, 

yang secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:
24
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a. Tujuan pendidikan akal yang ditujukan agar manusia mengenali 

secara sempurna kedudukan dan peranan idealnya dalam sistem 

penciptaan. 

b. Tujuan pendidikan ruhani yang ditujukan agar manusia mengakui 

secara sempurna kedudukan dan peranan idealnya dalam sistem 

penciptaan. 

c. Tujuan pendidikan jasmani yang ditujukan agar manusia 

melaksanakan secara sempurna kedudukan dan peranan idealnya 

dalam sistem penciptaan. 

Dengan demikian tujuan pendidikan Islam ditujukan agar manusia dapat 

mengenali, mengakui dan melaksankan secara sempurna kedudukan dan 

peranan idealnya dalam sistem penciptaan. 

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah menjadi pengabdi Allah yang patuh dan setia dengan iman dan 

takwa, menjadikan manusia yang berakhlakul karimah, memiliki ciri-ciri 

kepribadian yang ma‟ruf dan juga menghasilkan manusia yang berguna bagi 

dirinya dan masyarakat sekitar dengan mengembangkan dan mengamalkan 

ajaran agama Islam. 

4. Materi Pendidikan Islam 

Pendidikan dalam perspektif Islam berupaya untuk mengembangkan 

seluruh potensi peserta didik baik potensi jasmani, rohani, dan akal. Dengan 

optimalisasi seluruh potensi yang dimilikinya. Pendidikan Islam berupaya 
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mengantarkan peserta didik kearah kedewasaan yang paripurna dengan 

memiliki iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini 

diharapkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainya dalam 

mengembangkan potensi manusia yang mencapai tujuan pendidikan Islam.  

Ada beberapa materi pendidikan Islam yang perlu diberikan kepada 

peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan apa yang 

diharapkan, adapun materi tersebut antara lain: 

a. Aqidah  

Aqidah berasal dari kata „aqd yang berarti pengikatan. Aqidah 

adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Aqidah merupkan perbuatan hati, 

yaitu kepercayaan hati dan pembenaranya kepada sesuatu.  

Aqidah adalah persoalan pertama yang diserukan Rasulullah Saw. 

ketika beliau di utus ke permukaan bumi. Aqidah memiliki enam pokok 

keyakinan, yaitu: iman kepada Allah, iman kepada malaikatNya, iman 

kepada kitab-kitabNya, iman kepada rosulNya, iman kepada hari akhir dan 

iman kepada qadar baik dan buruk. Pokok keyakinan tersebut disebut 

dengan rukun iman.
25

  

Lamanya dakwah Rasulullah Saw. dalam rangka mengajak umat 

agar bersedia mentauhidkan Allah Swt. menunjukkan betapa pentingnya 

dan mendasarinyamateri pendidikan aqidah Islam bagi setiap umat muslim 
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pada umumnya, terlebih pada pendidikan anak. Dasar aqidah harus terus 

menerus ditanamkan pada diri anak agar setiap perkembangan dan 

pertumbuhanya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar.  

b. Ibadah 

Ibadah adalah tunduk patuh yang timbul dari kesadaran hati akan 

keagungan yang disembah (Allah Swt.), karena yakin bahwa sesungguhnya 

Allah Swt. itu mempunyai kekuasaan yang tidak dapat dicapai oleh akal 

akan hakekatnya. Ibadah kepada Allah Swt. adalah sebuah kewajiban yang 

harus dilakukan oleh manusia selama hidupnya.
26

  

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur‟an QS. Al-Dzariyat (51): 56 

    

    

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. 

Konsep ibadah dalam ayat di atas ditafsirkan kepada arti tunduk, 

patuh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang 

diperintahkan Allah Swt. di dalam al-Qur‟an. Tugas akhir yang harus 

diselesaikan manusia adalah tujuan yang sesungguhnya dalam pendidikan 

Islam yang dapat dicapai melalui pengabdianya kepada Allah Swt. secara 

total. Bentuk pengabdian seorang hamba kepada Tuhanya merupakan fitrah 

                                                           
26

 Ibid., 257. 



26 

 

 

setiap manusia yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Ketika seorang 

hamba mengabdikan dirinya untuk memenuhi panggilan Allah Swt. Serta 

menaati perintahNya berarti ia berjalan dalam rangka memenuhi panggilan 

nuraninya yang paling dalam.  

Kewajiban orang tua adalah mengarahkan kembali fitrah 

pengabdian anak pada sang khalik yang telah tertanam sejak manusia 

ditiupkan roh kepadanya, ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya. 

Apabila fitrah fitrah tersebut dapat diarahkan dengan benar, maka anak 

akan dapat terbentuk dengan memiliki akidah yang kuat.  

Salah satu ibadah yang mempunyai pengaruh besar dalam 

pendidikan Islam adalah ibadah shalat. Ada tiga tahap membiasakan anak 

untuk melakukan ibadah shalat yaitu: Pertama, perintah untuk shalat. 

Kedua, mendidik tata cara untuk shalat. Ketiga, memukul anak karena 

tidak shalat. Ketiga tahap tersebut harus menyesuaikan dengan tahap 

pertumbuhan dan perkembangan anak.  

c. Akhlak 

Kata „Akhlak” berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluq, yang 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. 

Dari pengertian estimonologi bahwasanya akhlak bukan hanya tata aturan 
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atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, 

tetapi norma yang berhubungan dengan Tuhanya dan alam semesta.
27

  

Pendidikan akhlak dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan 

keteladanan dengan orang tua. Sikap perilaku dan sopan santun orang tua 

dalam pergaulan antara bapak dan ibu, perlakuan terhadap anak dan 

perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga akan 

menjadi teladan bagi anak.  

d. Jasmani 

Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan pertama atau disebut juga 

kebutuhan primer, seperti sandang, papan dan pangan. Apabila kebutuhan 

tersebut tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan 

fisik manusia. Kebutuhan fisik jasmani manusia diakui adanya dalam Islam 

dan semua manusia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya, 

apabila tidak dipenuhi maka seseorang akan merasa cemas dan gelisah. 

Salah satu tanggung jawab yang besar yang diwajibkan Islam kepada 

pendidik adalah memberikan materi jasmani.  

Permainan yang menggunakan aktifitas fisik merupakan fitrah 

alami yang dimiliki setiap anak, Allah Swt. telah menciptakan naluri 

tersebut di dalam jiwanya dengan tujuan agar fisiknya agar tumbuh dan 

berkembang secara alami dan postur tubuh yang kuat. Sejak bayi 

pertumbuhan tulang belulang serta bagian tubuh lainya seperti paru-paru, 
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jantung, dada dan bagian tubuh lainya, seluruhnya tumbuh dengan cepat 

pada usia anak kecil, bukan setelah mereka mencapai usia dewasa.  

Salah satu cara melatih anak untuk menguatkan fisiknya adalah 

dengan memberikan materi pendidikan jasmani melalui pembiasaan 

berolah raga sesuai dengan kondisi tubuhnya, berolah raga memlikik 

manfaat yang cukup besar bagi anak, tidak hanya sekedar berfungsi 

mengisi waktu tapi olah raga memiliki nilai berharga bagi anak. Dengan 

berolah raga, secara tidak disadari pertumbuhan fisik anak akan 

berkembang dengan baik, masing-masing anggota tubuh lainya mulai 

menyempurnkan dirinya dan bekerja sesuai dengan tugas.  

e. Rohani 

Disamping manusia berusaha memenuhi kebutuhan fisik atau 

jasmani manusia juga harus memenuhi kebutuhan psikis atau kerohaniah. 

Pendidikan psikis adalah mendidik anak agar bersikap berani, berterus 

terang, merasa sempurna, suka berbuat baik terhadap orang lain, menahan 

diri ketika marah dan senang kepada seluruh bentuk keutamaan psikis dan 

moral secara keseluruhan. 

Tujuan pendidikan psikis adalah membentuk, menyempurnakan, 

dan menyemimbangkan kepribadian anak. Sehingga, ketika anak sudah 

mencapai usia dewas, ia dapat melaksanakan kewajiban yang di bebankan 

kepadanya dengan baik. Ada beberapa sifat yang perlu ditanamkan kepada 
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anak didik untuk di hindari, yaitu: sifat mindir, penakut, rendah diri, hasyut 

dan pemarah. 

f. Intelektual 

Salah satu dari tiga potensi yang diberikanAllah SWT kepada 

manusia adalah potensi akal, dengan akal manusia bisa memahmi, 

mengamati, berfikir, belajar merencanakan dan memecahkan berbagai 

masalah yang dihadapinya. Potensi berakal yang dianugrahkan Allah 

kepada manusia perlu dikembangkan melalui proses pendidikan Islam.  

Pengembang potensi akal melalui pemberian materi pendidikan 

intelektual anak tidak kalah pentingnya dari pada tanggung jawab 

pemberian materi pendidikan Islam. Yang lain seperti akidah, akhlaq, 

jasmani, rohani, dan social. Tanggung jawab pemberian materi pendidikan 

itelektual merupakan salah satu kesatuan yang saling terkait dan saling 

menumpang dalam upaya membentuk anak yang terdidik secara sempurna, 

sehingga ia menjdai manusia yang utuh yang dapat mengemban kewajiban.  

g. Sosial 

Pemberian materi pendidikan social pada anak, agar anak dapat 

mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarmya, baik bersama orang 

dewasa maupun anak seusianya dan agar anak mempunyai perasaan rendah 

diri yang cukup berpengaruh buruk bagi kejiwaannya. Pemberian materi 

pendidikan social diharapkan anak dapat bersikap benar dalam 
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pergaulannya dengan orang-orang disekitarnya ataupun pergaulan antar 

sesama teman. 

Sudah merupakan sunnah alam dan fitrah manusia bahwa setiap 

orang membutuhkan teman dan sahabat untuk saling membantu dan 

menyayangi. Oleh karena itu, orang tua dapat memilihkan teman yang baik 

untuk anaknya. berhasil tidaknya tujuan pendidikan Islam tidak dapat 

dilepaskan dari materi pendidikan yang diberikan pada anak didik. Orang 

tua sebagai pendidik utama dalam keluarga harus senantiyasa memberikan 

materi pendidikan Islam kepada anak yang disesuaikan dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangannya.   

5. Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pendidikan Islam  

Dalam Islam sosok manusia terdiri dua potensi yang harus dibangun, 

yaitu lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali 

tubuh. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan 

kedua potensi ini. Jika dilihat dari tujuan pembangunan manusia Indonesia 

yaitu menjadikan manusia seutuhnya, maka tujuan tersebut harus 

memperhatikan kedua potensi yang ada pada manusia. Namun upaya kearah 

penyeimbangan pembangunan kedua potensi tersebut selama 32 tahun masa 

orde baru hanya dalam bentuk konsep saja tanpa upaya aplikasi yang 

sebenarnya. Telah dimaklumi bahwa pendidikan Islam memandang tinggi 
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masalah SDM ini khususnya yang berkaitan dengan akhlak (sikap, pribadi, 

etika dan moral).  

Kualitas SDM menyangkut banyak aspek, yaitu aspek sikap mental, 

perilaku, aspek kemampuan, aspek intelegensi, aspek agama, aspek hukum, 

aspek kesehatan dan sebagainya (Djaafar, 2001 : 2). Kesemua aspek ini 

merupakan dua potensi yang masing-masing dimiliki oleh tiap individu, yaitu 

jasmaniah dan ruhaniah. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek jasmaniah selalu 

ditentukan oleh ruhaniah yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri 

manusia. Untuk mencapai SDM berkualitas, usaha yang paling utama 

sebenarnya adalah memperbaiki potensi dari dalam manusia itu sendiri, hal ini 

dapat diambil contoh seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum 

ditentukan oleh aspek ruhaniyah ini. Dalam hal ini pendidikan Islam memiliki 

peran utama untuk mewujudkannya.
28

 

Dalam upaya pembangunan masyarakat, tidak ada suatu masyarakat 

yang bisa ditiru begitu saja, tanpa nilai atau bebas nilai. Hal ini telah terlihat 

dengan peniruan dan pengambilan pola kehidupan sosialis, materialistis yang 

ditiru masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu pembangunan di bidang agama. 

A. R. Saleh (2000 : 205) menyatakan bahwa pembangunan di bidang agama 

diarahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang harmonis, semarak 

dan mendalam, serta ditujukan pada peningkatan kualitas keimanan dan 

                                                           
28

 Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia  (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1999), 12. 



32 

 

 

ketaqwaan terhadap Tuhan YME, teciptanya kemantapan kerukunan 

beragama, bermasyarakat dan berkualitas dlam meningkatkan kesadaran dan 

peran serta akan tanggung jawab terhadap perkembangan akhlak serta untuk 

secara bersama-sama memperkukuh kesadaran spiritual, moral dan etik 

bangsa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan, 

sarana dan prasarana kehidupan beragama.
29

 Masyarakat yang sedang 

membangun adalah masyarakat yang sedang berubah dan terkadang 

perubahan tersebut sangat mendasar dan mengejutkan. Masyarakat yang 

sedang dibangun berarti masyarakat terbuka, yang memberi peluang untuk 

masuknya modal, ilmu dan teknologi serta nilai dan moral asing yang 

terkadang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk itu peran agama 

diharapkan dapat berfungsi sebagai pengarah dan pengamanan pembangunan 

nasional. Dalam masyarakat yang sedang berubah ini terdapat objek paling 

rawan yaitu generasi muda, untuk itu prioritas perhatian pada generasi muda 

ini perlu ditingkatkan demi keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas 

manusia hanya dapat dilakukan dengan perbaikan pendidikan. A. R. Saleh 

(2000 : 205) menyatakan ada beberapa ciri masyarakat atau manusia yang 

berkualitas, yaitu : 

a.      Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia 

dan berkepribadian 

b.      Berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab  
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c.      Mandiri, cerdas dan terampil  

d.      Sehat jasmani dan rohani  

e.      Cinta tanah air, tebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan 

sosial 

6. Metode Pendidikan Islam 

Metode dalam pendidikan Islam dapat diartikan sebagai jalan untuk 

menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat pribadi 

yang Islami. Untuk itu metode harus dimasukkan sebagai salah satu aspek saja 

dalam suatu sistem mengajar, yang dapat membantu seseorang untuk dapat 

mengajar bukanlah penguasaan metode-metode umum, melainkan petunjuk 

tentang merancang mengajar.  

Metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya 

mencapai tujuan pendidikan agar penyampaian materi dapat berproses secara 

efesien dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula dalam 

keluarga yang mempunyai peran utama dalam mendidik anak, maka sangat 

dibutuhkan adanya metode yang efektif dalam menyampaikanya karena 

metode merupakan jembatan penghubunh pendidik dengan peserta didik 

menuju tujuan pendidikan Islam, yaitu terbentuknya kepribadian muslim.
30

 

Sebagaimana metode telah dijelaskan, ada beberapa metode yang dianggap 

penting yaitu:  

 

                                                           
30

 Muhammada Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 144. 



34 

 

 

a. Metode Hiwar (percakapan/dialog) 

Hiwar (dialog) ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau 

lebih mengenai suatu topic dan dengan sengaja di arahkan kepada satu 

tujuan yang dikehendaki. Jika dalam pendidikan keluarga maka hiwar 

merupakan hubungan percakapan antara seorang anak dengan orang tua 

atau suami kepada istri dan sebaliknya.
31

  

Metode ini sangat sesuai di gunakan dalam keluarga, karena metode 

ini diharuskan bagi antar anggota terhadap anggota keluarga lain, sebab 

metode ini akan menjadi percakapan yang dinamis, lebih mudah difahami. 

Dengan metode ini sesame anggota keluarga akan memahami satu dengan 

yang lain bahkan bisa saling member pengarahan satu dengan yang lain. 

b. Metode kisah 

Kisah memiliki peranan penting dalam memperkokoh ingatan anak 

dan kesadaran berfikir. Dalam pendidikan Islam, termasuk metode yang 

efektif, karena yang diberikan kepada anak dapat mempengaruhi 

perasaanya dengan kuat.
32

 

Dalam pendidikan Islam, kisah mempunyai fungsi yang sangat 

penting bagi perkembangan jiwa anak. Suatu kisah dapat melahirkan 

sebuah kebahagiaan perasaan terhadap anak. Kisah yang diberikan kepada 

anak seharusnya diangkat dari Al-Qur‟an dan dapat digunakan sebagai 
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salah satu cara untuk menyampaikan ajaran Islam yang terkandung dibalik 

cerita tersebut seperti aspek aqidah, ibadah dan akhlak. 

c. Metode perumpamaan (Amtsal) 

Metode perumpamaan merupakan metode yang dapat diberikan 

kepada anak, karena dengan metode ini dapat mengarahkan anak sesuai 

dengan perumpamaan yang diberikan kepada anak. Adapun kelebihan dari 

metode ini antara lain: 

1. Mempermudah anak memahami konsep yang abstrak 

2. Perumpamaan dapat merangsang kesan terhadap makna yang tersesat 

dalam perumpamaan tersebut. 

3. Menggunaan perumpamaan haruslah logis, mudah difahami 

4. Amtsal qurani dan nabawi memberikan motivasi kepada pendengarnya 

untuk berbuat amal baik dan menjauhi kejahatan. 

d. Metode keteladanan 

Rasulullah Saw adalah panutan terbaik bagi umatnya, pada diri beliau 

senantiasa dikemukakan tauladan yang baik serta kepribadian yang mulia. 

Sifat-sifat yang ada dalam beliau adalah sidik, amanah, tabligh, dan 

fathonah. Pribadi seperti yang diteladankan Rasulullah Saw itulah adalah 

manusia pilihan yang dimuliakan Allah Swt.  

Dalam proses pendidikan berarti setiap pendidik harus berusaha menjadi 

teladan bagi peserta didiknya. dengan keteladanan dimaksudkan anak akan 

mencontoh segala sesuatu yang baik dalam perkataan dan perbuatan. 
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e. Metode pembiasaan 

Metode pembiasaan perlu diarahkan sejak dini kepada anak. 

Sebagai contoh, membiasakan salam ketika keluar masuk rumah, bilang 

terima kasih bila dikasih sesuatu dan lain sebagainya. Metode pembiasaan 

hendaknya dilakukan secara bersambung yang artinya dibiasakan secara 

berangsur agar menghilangkan pembiasan buruk pada diri anak. Ada dua 

jenis pembiasaan yang perlu ditanamkan melalui pendidikan: 

1. kebiasaan yang bersifat otomatis 

2. kebiasaan yang dilakukan atas dasar pengertian dan kesadaran akan 

manfaat atau tujuanya 

f. Metode „ibrah dan maw‟izah 

Metode ini disebut juga metode “nasehat” yakni suatu metode 

pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberi motivasi. 

Metode Ibrah atau mau‟zhah (nasehat) sangat efektif dalam pembentukan 

mana anak didik terhadap hakekat sesuatu,serta memotivasinya untuk 

bersikap luhur, berakhlak mulia dan membekalinya dengan prinsip-prinsip 

islam. Menurut Al-qur‟an, metode nasehat hanya diberikan kepada mereka 

yang melanggar peraturan dalam arti ketika suatu kebenaran telah sampai 

kepadanya, mereka seolah-olah tidak mau tau kebenaran tersebut terlebih 

melaksanakannnya. Pernyataan ini menunjukkan adanya dasar psikologis 

yang kuat, karena orang pada umumnya kurang senang dinasehati, terlebih 

jika ditunjukkan kepada pribadi tertentu. 
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g. Metode targhib dan tarhib 

Targhib adalah janji yang disertai bujukkan dan rayuan untuk 

menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Sedangkan tarhib 

adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh 

terlaksananya dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang Allah 

Swt. Selain itu menyepelekan pelaksanaan kewajiban yang telah 

diperintahkan Allah Swt. 

Targhib dan tarhib dalam pendidikan Islam berbeda dari metode 

ganjaran dan hukuman dalam pendidikan barat. Perbedaan utamanya 

adalah targhib dan tarhib bersandarkan kepada Allah Swt., sedangkan 

ganjaran dan hukuman bersandarkan hukuman dan ganjaran duniawi.  

7. Sarana Prasarana Dalam Pendidikan Keluarga 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan; alat; media.
33

 Menurut E. Mulyasa, 

Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan 

media pengajaran.
34
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Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar-

mengajar. Menurut Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media 

Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan: 

Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan 

dalam proses belajar-mengajar, baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak 

bergerak agar pencapaian tujuanpendidikan dapat berjalan dengan lancar, 

teratur, efektif dan efisien.
35

 

Sedangkan Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari 

fungsi, jenis atau sifatnya, yaitu: Pertama, Ditinjau dari fungsinya terhadap 

PBM. Sarana dan prasarana pendidikan ada yang berfungsi tidak langsung 

(kehadirannya tidak sangat menentukan) dan ada yang berfungsi langsung 

(kehadirannya sangat menentukan) terhadap PBM. prasarana pendidikan 

berfungsi tidak langsung (kehadirannya tidak sangat menentukan), termasuk 

dalam prasarana pendidikan ini adalah tanah, halaman, 

pagar, tanaman, gedung/bangunan sekolah, jaringan jalan, air, listrik,telepon, 

serta perabot/mobiler. 

Sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung (kehadirannya 

sangat menentukan) terhadap PBM, seperti alat pelajaran, alat peraga, alat 

praktek dan media pendidikan. Kedua, Ditinjau dari jenisnya.Fasilitas 

pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas 

                                                           
35

 Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 

Cet. II (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993), 81 



39 

 

 

nonfisik. Fasilitas fisik atau fasilitas material yaitu segala sesuatu yang 

berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk 

memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, 

komputer, perabot, alat peraga, model, media, dan sebagainya. 

Fasilitas nonfisik yakni sesuatu yang bukan benda mati, atau kurang dapat 

disebut benda atau dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan 

atau melancarkan sesuatu usaha seperti manusia, jasa, uang. Ketiga, Ditinjau 

dari sifat barangnya.Sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakanmenjadi 

barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang kesemuanya dapat 

mendukung pelaksanaan tugas. Barang bergerak atau barang 

berpindah/dipindahkan dikelompokkan menjadi barang habis-pakai dan 

barang tak habis pakai.: 

a. Barang abis pakai ialah barang yang susut volumenya pada waktu 

dipergunakan dan dalam jangka waktu tertentu, barang tersebut dapat 

susut terus dampai habis atau tidak berfungsi lagi, seperti kapur tulis, 

tinta, kertas, spidol, penghapus, sapu dan lain sebagainya. 

b. Barang tak habis pakai ialah barang-barang yang dapat dipakai berulang 

kali secara tidak susut volumenya semasa digunakan dalam jangka waktu 

yang relative lama, tetapi tetap memerlukan perawatan agar selalu siap 

pakai untuk pelaksanaan tugas, seperti mesin tulis, computer, kendaraan, 

perabot, media pendidikan lainya. Sedangkan barang yang tidak bergerak 

ialah barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak bisa 
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dipindahkan, seperti tanah, bangunan/gedung, sumur, dan lain 

sebagainya.
36

 

8. Biaya Dalam Pendidikan Islam 

Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu 

peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat 

perorangan, kelompok masyarakat, maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk kelancaran pendidikan.
37

 Biaya pendidikan tidak sama dengan 

pengeluaran pendidikan, karena pertama belanja pendidikan mencakup tidak 

hanya pengeluaran untuk kegiatan rutin (seperti pembayaran untuk layanan 

guru yang diberikan selama waktu tertentu) namun juga pengeluaran 

pembangunan dengan istilah “kapital/modal” seperti: pengeluaran untuk 

bangunan dan perlengkapan, perbaikan dan renovasi bangunan tua dan lain-

lain. 

Jenis biaya pendidikan dapat dikategorikan kedalam beberapa kategori 

sebagai berikut: 

a. Biaya langsung (direct cost) 

Biaya pendidikan langsung (direct cost) merupakan biaya 

penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau 

keluarga sekolah. Biaya langsung, berwujud dalam bentuk pengeluaran 

uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
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PBM, Penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai lainya, 

buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan. 

Kebanyakan biaya langsung yang dikeluarkan berasal dari sistem 

sekolah sendiri, dikeluarkan selain untuk menjaga kelancaran dan kualitas 

belajar juga untuk keperluan administrasi sekolah atau alat tulis kantor. 

Keperluan lain yang dikeluarkan seperti untuk keperluan antara lain: 

1) Biaya tambahan untuk ruangan, perlengkapan,belajar, alat peraga, bahan 

laboratorium, pakaian praktik. 

2) Biaya transportasi/angkutan sekolah. 

3) Biaya buku pegangan guru dan buku di perpustakaan. 

4) Biaya UKS dan biaya penyelenggaraan counseling. 

5) Biaya mendatangkan guru tembahan/ narasumber. 

b.  Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung (indirect cost), berbentuk biaya hidup yang 

dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, 

biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, 

melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau yang menanggung biaya 

peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan 

biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikanya. Misalnya ongkos 

angutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar 

tambahan. 
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c. Private cost 

Private cost merupakan keluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga, 

atau segala biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga 

anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Mislanya keluarga membayar 

guru les private supaya anaknya pandai bahasa inggris dan matematika, 

keluarga juga mengeluarkan uang tambahan supaya anak pandai 

menggunkan komputer. 

d. Social cost 

Social cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, 

baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai segala keperluan 

belajar. Biaya ini yang dikeluarkan masyarakat sebagai wujud 

partisipasinya dalam pemyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan 

bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah dan orang tua saja tetapi juga 

menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah, orang tua dan masyarakat. 

Biaya dari masyarakat indonesia di indonesia sebelum anggaran 

pendidikan sebesar 20 %, biasanya/ pernah dikeluarkan melalui BP3/ SPP 

dan melalui komite sekolah. Namun sekarang untuk pendidikan dasar (SD 

dan SMP) pemerintah melarang ada biaya tembahan selain yang 

dikeluarkan pemerintah, mengingat besarnya anggaran pendidikan 20% 

dianggap telah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan sekolah. Anggaran 

biaya pendidikan yang 20% sudah termasuk partisipasi masyarakat untuk 

menyelenggarakan pendidikan karena biaya ini berasal dari pajak yang 
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dipungut pemerintah untuk pembangunan disegala bidang, termasuk 

pembangunan pendidikan (school tax). 

e. Monetary cost 

Monetary cost. Selain pengeluaran dalam bentuk uang atau materi, 

ada juga biaya yang harus dikeluarkan tidak dalam bentuk seperti itu, 

melainkan berbentuk jasa, tenaga dan waktu, biaya semacam ini dapat 

diuangkan atau dinilai dan disetarakan kepada/ dengan nilai uang. Biaya 

yang dikeluarkan untuk keprluan semacam ini disebut biaya moneter. 

f. Biaya pendidikan 

Biaya belajar yang dikeluarkan oleh siswa diberbagai tingkat 

pendidikan tidak selalu seragam tergantung pada jenis pendidikan seperti 

PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, apabila dihitung biasanya 

meliputi: 

1) Iuran siswa. 

2) Biaya satuan kredit semester (SKS) persemester intra dan ekstra. 

3) Biaya perlatan, Seperti buku paket dan lain-lain. 

4) Pengeluaran pribadi. 

5) Biaya yang hilang atau pendapatan yang semestinya diperoleh bila tidak 

sekolah. 
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6) Bunga kumulatif  tahunan (deflasi) biasanya sebesar 4% terhadap 

jumlah semua angka pengeluaran tersebut.
38

 

B. Pendidikan Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Makna pendidikan dapat dilihat dalam pengertian secara khusus dan 

secara luas. Dalam artian khusus pendidikan hanya dibatasi sebagai usaha orang 

dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai 

kedewasaannya, sedangkan pendidikan arti secara luas merupakan usaha 

manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yang berlangsung 

sepanjang hayat
39

. Adapun pendidikan Islam menurut Drs. Ahmad D. Marimba, 

pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-

hukum agama islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-

ukuran Islam. Dengan pengertian lain, sering kali beliau menyatakan 

kepribadian utama dengan istilah kepribadian muslim yaitu kepribadian yang 

memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta membuat 

berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai 

Islam
40

. Sedangkan menurut Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani 

mendefinisikan arti pendidikan Islam adalah perubahan yang diingini yang 

diusahakan oleh proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan pada 
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kehidupan pribadi atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar 

tentang individu itu hidup
41

. 

Seperti halnya pendidikan pertama yang akan diperoleh dari keluarga. 

maka  pengertian keluarga secara umum merupakan lembaga yang terdiri dari 

suami, istri dan anak-anaknya berdasaekan ikatan tertentu. Dalam undang-

undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Bab 1 pasal 1,  

keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, 

atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah anaknya, atau ibu dan anaknya, 

atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan 

sederajat ketiga. Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dan perempuan 

berdasarkan hukum dan undang-undang yang sah
42

.  

Apabila dilihat dari segi sosiologi, keluarga merupakan bentuk 

masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terkait oleh suatu 

keturunan, yakni kesatuan antara ayah-ibu-anak, merupakan satuan terkecil dari 

bentuk kesatuan masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang pedagogis menurut 

M.I Soelaeman (1994) menjelaskan bahwa, cirri hakiki suatu keluarga adalah 

suatu persekutuan hidup yang dijalin kasih sayang antara pasangan dua jenis 

manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan yang sah, yang bermaksud untuk 
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menyempurnakan diri. Dalam penyempurnaan diri tersebut terkandung 

pengungkapan pesan dan fungsi orang tua
43

.  

Sedangkan keluarga muslim bermula dari akad perkawinan. Perkawinan 

merupakan pernyataan asasi pembentukan keluarga. Tidak akan ada keluarga 

islam sebelum adanya akad perkawinan. Karena pernikahan bukan karena 

syahwat, lebih dari itu pernikahan memelihara fitrah manusia serta beribadah 

mengikuti sunnah para Rasul.   

Proses pembentukan keluarga di dalam al-qur‟an diungkapkan bahwa 

pembentukan keluarga adalah diawali dari perkawinan antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan, kemudian dari pasangan ini tumbuh berkembang 

keturunan sebagai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan
44

.  

 Sebagaimana firman Allah SWT: 

                       
 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035]  diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui.(Qs. An-Nuur:32).”45
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Dengan demikian pengertian keluarga adalah suatu lembaga terkecil 

dalam masyarakat terdiri dari suami, istri dan anak berdasarkan pada ikatan 

pernikahan secara hokum dan undang-undang yang sah.  

keluarga inilah akan terjadi interaksi pendidikan pertama dan utama bagi 

anak yang akan menjadi pondasi dalam pendidikan selanjutnya
46

. Mendidik 

anak pada usia dini sangatlah penting karena diusia dini anak sangat mudah 

untuk meyerap pengetahuan, pada usia tersebut dikenal dengan usia emas, 

nantinya akan mempengaruhi perkembangan dan keberhasilan pendidikan anak 

pada periode selanjutnya. Serta keluarga bertanggung jawab atas penanaman 

nilai-nilai agama pada anak-anaknya.  

2. Pendidikan Keluarga 

a. Pendidikan Suami 

Pendidikan bagi suami dimaksudkan dengan hal-hal yang menjadi 

tanggung jawab suami untuk diupayakan menyangkut hubunganya dengan 

hak istri. Seorang laki-laki yang telah melangsungkan pernikahan dia 

berstatus suami
47

. Secara individu sebagai seorang manusia, telah 

mendapatkan kewajiban mendidik diri. Maka setelah menjadi seorang suami 

ia akan mendapatkan kewajiban untuk mendidik istri dan dirinya sendiri 

sebagai suami ideal yang dapat memenuhi hak-hak istrinya.  
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Adapun hak-hak istri dan kewajiban suami diantaranya: 

1) Mahar 

2) Nafkah 

3) Pendidikan dan pengajaran 

4) Adil dan berinteraksi 

5) Tidak cemburu yang berlebihan 

6) Berprasangka baik pada istri
48

 

Allah telah menetapkan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin. 

Suami akan menjadi pemimpin jika memiliki sikap kepemimpinan dan 

kemampuan member nafkah. Sebagai seorang pemimpin suami harus 

melakukan hubungan baik dalam pergaulan suami istri. Selain itu islam juga 

mengajarkan bahwa suami senantiasa berperilaku baik terhadap istri yang 

berupa kemudahan, kenyamanan, keamanan, bertempat tinggal
49

, 

kesenangan, serta keringanan atas beban tanggung jawab istri. Seperti firman 

Allah: 

             
  …    
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 “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka…Qs. An-Nisa‟:34.” 50
 

 

Serta seorang suami bekewajiban untuk mendidik istri, karena 

tanggung jawab suami sebagai seorang pendidik sekaligus pelaku 

pendidikan. Kemampuan untuk menjadi pemimpin keluarga dan pendidik 

yang bertanggung jawab merupakan keniscayaan untuk mencapai keluarga 

sakinah. 

b. Pendidikan Istri 

Pendidikan bagi istri adalah hal-hal yang menjadi tanggung jawab 

isteri untuk diupayakan menyangkut hubungannya dengan suami. 

Sebagaimana suami, seorang isteri adalah seorang wanita yang telah 

menikah dan berumah tangga. Isteri bertanggung jawab kepada suami dan 

keluarganya
51

. Kewajiban seorang isteri adalah taat kepada suami, menjaga 

kehormatan suami dan rumah suami serta hartanya
52

. Isteri yang baik adalah 

isteri yang selalu ikhlas dengan pemberian suaminya, entah itu sedikit 

ataupun banyak tidak akan menuntut lebih dari kemampuan suaminya. 

Dalam pemberian nafkah sesuai kemampuan atas dasar usaha suami yang 

halal, sehingga terhindar dari perilaku negatif.  
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seperti firman Allah:  

                                               
 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat 

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena 

Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 

tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, 

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Qs. An-nisa‟ : 34)  53  

 

 Selain itu, isteri adalah pakaian bagi suami yang berari dapat menutup 

aurat (kekurangan) yang ada pada suami, dan sebagaimana sebaliknya. 

Karena suami dan isteri dapat menutup kekurangan pasangannya. Adapun 

hak suami dan kewajiban istri antara lain: 
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1) Taat kepada suami 

2) Menetap dirumah 

3) Mengerjakan yang disukai suami 

4) Mencurahkan jiwanya 

5) Indah dalam bersolek 

6) Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah
54

 

Upaya yang dilakukan seorang isteri ideal melalui pendidikan antara 

lain meningkatkan kualitas diri, pembinaan perasaan keibuan, pembinaan 

kemauan dan kemampuan melakukan pendidikan anak, pembinaan 

manajemen kerumahtanggaan, dan menanamkan nilai keteladanan
55

.  

3. Pendidikan Orang Tua 

Pendidikan bagi orang tua adalah hal-hal yang menjadi tanggung 

jawab orang tua yang berhubungan dengan anak-anaknya. Setelah mendidik 

diri sendiri sebagai manusia individu dan merubah status dari suami dan istri 

sekarang menjadi orang tua
56

. Orang tua berkewajiban memenuhi hak-hak 

anaknya, termasuk hak mengasuh dalam hal materi dan pendidikan. 

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan hak anak terhadap 

orang tua. Adapun hak-hak anak sebagai berikut:  

1) Pengesahan anak/penetapan nasab 
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2) Penyusuan 

3) Pengasuhan 

4) Penafkahan 

5) Perwaliah, baik mengenai jiwa maupun harta
57

. 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan karena di dalam keluarga terjadi 

interaksi pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keterkaitannya dengan 

pendidikan lingkungan keluarga merupakan interaksi anak pada orang tua 

untuk mengidentifikasi dirinya sendiri dengan orang tuanya, alam sekitar 

dan masyarakat. Orang tua sebagai pendidik merupakan peletak dasar 

kepribadian anak serta mengenalkan fungsi social dan membuktikan peranya 

dalam masyarakat
58

.  

Orang tua berperan penting dalam membentuk manusia baik. Sehingga 

orang tua harus memperhatikan apa dan bagaiman yang harus dilakukan di 

dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran agama. seperti firman 

Allah SWT: 
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“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”(Qs. At-Tahrim : 6)  59  
 

Telah dijelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pendidikan 

anak. Orang tua sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian 

seorang anak. Maka didiklah anak sesuai dengan perintah Allah SWT. 

Dengan demikian orang tua dituntut untuk mampu mengajarkan yang baik 

dengan cara yang baik pula, secara ucapan maupun perbuatan. Karena 

nasehat akan dipatuhi jika penyampaianya dengan cara yang baik, serta 

diberikan contoh suri tauladan yg baik.  

4. Pendidikan Anak 

Pendidikan bagi anak adalah hal-hal yang menjadi tanggung jawab 

anak yang menyangkut hubunganya dengan orang tua. Secara umum 

hubungan anak dan orang tua ialah saling melengkapi. Anak dan orang tua 

mempunyai kewajiban bersama untuk saling mengurus. Orang tua mengurus 

anak dari ia lahir sampai dewasa atau menikah, sedangkan anak ketika sudah 

mempunyai kemampuan maka wajiblah untuk berganti mengurus orang tua 

hingga meninggal
60

.  
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Hal-hal yang menyangkut dengan pendidikan bagi anak serta 

kewajiban bagi anak untuk menjadi anak yg saleh antara lain: 

1) Taat dan berbakti kepada orang tua 

2) Menghormati dan berbuat baik kepada orang tua 

3) Mendahulukan dan memenuhi kebutuhan orang tua 

4) Minta izin dan do‟a restu orang tua 

5) Membantu tugas dan pekerjaan orang tua 

6) Menjaga nama baik dan amanat orang tua 

7) Member nafkah orang tua  

8) Mendoakan orang tua 

9) Mengurus orang tua sampai meninggal 

10) Member nasehat kepada orang tua 

11) Memenuhi janji dan kewajiban orang tua 

12) Meneruskan silaturahmi dengan saudara dan teman-teman serta 

sahabat orang tua
61

. 

Seperti firman Allah SWT: 
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“(23) Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu 

dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan 

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

Perkataan yang mulia.(24) dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 

berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, 

kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku 

waktu kecil".(25) Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; 

jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.” (Qs. Al-isra‟ 23-25)  62  

 

Berbuat baik adalah keharusan setiap anak kepada kedua orang tuanya, 

entah dalam keadaan miskin ataupun kaya, entah dalam keadaan masih kecil 

maupun dewasa, baik mereka dalam keadaan baik maupun keadaan buruk. 

Allah SWT. memerintahkan anak-anak untuk berbuat lembut di sisi orangtua 

mereka dan merendahkan diri bagi kedua orang tua, serta bertanggung jawab 

atas keadaan kedua orang tua.  

Dengan demikian anak yang berakhlak baik sangat menghargai budi 

orang lain serta jasa orangtuanya. Ia akan selalu bersyukur atas nikmat 
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Allah, karena keridaan Allah adalah keridaan orang tua.
63

 Maka dari itu 

sebagai anak yang saleh hendaklah berbuat baik dan taat kepada kedua orang 

tua dan selalu mendoakan keduanya.  
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BAB III 

ISI NOVEL IBUK KARYA IWAN SETYAWAN 

 

A. Biografi Penulis Iwan Setyawan  

Iwan Setyawan lahir pada tanggal 2 Desember 1974 di kota Batu. Anak 

ketiga dari ibu Ngatinah dan bapak Hasyim ini dulu pernah bersekolah dasar di 

Sd N Ngaglik 1, lalu meneruskan sekoh menengah pertama di SMP  N 1 Batu 

dan dilanjutkan di SMA N 1 Batu. Iwan Setyawan masuk kuliyah di IPB 

dengan cara undangan PMDK. Empat tahun kemudian ia lulus kuliyah dari 

Jurusan Statistika. Ia menjadi lulusan terbaik Fakultas MIPA IPB 1997 dari 

Jurusan Statistika dengan nilai ipk 3,52
64

.  

Iwan Setyawan pernah bekerja di Nielsen dan Danareksa Research 

Institute Jakarta sebagai data analisis selama tiga tahun. Ia merambah karir di 

New York City selama 10 tahun. Seorang pecinta yoga, sastra dan seni teater. 

Ia meninggalkan New York City pada bulan Juni 2010 dengan posisi terakhir 

sebagai Director, Internal Client Management di Nielsen Consumer Research, 

New York.  

Buku pertamanya berjudul Melankolis Kota Batu yang berisi tentang 

kumpulan fotografi dan narasi puitis yang didesikasikan untuk kota Batu. Buku 

kedua berjudul 9 Summers 10 Autumns, Dari Kota Apel Ke The Big Apple 

                                                           
64

 Iwan Setyawan, Ibuk (Jakarta: Gramedia, 2012), 292. 



58 

 

 

adalah novel pertamanya yang terinspirasi dari perjalanan hidupnya sebagai 

anak supir angkot yang berhasil menaklukkan New York City. Novel yang 

menjadi best-seller ini meraih penghargaan sebagai buku terbaik Jakarta Book 

Award 2011 dan Saniharto Award pada tahun yang sama. Buku ketiga berjudul 

Ibuk adalah novel kedua yang didedikasikan untuk ibuk, bapak dan saudara-

saudaranya. Bercerita tentang perjuangan kedua orang tua yang membesarkan 

anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih yang tulus
65

. 

B. Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Iwan Setyawan 

Keluarga memegang peran penting di dalam pendidikan. Keluarga 

merupakan sekolah pertama bagi anak-anak yang memberikan nilai-nilai 

ketrampilan, pengetahuan dan perilaku yang ada di dalam keluarga. 

Sebagaimana di dalam pendidikan bahwasanya tujuan, materi, metode, sumber 

daya manusia, biaya dan sarpras sangan di perlukan untuk menunjang 

pendidikan tersebut. Maka di sini penulis ingin memaparkan konsep pendidikan 

di dalam novel ibuk menurut Iwan Setyawan, antara lain:  

1. Tujuan pendidikan keluarga  

Setiap kegiatan apapun bentuknya dan jenisnya, sadar atau tidak 

sadar diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala 

sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai 

arti apa-apa. Oleh karena itu, tujuan merupakan factor yang sangat 
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menentukan berhasil tidaknya pendidikan. Seperti halnya pada novel Ibuk 

telah tertulis kutipan yang menyatakan tujuan pendidikan pada keluarga 

Iwan Setyawan. 

“Nduk, sekolah nang SMP iku mesti. Koen kudu sekolah. Uripmu ben gak 

soro koyok ak, Nduk! Aku gak lulus SD, gak iso opo-opo, aku mek iso 

masak tok. Ojok koyok aku yo Nduk! Cukup aku ae sing gak 

sekolah…,”kata Ibuk.”66
 

 

Sebagimana kutipan di atas bahwasanya seorang Ibu menginginkan 

anaknya sekolah yang tinggi agar nanti hidup tidak sengsara sepertinya. 

Dengan sekolah tinggi akan merubah hidup lebih baik. Kegigihan untuk 

merubah nasib anak-anaknya sangat tinggi.  

Adapun kelanjutan kutipan yang menunjukkan tekad yang kuat untuk 

menuju tujuan pendidikan dalam hidupnya, adalah: 

“Dalam genggamanya, Ibuk tidak akan membiarkan anak-anaknya 

tidak berpendidikan seperti dia. Cukup aku saja yang tidak lulus SD, tekad 

Ibuk.”67
 

 

Hal di atas telah diungkapkan oleh ketekatan dan kegigihan seorang 

Ibuk kepada anaknya, untuk selalu berusaha menyekolahkan anaknya agar 

tidak putus sekolah di tengah jalan. Orang tua yang gigih untuk 

memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. orang tua yang tidak 

menginginkan anaknya seperti dia yang tidak lulus SD.  

Dari dua kutipan di atas bahwasanya orang tua menginginkan 

anaknya agar selalu bisa sekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih 
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tinggi. Kegigihan dan tekadnya untuk memberikan pendidikan sekolah 

sangatlah kuat. Mereka menginginkan anak-anaknya tidak seperti apa yang 

ia alami sekarang. Orang tua yang menginginkan anaknya merubah nasib 

yang lebih baik dari pendidikan tersebut.  

Dalam pendidikan Islam tujuan merupakan sebuah proses yang 

panjang. Berbicara tentang proses memberi, membimbing, mengarahkan 

peserta didik atau individu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yang 

tentunya tidak hanya berhenti di sekolah, jenjang-jenjang pendidikan 

tertentu saja. Namun diharapkan proses tersebut dapat berkesinambungan 

dalam kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.  

Sebagaimana kutipan di atas telah sesuai dengan tujuan pendidikan 

Islam dimana orang tua memperjuangkan anaknya dengan pendidikan 

sekolah yang bertujuan ingin membentuk pribadi anak yang selalu 

bertakwa kepadaNya serta dapat mencapai kehidupan yang bahagia di 

dunia dan akhirat. Ketidak inginan seorang Ibuk melihat anaknya 

menderita seperti ia lalui saat ini, maka ia berjuang menyekolahkan agar 

merubah hidup lebih baik. Hal ini juga sesuai apa yang di ungkapkan oleh 

Dr. Zakiah Daradjat bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan, 

yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil dengan 

pola taqwa, insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat 

hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada 
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Allah SWT.
68

 Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu 

diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan 

masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan 

ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesamanya, 

dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini 

untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. 

2. Materi pendidikan keluarga 

Materi merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi 

keberhasilan pendidikan. Dalam pendidikan Islam materi merupakan upaya 

mengantarkan peserta didik kearah kedewasaan yang paripurna agar tujuan 

pendidikan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini juga  

di ungkapkan dalam kutipan novel Ibuk tentang materi yang ada di 

dalamnya, antara lain: 

“Biasanya Bapak membawa dua bungkus makanan. Ibuk membagi 

rata untuk semua anak. Ia memastikan tidak ada yang berebutan dan 

bertengkar gara-gara tidak kebagian atau kurang. Ibuk sendiri tak jarang 

harus mencapur nasi goring dengan nasi putih. Keindahan berbagi yang 

akan di bawa anak-anak ketika dewasa. Bukan hanya nasi goring, mereka 

juga berbagi hati.”69
 

 

Pelajaran yang ditunjukkan pada kutipan di atas adalah bagaimana 

mereka belajar keadilan dan berbagi yang ditunjukkan oleh Bapak dan Ibuk 

mereka. Bapak dan Ibuk tidak pernah menunjukkan ketidak adilan diantara 

anak-anak, sebaliknya Ibuk dan Bapak memberikan sesuatu dengan sama 
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rata tanpa ada yang kurang atau tidak kebagian. Hal ini dibawa oleh anak-

anak sampai mereka dewasa. Bukan soal makanan saja tetapi mereka juga 

berbagi hati.  

Adapun kutipan lainya, antara lain: 

“Dari yoga, Bayek tak hanya belajar tentang mengolah keseimbangan 

badan dan pikiran, tapi juga perjalanan spiritualnya dimulai. Bayek mulai 

belajar tentang makna kehidupan, mencoba mengerti diri sendiri, dan orang 

lain. Yoga memberikan kekuatan baru dalam perjalanan hidupnya. 

Meditasi membeningkan hati Bayek.”70
 

 

Dari kutipan di atas bahwasanya olah raga yoga memberikan 

ketenangan pikiran, hati dan kesehatan jasmani. Bersama yoga Bayek telah 

menata hati dan jiwanya agar lebih tenang dalam memahami kehidupan, 

mencoba untuk mengerti diri sendiri dan orang lain. Menata fikiran dan 

membentuk kepribadian yang lebih positif bagi dirinya sendiri dan 

kehidupanya.  

Dengan kemandirian Bapak dan Ibuk telah ditulis pada novel dengan 

kutipan, sebagai berikut: 

“Setelah gagal mengambil rapor Bayek, Ibuk masih mengambil rapor 

Isa, Nani dan Rini. Meskipun harus bolak balik dari sekolah satu ke 

sekolah lain, Ibuk tak pernah meminta tolong orang lain untuk mengambil 

rapor anaknya-anaknya.”71
 

 

Sebagaimana kutipan di atas yang memberikan pendidikan dengan 

cara mandiri. Sesibuknya seorang Ibuk selalu ada untuk anaknya terlebih 

soal pendidikan tanpa harus meminta bantuan orang lain.  
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Dari ketiga kutipan di atas yang berbeda, bahwasanya materi dalam 

pendidikan Islam adalah salah satu aspek dalam menunjang tujuan 

pendidikan Islam. Disini telah di ajari tentang bagaimana dengan keadilan, 

kemandirian dan menjaga jasmani dan rohani dengan baik. Islam sendiri 

memiliki ajaran yang bersifat universal, meliputi segala aspek kehidupan 

manusia secara ibadah ataupun perbuatan.
72

 Hal tersebut sama halnya yang 

digambarkan pada novel Ibuk dengan kutipan di atas. Dimana dengan sikap 

keadilan akan membuat orang belajar tentang kebijaksanaan dalam diri 

sendiri ataupun dengan orang lain. Selain itu pendidikan Islam juga 

mengajarkan untuk mendidik anak secara mandiri. Sebagaimana dalam 

surat Al-Mu‟minun ayat 62 disebutkan bahwa: 

    

    

     

     

“Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut 
kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan 

kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.”73
 

 

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa seseorang individu tidak akan 

mendapatkan sesuatu beban di atas kemampuanya sendiri, tetapi Allah Swt. 

Maha Tahu dengan tidak memberikan beban individu melebihi batas 

kemampuan individu itu sendiri. Karena itu seseorang dituntut untuk 
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mandiri dalam menyelesaiakan persoalan dan pekerjaanya tanpa harus 

banyak tergantung pada orang lain.  

Selain kemandirian dan keadilan disini juga tersinggung oleh menjaga 

jasmani dan rohani, di dalam pendidikan Islam telah diwajibkan untuk 

menjaga jasmani dengan tujuan agar fisiknya dapat bertumbuh dan 

berkembang secara alami. Dengan berolah raga akan menyempurnakan 

pertumbuhan fisik secara sempurna. Selain itu rohani juga sangatlah 

penting dalam pendidikan, agar menyeimbangkan tubuh, menahan diri 

ketika marah dan dapat membentuk kepribadian anak yang baik.  

3. Metode pendidikan keluarga 

Metode adalah langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana orang tua menjadi pendidik bagi 

peserta didik, yaitu anak. Adapun metode pendidikan Islam antara lain, 

metode dialog, metode kisah, metode perumpamaan, metode keteladanan, 

metode pembiasaan, metode „ibrah dan maw‟izah, metode targhib dan 

tarhib.  

Adapun kutipan metode kisah pada novel Ibuk, diantaranya: 

“Ketika itu Ibuk hanya melihat bagaimana Mak Gini membesarkanya 

dan saudara-saudaranya. Mak Gini menyusui semua anaknya dengan air 

susunya sendiri, memasak tiap pagi, dan memasak setiap pagi, dan 

memastikan anaknya tidak kelaparan. Mak Gini pun bekerja untuk 

menambah nafkah keluarga. hidup begitu sederhana. Mereka makan 

bersama di dapur berlantai tanah, di depan tungku perapian yang menjadi 

tempat memasak, juga untuk menghangatkan diri dari udara dingin Kota 

Batu. Di dapur inilah kebersamaan itu tumbuh. Rezeki yang di dapat hari 
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ini untuk makan besok, kalaupun kurang, Mak Gini menjual atau 

menggadaikan barangnya. Mak Gini menjauhi hutang.”74
 

 

Sebagaimana kutipan di atas bahwasanya Ibuk mengingat kembali 

tentang kisah hidupnya pada saat dulu bersama ibuknya. Ibuk belajar dari 

kisah hidupnya dulu tentang bagaimana seorang ibu membesarkan 

anaknya, menyusui anaknya dengan air susu sendiri bahkan seorang ibu 

yang membantu mencari nafkah demi anak dan keluarganya. Menjauhi 

hutang merupakan ajaran dari orang tua Ibuk. 

Pada metode kisah dalam pendidikan Islam sangatlah efektif, karena 

hal ini dapat merangsang ingatanya terhadap kejadian yang sudah lampau 

atau cerita yang sudah lama. Memberikan cerita yang baik. maka anak akan 

berusaha dan memiliki pandangan pada cerita tersebut dengan baik. 

semangat dan pembawaan prasaan dalam cerita juga akan mempengaruhi 

kepribadian seorang anak.  

Dilanjutkan dengan kutipan metode keteladanan pada novel Ibuk, 

diantaranya: 

“Bapak tidak pernah menyuruh anak-anaknya untuk belajar dengan 

rajin atau bekerja keras seperti dia. Tapi anak-anak melihat perjuangan 

Bapak yang gigih lewat tangan Bapak yang selalu berlrpotan oli. Bapak 

yang sering pulang tengah malam. Kulit Bapak yang semakin gelap. Inilah 

yang memacu anak-anaknya untuk berjuang sekeras Bapak. Perjuangan 

Bapak melahirkan harapan buat kelima anaknya. semangat Bapak 

membakar semangat kelima anaknya”75
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Disambung dengan kutipan: 

 

“Di hari pertama bekerja, Bayek mengingat Bapak yang tak pernah 
berhenti berjuang dalam hidup. Berpuluh-puluh tahun Bapak menelusuri 

jalanan untuk menghidupi keluarga. ia tida pernah berhenti,ia tidak pernah 

menyerah, terus berjuang untuk anak-anak dan keluarganya. Tidak lulus 

SMP, beliau menjadi kenek angkot. Setelah menjadi kenek angkot, Bapak 

ingin menjadi supir angkot. Menjadi supir angkot untuk orang lain saja 

tidak cukup, Bapak mencoba menabung untuk membeli angkot bekas. Ia 

tak pernah berhenti berjuang untuk menghidupi kelima anaknya dengan 

apapun yang ia miliki. Hidup Bapak penuh dengan gelombang besar. Tidak 

mudah, tapi Bapak selalu memikul tanggung jawab dengan berani.”76
 

 

Sebagaimana kutipan di atas telah dijelaskan bahwasanya, perjuangan 

yang diberikan oleh Bapak membuat anak-anaknya mengerti tentang 

perjuangan hidup. Berjuang untuk  menghidupi kelima anaknya serta 

mensekolahkan mereka setinngi mungkin dengan semua apa yang ia miliki. 

Anak-anak ingin meneladani semangat perjuangan Bapak yang tak pernah 

putus asa. Anak-anak meneladani perjuangnya dengan cara rajin belajar 

agar nantinya dapat merubah hidup yang jauh lebih baik. bagi anak-anak 

Bapak adalah sosok yang tak kenal lelah dan selalu gigih dalam 

permasalahan anak dan keluarganya.  

Adapun dalam pendidikan Islam bahwasanya metode keteladanan 

paling efektif dan efesien dalam pembentukan pribadi seorang anak. 

Sebagaimana Nabi Muhammad Saw. juga memberikan contoh 

keteladananya terhadap umatnya. Disini orang tualah yang menjadi 

pendidik bagi anaknya agar memberikan keteladanan yang baik. 
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pembentukan kepribadian anak akan tergantung sebagaimana kedua orang 

tuanya memberikan keteladanan.  

Dilanjut dalam metode nasehat („ibrah dan maw‟izah) pada novel 

Ibuk, diantaranya: 

“Berapa pun uang yang kamu miliki, jangan pernah berlebihan. 

Nabung! Kamu bisa jatuh sakit dan itu pun tidak murah. Pesan Ibuk.”77
 

 

Sebagaimana kutipan di atas bahwasanya menabung untuk masa depan 

jauh lebih baik daripada menghambur-hamburkan uang.  

Adapun kutipan lainya, adalah: 

“Kamu jangan lupa sholat, jangan lupa bersyukur. Banyak anak-anak 

sopir, teman-teman SMA kamu hanya bisa membantu bapaknya menyopir. 

Kamu jangan lupa sholat ya, Le. Bersyukur,” Ibuk selalu mengingatkan 

Bayek.”78
 

 

Disambung dengan kutipan: 

“Itulah hidup, Yek, memang mesti dijalani dengan kuat, tabah. 
Dengan perjuangan. Rasa enak itu akan baru terasa setelah kita melalui 

perjuangan itu,” kata Ibuk sebelum kembali ke dapur.”79
 

 

Sebagaimana kutipan di atas bahwasanya seorang ibu tidak 

menginginkan anaknya terjerumus pada hal yang negatif. Kesabaran dan 

ketekunan seorang ibu menasehati anaknya agar tetap syukur dan jangan 

meninggalkan sholat juga merupakan tanggung jawab orang tua. Dengan 
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perjuangan hidup akan terasa bermakna setelah melalui perjuangan 

tersebut.  

Pada pendidikan Islam, memberikan perhatian kusus kepada metode 

nasehat dimana metode ini akan memberikan nasehat yang lembut dengan 

menggunakan perumpamaan pahala atau dengan ancaman. Nasehat yang 

baik akan senantiasa diterapkan oleh peserta didik. Dengan pengertian yang 

jelas, peserta didik akan lebih mudah memahami pesan apa yang 

disampaikan oleh pendidik.  

Dilanjutkan dengan kutipan metode perumpamaan pada novel Ibuk, 

diantaranya: 

“Ya, seperti sepatumu ini, Nduk. Kadang kita mesti berpijak dengan 

sesuatu yang tak sempurna. Tapi kamu mesti kuat! Buatlah pijakanmu 

kuat. Kita beli sepatu baru kalau ada rejeki ,” hibur Ibuk.”80
 

 

Sebagaimana kutipan di atas bahwasanya seorang ibu memberikan 

nasehat kepada anaknya melalui perumpamaan. Perumpaman tersebut 

memberikan arti bahwasanya dalam kehidupan tidaklah sesempurna apa 

yang kita mau, tetapi hidup penuh dengan lika-liku permasalahan. Kita 

harus memiliki hati yang kuat agar dapat menghadapi dan melewati 

persoalan hidup dengan hati yang kuat.  

Di dalam al-Qur‟an banyak perumpamaan yang dikemukakan oleh 

Allah Swt. Secara tersirat. Perumpamaan yang diberikan Allah melalui al-

Qur‟an dapat dijadikan contoh metode pendidikan untuk mendidik peserta 
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didik. Begitu pula dengan orang tua yang memberikan perumpamaan 

seperti kutipan di atas untuk anaknya agar dapat dimengerti dan difahami 

oleh anak.   

Pada pendidikan Islam metode merupakan salah satu aspek yang 

menunjang tujuan pendidikan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan 

beberapa metode di atas serta kutipan novel Ibuk di atas dapat dijadikan 

contoh untuk mendidik anak. 

4. Sumber daya manusia dalam pendidikan keluarga 

Dalam sosok manusia terdiri dua potensi yang harus dibangun, yaitu 

lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. 

Dimana di dalam pendidikan Islam memandang tinggi SDM khususnya 

yang berkaitan tentang akhlak (sikap, pribadi, etika dan moral). Tidak 

dapat di pungkiri bahwasanya aspek jasmaniah selalu ditentukan oleh 

ruhaniah yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia. Pada 

lingkungan keluarga pendidik dapat di tujukan kepada orang tua dan 

peserta didik ditujukan pada anak. Sebagaimana hal tersebut dalam 

pendidikan keluarga memiliki beberapa bagian dalam meningkatkan 

kualitas peserta didik, seperti tanggung jawab dan peran suami, tanggung 

jawab dan peran istri dan tanggung jawab dan peran  anak. Terlebih 

meninjau pendidikan pada novel Ibuk terkait dengan meningkatkan kualitas 

SDM. 
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Sebagaimana kutipan pada novel Ibuk, diantaranya: 

“Buk, jangan nangis lagi ya. Kalau Bayek sudah besar, Bayek janji 

akan membahagiakan Ibuk. Bayek janji, iklar Bayek dalam hati.”81
 

Kutpan di atas merupakan gambaran seorang anak laki-laki yang 

berjanji akan membahagiakan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya 

dari keterpurukan kemiskinan. Disni dapat dilihat bahwasanya Bayek akan 

merusaha mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang 

berkualitas yang mengangkat derajat keluarganya yang lebih baik.  

Adapun kutipan lainya, antaranya: 

“Pak, surat ini untuk anak-anak saya. Mereka butuh keringanan untuk 

uang gedung dan SPP. Bapaknya sudah mencoba yang terbaik sebagai 

ketua RT. Ini untuk anak-anak saya, Pak. Ini untuk anak-anak saya.” Pinta 
Ibuk untuk meyakinkan Pak Lurah.”kalau uang kami sudah cukup, saya 
tidak akan kesini, Pak. Ini demi masa depan mereka. Biar mereka tidak 

seperti saya….”82
 

 

Sebagaiman kutipan di atas telah menggambarkan peran seorang ibu 

yang berusaha mencari keringanan demi keberlangsungan sekolah anak-

anaknya. walaupun dengan mendatangi kantor desa sendiri tanpa seorang 

suami.  

Dari kedua kutipan di atas merupakan usaha mengembangkan potensi 

yang jauh lebih baik agar hidup keluarga Ibuk terangkat jauh lebih baik. 

kemiskinan membuat mereka berjuang menjadi manusia yang lebih baik 
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lagi. Agar kelar menjadi manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat 

memberikan kebahagian kepada orang lain, yakni keluarga dan saudaranya.  

SDM yang berkualitas akan memberikan usaha dalam memperbaiki 

potensi dari dalam manusia itu sendiri. Di dalam pendidikan, SDM terdiri 

dari seorang pendidik dan peserta didik.  

5. Biaya dalam pendidikan keluarga 

Biaya pendidikan merupakan suatu bentuk materi yang dapat 

mendukung tujuan pendidikan yang dimana biaya tersebut digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Hal tersebut juga tergambarkan 

pada novel Ibuk dengan kutipan: 

“Yang penting, pastiin ada uang buat makan besok ya, Pak!” kata Ibuk 
selalu memastikan. Dari uang belanja ini, Ibuk selalu menyisihkan uang 

belanja sebagian untuk membayar SPP dan keperluan sekolah.” 
83

 

Dilanjutkan dengan kutipan: 

 

“Mak, gelang ini kira-kira bisa berapa ya? Semoga bisa nambahin 

biaya sekolah Bayek dan Isa,” Tanya Ibuk.”84
 

 

Serta lanjutan dengan kutipan dengan bahasan yang sma: 

 

“Iya, kita jual angkot untuk sekolahmu ke Bogor,” tegas Ibuk lagi 
meyakinkan bayek. Semuanya terdiam, terkejut dengan kenekatan Ibuk. 

“entar kita makan apa kalau angkot dijual?” Tanya Bayek.  

Beberapa saat kemudian Bapak menimpali, “Bapak akan bekerja di 

tetangga sebelah menjadi supir truk. Mereka lagi membutuhkan sopir untuk 
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membawa makanan ternak dari Batu ke Surabaya. Angkot sudah ada yang 

mau beli.”85
 

Sebagaimana ketiga kutipan di atas bahwasanya orang tua telah 

memberikan apa yang ia miliki demi pendidikan anaknya. Walaupun 

dengan cara menjual barang yang mereka miliki, setidaknya keluarga 

mereka tidak membebani orang lain dalam membiayai pendidikan anak-

anaknya.  

Sebagaimana dalam pendidikan bahwasanya biaya dalam pendidikan 

sangatlah berperan penting untuk menunjang berlangsungnya pendidikan. 

Biaya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam biaya sekolah tetapi 

biaya kebutuhan yang menyangkut pautkan pengeluaran dalam hal 

pendidikan.  

6. Sarana dan prasarana dalam pendidikan keluarga 

Berbagai macam cara telah dilakukan praktisi pendidikan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah dengan pemenuhan 

sarana dan prasarana pendidikan. Kemampuan guru dan lembaga dalam 

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan akan sangat 

mempengaruhi efektifitas pembelajaran. Adapun kutipan yang memberikan 

sarana prasarana dalam novel Ibuk, diantaranya: 

“Bapak telah membangun sebuah rumah kecil di Gang Buntu.”86
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Bahwasanya membangun rumah hanya untuk anak-anaknya agar 

tidak merasakan kepanasa, kehujanan dan dapat belajar dengan tenang di 

rumah sendiri. Prasarana yang dibangun untuk kebutuhan hidup dalam 

keluarga maupun kebutuhan ketenangan tempat untuk belajar. 

Adapun kutipan lainya, diantaranya: 

“Berkat kerja keras Bapak, keuletan Ibuk untuk hidup prihatin dan 

uang receh yang dikumpulkanya tiap hari selama bertahun-tahun, Bapak 

akhirnya membeli sebuah mobil bekas. Akhirnya! Bapak narik angkot 

miliknya sendiri. Meskipun angkot sudah tua dan sering sakit, Bapak selalu 

sabar menjaganya.”87
 

 

Sebagaimana dalam kutipan di atas bahwasanya seorang ayah 

membeli angkot tua untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah. 

Sarana mobil merupakan sebagai alat pembantu untuk mencari nafkah 

demi pendidikan anaknya. nilai perjuangan dengan menggunakan angkot 

akan menjadi sarana prasarana dalam menunjang tujuan pendidikan dalam 

keluarga pada novel Ibuk.  

Dari kedua kutipan di atas bahwasanya sarana dan prasarana 

sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan pendidikan.  Dalam al-

Qur‟an juga ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya 

sarana dan prasarana atau alat dalam pendidikan.Makhluk Allah berupa 

hewan yang dijelaskan dalam al-Qur‟an juga bisa menjadi alat dalam 

pendidikan. Seperti nama salah satu surat dalam al-Qur‟an adalah an-Nahl 
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yang artinya lebah. Dalam ayat ke 68-69 di surat itu Allah menerangkan 

yang artinya adalah sebagai berikut: 

                                              

“(68). dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang 

di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin 

manusia",(69). kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan 

dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari 

perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam 

warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda 

(kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”88
 

Jelaslah bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi 

media atau alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran 

Allah yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan 

(taqarrub) seorang hamba kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW 

dalam mendidik para sahabatnya juga selalu menggunakan alat atau media, 

baik berupa benda maupun non-benda.Salah satu alat yang digunakan 
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Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepada para sahabatnya adalah 

dengan menggunakan gambar. 

  



76 

 

 

BAB IV 

ANALISIS KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA 

PADA NOVEL IBUK KARYA IWAN SETYAWAN DALAM 

PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 

 

Sebagaimana dalam pendidikan keluarga penulis menuliskan 4 bagian dalam 

pendidikan keluarga, yaitu: 

1. Pendidikan Suami 

Pendidikan suami disini dimaksudkan dengan tanggung jawab suami 

dan hak-hak yang akan diperoleh oleh istri. Setelah menikah seorang laki-laki 

berstatus menjadi suami. Suami yang akan bertanggung jawab untuk 

mensejahterakan istri
89

.  

Adapun kutipan novel Ibuk yang menunjukkan pendidikan suami dalam 

konsep pendidikan keluarga adalah: 

“Sebelum ayam berkokok, Bapak sudah terbangun. Ia masih 

mengenakan baju yang dipakai tadi malam. Sandal jepit swallow warna 

biru tua menanti di depan pintu rumahnya. Ia segera menghidupkan 

mesin mobil. “Nah aku Narik angkot dulu ya,” pamit Bapak. Keneknya 
sudah menunggu di depan gang. Warna pagi mulai merona si balik 

Gunung Semeru. Sedikit terangnya menyapu kegelapan di Puncak 

Gunung Pandermen dan Gunung Arjuno. Pukul 10 pagi Bapak kembali 

ke rumah. Tak seperti biasanya. “Nah, ini segera ke sekolahan Bayek. 
Bayar uang spp buku dan minta rapotnya,” kata Bapak. Ia menyerahkan 
beberapa lembar uang lima ratusan dan seribuan yang ia kumpulkan 
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sejak tadi pagi. Setelah mencium pipi Mira Bapak segera kembali ke 

angkot. “Ada penumpang menunggu di mobil,” katanya terburu-buru
90”.  

 

Dari kutipan tersebut, kita bisa melihat perjuangan seorang suami 

untuk mencari nafkah demi istri dan keluarganya. Meski udara dingin di pagi 

hari, ia tetap berusaha keras dan berjuang melawan itu semua demi memenuhi 

tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Termasuk salah satunya adalah 

membayar uang spp anaknya yang masih sekolah. Selain itu, ada kutipan lain 

yang juga menjelaskan tentang perjuangan suami dalam mencari nafkah untuk 

keluarganya.   

“Tahun berlalu. Anak-anak Ibuk dan Bapak tumbuh semakin besar. 

Beban hidup semakin berat. Kebutuhan semakin banyak. Setahun 

setelah Mira lahir, Ibuk jatuh sakit karena kecapekan dan sering telat 

makan. Setiap kali buang air selalu ada darah. Ibuk terkena sakit mag 

akut dan tidak beranjak dari ranjang selama berminggu-minggu. Mira 

dijaga oleh Isa, Nani menjaga Bayek dan Rini. Bapak membantu 

mempersiapkan sekolah Isa dan Nani sebelum menarik angkot. Bayek 

dan Rini sementara meliburkan diri dari sekolah. Mak Gini membantu 

memasak. Rumah begitu sedih tanpa senyuman Ibuk
91”.  

 

Kutipan tersebut menggambarkan kehidupan keluarga Tinah dan 

Hasyim yang mulai berat.  Apalagi, sang Ibu sedang mengalami sakit. Dari 

sini, terlihat bahwa suami tidak melupakan rasa sayang dan tanggung 

jawabnya terhadap keluarga. Selain ia mencari nafkah untuk istri dan anak-

anaknya, ketika sang istri sakit ia pun juga ikut membantu dan tidak lepas 

tangan dalam mengurusi dan mengawasi kebutuhan anak-anaknya.  
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Didalam al-Qur‟an juga telah dijelaskan sebagaimana firman Allah 

SWT:  

             
  …     

 

Terjemahan: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…”(Qs. 

An-Nisa‟:34)92
 

 

Seperti di jelaskan pada ayat di atas, bahwa seorang laki-laki adalah 

pemimpin bagi kaum wanita. Pemimpin disini maksudnya adalah dia yang 

mampu membimbing, mengarahkan istri dan keluarganya ke arah yang lebih 

baik oleh karenanya Allah pun melebihkan kekuatan bagi kaum laki-laki agar 

ia kelak mampu menjadi tulang punggung keluarga yang mencari dan 

memenuhi nafkah keluarganya, bisa memberi kemudahan, kenyamanan, 

ketentraman, keamanan, kesenangan, serta meringankan beban tanggung 

jawab istri. Sehingga dari sini terbentuklah sosok suami yang bertanggung 

jawab penuh terhadap keluarganya.  

2. Pendidikan Istri 

Pendidikan istri merupakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab istri 

dan hak suami. Sebagaimana seorang suami, seorang wanita yang telah 
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menikah dan berumah tangga telah berstatus istri. Istri akan bertanggung 

jawab kepada suami dan keluarganya
93

.  

Sebagaimana telah di kutip dalam novel yang menunjukkan pendidikan 

istri dalam konsep pendidikan keluarga adalah: 

“Ibuk selalu menjaga kebersihan kamar mandi. Menguras bak setiap 

hari minggu dan membersihkan lainya setiap pagi. Tidak hanya urusan 

di kamar mandi, Ibuk juga cerewet dan ngirit hampir di semua urusan 

rumah tangga. Ah, semuanya, hidup penuh dengan keprihatinan. Tidak 

mudah dimengerti oleh anak-anak tapi Ibuk ingin menyelamatkan 

mereka. Hidup dengan kesederhanaan untuk masa depan keluarga. 

Berkat kerja keras Bapak, keuletan Ibuk untuk hidup prihatin dan uang 

receh yang dikumpulkan tiap hari selama bertahun-tahun, Bapak 

akhirnya membeli mobil angkot bekas. Akhirnya!”94
. 

 

Dari kutipan di atas telah tergambarkan bahwasanya seorang istri 

memiliki sifat keibuan terhadap anaknya serta bertanggung jawab atas 

pekerjaan rumah. Hidup hemat dan penuh dengan keprihatian juga 

tergambarkan pada kutipan di atas demi sebuah kehidupan yang lebih baik di 

masa mendatang. Ada pula kutipan lain yang menunjukkan tanggung jawab 

seorang istri, yaitu:  

“Semenjak Bapak sakit Ibuk tak pernah jauh dari kamar Bapak. 

Menjaga belahan jiwanya, pagi, siang dan malam”95
. 

 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pengorbanan seorang istri tidak 

hanya mengurus pekerjaan rumah. Tetapi memberikan rasa kasih sayangnya 
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kepada suaminya, ketika suaminya sakit sang istri menjaga suaminya dengan 

penuh kesabaran. Itulah wujud bakti lahir batin kepada suami.  

Sebagaimana istri yang solehah telah dijabarkan pada al-Qur‟an surat 

an-Nisa‟:34 yang berbunyi: 

                                                
 

Terjemahan: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) 

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka 

wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara 

diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di 

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka 

mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha 

besar.(Qs. An-Nisa‟: 34)96
 

 

                                                           
96

 Mushaf Aminah, Al-qur’an dan terjemahan, 84. 



81 

 

 

Penjelasan ayat di atas dimaksudkan, bahwa tugas seorang suami adalah 

untuk mecari nafkah dan seorang istri berkewajiban untuk taat kepada suami, 

menjaga kehormatan suami, rumah dan hartanya. Seorang istri yang shalehah 

akan mematuhi perintah suaminya selama hal itu masih dalam kebaikan dan 

sesuai dengan ajaran agama. Ia juga harus mencintai suami dan keluarganya 

sehingga tercipta suasana keluarga yang harmonis.  

3. Pendidikan Orang Tua 

Pendidikan orang tua disini dimaksudkan hal-hal yang menjadi 

tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua berkewajiban memenuhi 

hak-hak anaknya, dalam hal mengasuh dalam hal materi maupun 

pendidikan
97

.  

Sebagaimana telah di kutip dalam novel yang menunjukkan pendidikan 

orang tua dalam konsep pendidikan keluarga adalah: 

“Bapak tak pernah membelikan mainan untuk anak-anaknya. tapi kalau 

ada rizki ia selalu membawakan makanan. Selain roti meises coklat dari 

juragannya, Bapak kadang membawa pulang nasi goreng, mi goreng, 

sate ayam, sate kambing atau sate kelinci yang dibeli di warung dekat 

rumah. Biasanya Bapak membawakan dua bungkus. Ibuk membagi rata 

untuk semua anak. Ia memastikan tidak ada yang berebutan dan 

bertengkar gara-gara tidak kebagian atau kurang. Ibuk sendiri tak jarang 

harus mencampur nasi goreng dengan nasi putih. Keindahan berbagi 

yang akan dibawa anak-anak ketika dewasa. Bukan hanya nasi goreng, 

mereka juga berbagi hati.”98
 

 

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa bapak sangat 

bertanggung jawab terhadap keluarganya, meski dengan rezeki yang tidak 
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berlebihan ia tetap membawakan makanan untuk anaknya. Ia tidak lalai dalam 

kewajibannya. Seperti halnya ibuk, ia berusaha untuk berbuat adil terhadap 

kelima anaknya, ia membagi makanan sama rata agar semua anaknya bisa 

merasakan makanan tersebut. Hal ini menujukkan bahwasanya dalam 

menjalankan tugas sebagai orang tua tidak hanya dari satu pihak bapak atau 

ibuk saja, tetapi harus kedua-keduanya agar bisa menjadi keluarga yang 

harmonis.  

Selain yang tertera dalam kutipan tersebut ada kutipan lain yang 

menjelaskan tentang tanggung jawab suami dan istri.  

“Kamu jangan lupa sholat, jangan lupa bersyukur. Banyak anak-anak 

sopir, teman-teman SMA kamu hanya bisa membantu bapaknya 

menyopir. Kamu jangan lupa Sholat ya, Le. Bersyukur,” Ibuk selalu 
mengingatkan Bayek. Bapak jarang berbincang dengan Bayek karena 

waktunya telah dihabiskan di jalan. Bapak masih seperti dulu, 

semangatnya tidak lekang oleh waktu, oleh usianya”.99
  

 

Dari kutipan di atas tergambarkan bahwasanya Ibuk berusaha untuk 

memberikan pendidikan moral berupa nasehat kepada anaknya agar tidak lupa 

melaksanakan shalat. Hal ini merupakan cara orang tua dalam menyayangi 

anak-anaknya, selain memberikan kebutuhan  materi ia juga memberikan 

pendidikan berupa nasehat dan teladan bagi anaknya. Orang tua berperan 

sangat penting dalam pembentukan perilaku anak.
100

 Seperti halnya firman 

Allah SWT: 
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Terjemahan: “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.” (Qs. At-Tahrim:6)
101

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap 

anak dan keluarganya. Pendidikan pertama dan utama adalah dari lingkungan 

keluarga. Sehingga apa yang diberikan dan dicontohkan oleh orang tua adalah 

hal-hal yang baik agar mampu diteladani baik pula oleh anak-anaknya.   

4. Pendidikan Anak 

Pendidikan anak yang dimaksud disini adalah tanggung jawab anak 

terhadap orang tua. Dimana hubungan orang tua dan anak ialah saling 

melengkapi satu sama lain
102

.  

Seperti kutipan dalam novel yang menunjukkan pendidikan anak dalam 

konsep pendidikan keluarga adalah: 

“Sebetulnya Ibuk tidak pernah menyuruh anak-anak untuk 

membersihkan rumah sebelum makan siang. Isa, Nani melakukan itu 

dengan sendirinya. Dua gadis kecil ini ingin membuat rumah mereka 

sebagai tempat ternyaman.”103
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Kutipan tersebut memperlihatkan tanggung jawab anak terhadap orang 

tuanya, meski tidak disuruh oleh Ibunya tetapi mereka tetap bersedia 

membersihkan rumah demi meringankan beban Ibunya. Mereka ingin 

menjadikan rumah mereka sebagai tempat paling nyaman. 

Ada pula kutipan lain yang menjelaskan tanggung jawab anak terhadap 

keluarga: 

 “Buk, wis tak transfer lagi yo!” tukas Bayek. Hutang pada Lek Tukeri 
untuk biaya kuliah telah ia kembalikan. “Buk, sisa uangnya untuk Mira 
kuliah dan nabung buat bangun rumah kita nanti,” kata Bayek104

.  

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sang anak berusaha untuk 

mengurangi beban orang tuanya dalam mencari nafkah. Hal ini merupakan 

bentuk tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya dan keluarganya 

sebagai wujud bhakti pada orang tuanya. 

 

“Pak, insyaallah, aku akan jaga rumah. Aku akan jaga Ibuk dan 

semuanya. Bapak istirahatlah dulu. Matur suwun, Pak. Matur suwun. 

Urepe kene wes ke angkat kabeh,” bisik Bayek. Bayek pun 
meninggalkan pemakaman, masih dengan kopyah hitam milik Bapak 

yang dipakai selama acara pemakaman”.105
  

 

Dari kutipan tersebut terlihat kasih sayang anak pada orang tuanya. Dia 

berjanji kepada bapaknya yang telah meninggal bahwa dia akan menggantikan 

tugas bapak untuk mengurus ibunya, rumahnya, dan keluarganya. Hal ini 

berarti tugas dan tanggung jawab orang tua mampu digantikan anak-anaknya 

selama anak tersebut sudah siap dan mampu untuk menggantikan.  

Seperti firman Allah SWT: 
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Terjemahan:“(23) Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di 

antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah 

kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

Perkataan yang mulia.(24) dan rendahkanlah dirimu terhadap 

mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 

"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".(25) Tuhanmu 

lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu 

orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat106.” (Qs. Al-isra‟ 
23-25)

107
 

 

Berbuat baik adalah keharusan setiap anak kepada kedua orang tuanya, 

entah dalam keadaan miskin ataupun kaya, entah dalam keadaan masih 
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kecil maupun dewasa, baik mereka dalam keadaan baik maupun keadaan 

buruk. Allah SWT. memerintahkan anak-anak untuk berbuat lembut di sisi 

orangtua mereka dan merendahkan diri bagi kedua orang tua, serta 

bertanggung jawab atas keadaan kedua orang tua.  

Dengan demikian anak yang berakhlak baik sangat menghargai budi 

orang lain serta jasa orangtuanya. Ia akan selalu bersyukur atas nikmat 

Allah, karena keridaan Allah adalah keridaan orang tua.
108

 Maka dari itu 

sebagai anak yang saleh hendaklah berbuat baik dan taat kepada kedua 

orang tua dan selalu mendoakan keduanya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan pembahasan skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa:  

1. Konsep pendidikan keluarga pada novel Ibuk karya Iwan Setyawan bertujuan 

untuk membentuk pribadi anak yang selalu bertakwa kepadaNya serta dapat 

mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan ini 

hanya akan tercapai apabila didukung oleh aspek-aspek penting lainya, yaitu 

metode, materi, Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan biaya 

merupakan aspek penunjang dalam proses tujuan pendidikan agar tecapai 

sesuai tujuan pada novel Ibuk.  

2.  Pendidikan keluarga yang terdapat pada novel Ibuk sesuai dengan perspektif 

pendidikan Islam. Pendidikan Islam menekankan bahwa orang tua lah yang 

berkewajiban mendidik anak sejak dini. Keluarga yang memiliki perjuangan, 

nilai-nilai dan kebiasaan akan mempengaruhi pembentukan pondasi 

kepribadian anak. Pendidikan di dalam keluarga tidak hanya silaksanakan oleh 

orang tua kepada anak saja melainkan pendidikan suami kepada istri, 

pendidikan istri kepada suami, serta pendidikan anak kepada orang tua 

semuanya harus seimbang dan sesuai dengan kewajiban masing-masing. 
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B. Saran  

1. Diharapakan para orang tua sebaiknya memberikan pendidikan sesuai  dengan 

nilai agama mulai sejak dini. Karena orang tua bertanggung jawab atas 

pendidikan anak. pembentukan kepribadian anak akan terbentuk karena 

lingkungan pendidikan keluarga. Agar nantinya seorang anak akan berbakti 

kepada kedua orang tuanya.  

2. Diharapkan para lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai agama 

pada setiap mata pelajaran, karena selain pendidikan keluarga anak akan 

terbentuk melaui lingkungan masyarakat termasuk dalam lingkungan sekolah. 

Agar nantinya generasi muda mengerti dan memahami apa yang perlu 

dilakukan dan tidak dilakukan.  

 


