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Pendidikanmerupakanaktivitasuntukmengembangkanseluruhpotensisertaaspekke

pribadianmanusia.Pendidikan yang dimaksudbukansekedarpendidikan yang berlangsung 

di dalamkelasdalamruangandanwaktu yang terbatas yang 

seringoarangsebutdenganpendidika formal. Akan tetapiiamencakupseluruhkegiatan yang 

mengandungunsurpengembangansetiappotensidasar yang 

dimilikimanusiakapansajadandimanasajaiadilakukan. 

Karenaitupendidikandikatakansebagaisaranautamauntukmengembangkankepribadianman

usia. 

Olehkarenaitufungsidanperanpendidikan agama 

tentuakanlebihdominandaripadapendidikansecaraumum, halitu di karenakanpendidikan 

agama akansecaralangsungmenyentuhunsurpembentukankepribadianmanusia, 

sementarapendidikansecaraumumtidakselaludemikianadanya. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mencakup konsep tentang 

pendidikan agama dalam keluarga, metode pendidikan dalam keluarga serta materi 

pengajaran dalam keluarga perspektif Moh. Haitami Salim sebagai sumber data primer. 

Penelitian ini adalah penilitian kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka (library 

research). Aapun pendekatan yang digunakan adalah metode analisis wacana dan 

penafsiran teks, yakni mengungkapkan maksud tersembunyi dari komunikator yang 

mengemukakan suatu pernyataan dan menafsirkan terhadap bahasa yang muncul. Disini 

bahasa atau teks yang muncul bukan diterima apa adanya, tetapi ditanggapi sebagai 

perantara bagi pengungkapan-pengungkapan maksud dan makna tertentu. 

Dari 

hasilpenelitianituditemukanbahwapendidikankeluargamerupakanlembagapendidikan yang 

pertamadanutamatempatanakuntukmenerimapendidikandanbimbingandari orang 

tuanyaatauanggotakeluarganya yang lain. Di dalamkeluargainilahtempatmeletakkandasar-

dasarkepribadiananak, keyakinan agama, nilai moral, danketerampilan-

keterampilansehinggasangatbesarpengaruhnyaterhadapkeberhasilananakdalambelajar.Pen

tingnyapendidikandalamkeluargasangatjelaskarenamerupakanwahanapengembangansum

berdayamanusia, mensosialisakananak, 

mengembangkankemampuanseluruhanggotakeluarganya agar 

dapatmenjalankanfungsinya di masyarakatdenganbaik, 

sertamemberikankepuasandanlingkungan yang sehatgunatercapainyakeluargasejahtera. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana pengembangan kepribadian manusia 

agar seluruh aspek di atas menjelma dalam sebuah harmoni dan saling 

melengkapi. Lewat penjelmaan itu seluruh potensi manusia dipdukan dan 

dicurahkan demi mencapai suatu tujuan.
1
Pendidikan merupakan aktivitas 

untuk mengembangkan seluruh potensi serta aspek kepriibadian manusia 

yang berjalan seumur hidup sepanjang kehidupan manusia. Dengan 

demikian pendidikan yang dimaksudkan bukan sekedar pendidikan yang 

berlangsung di dalam kelas dalam ruangan dan waktu yang terbatas yang 

sering orang sebut dengan pendidikan formal. Akan tetapi ia mencakup 

seluruh kegiatan yang mengandung unsur pengembangan setiap potensi 

dasar yang dimiliki manusia kapan saja dan dimana saja ia dilakukan. 

Karena itu pendidikan dikatakan sebagai sarana utama untuk 

mengembangkan kepribadian manusia. 

Oleh karena itu fungsi dan peran pendidikan agama tentu akan 

lebih dominan dari pada pendidikan secara umum, hal itu di karenakan 

pendidikan agama akan secara langsung menyentuh unsur pembentukan 

kepribadian manusia, sementara pendidikan secara umum tidak selalu  

                                                           
1
Kaelany Hd,  Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan  ( jakarta Bumi Aksara. 2000) 
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demikian adanya. Secara umum pendidikan dapat diartikan suatu usaha 

manusia dewasa untuk membina kepribadian anak sesuai dengan nilai-nilai 

di dalam masyarakat dan kebudayaan yang ada, sehingga dengan demikian 

sesederhana apapun tingkat peradaban dan kebudayaan manusia maka di 

dalamnya akan selalu terjadi proses pendidika.
2
 

Keberhasila pendidikan agama akan memberikan kontribusi yang 

berarti bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Karenanya, 

pendidikan agama harus  dilakukan secara integrasi dalam pendidikan 

nasional dan dilakukan secara terpadu di semua jalurnya, baik secara 

formal, non formal maupaun inforal. 

Pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga sebagai jalur 

informal memerlukan pemikiran dan petunjuk yang lebih jelas bahkan 

praktis untuk memudahkan penerapannya dalam keluarga. Tentu saja hal 

ini menjadi sangat penting, mengingat keluarga adalah institusi pendidikan 

yang pertama dan utama. Keluarga juga diakui sebagai unit terkecil 

masyarakat yang menjadi basis pertahanan pertama dan terakhir dalam 

pembangunan bangsa. Karena itu keluarga harus mampu menjalankan 

perannya salah satu diantaranya: mendidik anak-anak di lingkungan 

keluarga agar menjadi generasi yang tidak lemah dan Terhindar dari api 

neraka. Karena itu pendidikan agama tidak boleh sampai berhenti pada 

                                                           
2
Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-quran. (Depok sleman yogyakarta: 

Teras. 2010) 
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usaha memindahkan pengetahuan saja tetapi juga harus lebih banyak 

ditekankan pada aspek pembentukan sikap dan perubahan tingkah laku. 

Pendidikan agama yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh 

dirumah, terutama penanaman nilai-nilai ajaran agama dan pembentukan 

sikap serta kepribadian. 

Seperti dimafhumi, bahwa keluarga merupakan pendidik yang 

pertama dan utama dalam kehidupan anak, termasuk pendidikan agama 

karena dari merekalah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama 

kalinya serta menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di 

kemudian hari. Kelurga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, 

watak, moral dan pendidikan anak. Anak lahir dalam pemeliharaan orang 

tua dan di besarkan dalam keluarga
3
. 

Secara umum pendidikan agama dalam keluarga bertujuan untuk 

membina anak-anak agar menjadi anak yang saleh/salehah, berbakti 

kepada orang tua serta berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. 

Secara praktis pendidikan agama dalam keluarga bertujuan memberikan 

dasar-dasar pengetahuan agama memantapkan keimanan, melatih 

keterampilan ibadah, membina dan membiasakan akhlak terpuji serta 

memberikan bekal keterampilan kecakapan hidup.Para pakar pendidikan 

sepakat bahwa rumah tangga (keluarga) adalah institusi pendidikan yang 

pertama dan utama. Aryatmi dalam kartini Kartono (1995) menyatakan 

                                                           
3
Moh Haitami Salim, Pendidkan Agama dalam Keluarga Revitalisasi Peran Keluarga 

dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter(.Jakarta: Ar-Ruzz Media 2013) 



5 
 

 

bahwa keluarga adalah lingkungan hidup pertama dan utama bagi anak. 

Dalam keluarga anak mendapat rangsangan, hambatan, dan pengaruh yang 

pertama-tama dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik 

perkrmbangan biologis atau perkembangan jiwanya atau pribadinya. 

Sebagai institusi pendidikan pertama, karena anak dilahirkan dan 

dibesarkan di lingkungan keluarga. Anak pertama kali mengenal 

lingkungan sosialnya di dalam keluarga, mendapatkan pengaruh secara 

fisik dan psikis untuk pertama kali dari anggota keluarga. Sementara 

sebagai institusi pendidikan yang utama. Keluarga memberikan pengaruh 

yang lebih besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahwa 

pendidikan keluarga (informal) sangat diperlukan dalam membina 

kepribadian anak terutama pribadi muslim. Karena pendidikan tersebut 

dilakukan dalam keluarga, maka orang tualah yang bertanggung jawab 

dalam pendidikan anaknya demi tercapainya pribadi anak yang kuat. 

Karena Pendidikan adalah mengusahakan supaya lebih baik, untuk 

itu para pembina (Orang tua, Guru dan Keluarga) harus mencari cara yang 

tepat untuk melaksanakan aktifitas tersebut. Oleh karena keluarga 

khususnya orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

membina kepribadian anaknya dan mempunyai kedudukan sebagai 

pendidik yang pertama dan utama dalam kehidupan anaknya, maka 

kepribadian orang tua seperti sikap dan cara hidup mereka itu merupakan 

unsur-unsur pendidikan secara tidak langsung akan tumbuh dan 
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berkembang dalam diri anak baik dari segi jasmani maupun rohani.
4
 

Sedangkan seorang anak akan menjadi baik ataukah justru menjadi beban 

dalam masyarakat, sebagian besar merupakan refleksi dari pendidikan 

yang didapatkannya  dalam  keluarga. Orangtua  dalam    keluarga  apabila 

dapat berperan semaksimal mungkin maka akan dapat melahirkan generasi 

penerus yang lebih dari pada generasi kita pada saat ini. 

Oleh sebab itu, Islam banyak memberikan aturan tentang 

kehidupan berumah tangga secara keseluruhan,  baik  dalam  Al-Qur‟an  

maupun  Al-Hadis. Al-Qur‟an yang sudah berabat –abat silam telah 

menyebutkan dan memberikan contoh yang sempurna dalam bentuk 

pendidikan keluarga Seperti contoh Al-Qur‟an tokoh Islam Luqmanul 

Hakim yang selalu mengajarkan kepada anaknya dalam nasehat – nasehat 

Luqman.Dalam Al-Quran Surat Luqman, dimana dijelaskan prioritas yang 

harus diberikan untuk pendidikan anak-anak itu. Seperti diketahui, 

Luqmanul Hakim, adalah seorang ahli hikmah zaman dahulu, yang telah 

berhasil mendidik anak-anaknya sehingga Allah SWT melestarikan hal itu 

menjadi contoh tauladan. 

Dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk penelitian ilmiah studi pustaka (library Research ) 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pendidikan Keluarga Perspektif 

Moh Haitami Salim” 

                                                           
4
Ibid. 23-24 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendidikan keimanan perspektif Moh Haitami Salim? 

2. Bagaimana pendidikan ibadah perspektif Moh Haitami Salim? 

3. Bagaimana pendidikan akhlak perspektif Moh Haitami Salim? 

4. Bagaimana pendidikan kecakapan hidup perspektif Moh Haitami 

Salim? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pendidikan keimanan perspektif Moh Haitami 

Salim 

2. Untuk mengetahui pendidikan ibadah perspektif Moh Haitami 

Salim 

3. Untuk mengetahui pendidikan akhlak perspektif Moh Haitami 

Salim 

4. Untuk mengetahui pendidikan kecakapan hidup perspektif Moh 

Haitami Salim 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan 

pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

pengembangan Pendidikan Islam. 
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2. Secara Praktis 

Memberikan sebuah informasi tentang aspek pendidikan keluarga 

bagi siapa saja yang hendak mengkaji dan diharapkan nantinya bisa 

diterapkan oleh siapapun untuk dirinya, maupun orang lain, khususnya 

dalam pengembangan pendidikan Islam dan dapat memperluas 

pengetahuan serta mendapat pengalaman praktis bagi peneliti. 

E. Metode Kajian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

a. Pendekatan  

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang lebih 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan 

induktif, serta analisis terhadap dinamika hubungan antara 

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, 

kemudian mengarahkan penelitiannya untuk memperoleh hasil 

penemuan. 

b. Jenis Penelitian  

Dalam jenis Penelitian kepustakaan (library reseach), 

karena data yang diteliti berupa naskah-naskah atau buku-buku, 

yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Penelitian ini 

digunakan untuk meneliti tentang validitas menurut sejarah yang 

ada. 



9 
 

 

2. Sumber Data  

Jenis penelitian ini adalah library research (kajian pustaka), maka 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka adalah berupa 

sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung 

berkaitan dengan objek riset, yang menjadi data primer dalam 

penelitian ini adalah . Salim Moh Haitami.. Pendidikan agama 

dalam keluarga revitalisasi peran keluarga dalam membangun 

generasi bangsa yang berkarakter.Jakarta: Ar-Ruzz Media 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang 

mendukung dan melengkapi data-data primer. Adapun sumber 

data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau karya 

ilmiah yang isinya dapat melengkapi data yang diperlukan 

penulis dalam penelitian ini. Adapun sumber data skunder yang 

menjadi pendukung adalah : 

1) Juwariyah. 2010. Dasar-dasar pendidikan anak dalam al-

quran. Depok sleman yogyakarta: Teras 

2) Tafsir Ahmad. 2002. Metodologi pengajaran agama islam. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
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3) HD Kaelany. 2000. Islam dan aspek-aspek 

kemasyarakata.Jakarta: Bumi Aksara 

4) Ahmadi Abu. 1991. Psikologi sosial. Jakarta: PT Renika 

Cipta 

5) Ahmadi Abu. 1991. Sosiologi pendidikan. Jakarta: PT 

Renika Cipta 

6) Hasbullah. 2009. Dasar-dasar ilmu pendidikan. Jakarta: PT 

Raja grafindo Persada 

7) Burhan Bungin. 2012. Analisis data penelitian kualitatif. 

Jakarta: PT Raja grafindo Persada 

8) Hadhrat Mirza Tahir Ahmad. 2007. Al-quran dengan 

terjemahan dan tafsir singkat. Jakarta: Yayasan wisma 

damai 

9) Imam Jalaludin As-sayuti. 2004. Terjemahan tafsir jalalain 

berikut asbabul nujul jilid 2. Bandung: Sinar baru 

algensindo 

10)Ngalim Purwanto, 1998 Ilmu Pendidikan Teoritis dan 

Praktis Bandung: Remaja Rosdakarya 

11)Uyoh Sadulloh dkk, 2010 Pedagogik Ilmu Mendidik 

Bandung: Alfabeta 

12)Hasbullah, 2009 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Jakarta: 

Raja Grafindo Persada 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini akan selalu ada 

hubungan antara tehnik pengumpulan data dengan masalah penelitian 

yang ingin di pecahkan.  Pengumpulan data tak lain adalah suatu proses 

pengadaan data untuk keperluan penelitian. 

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan tehnik dokumenter,tehnik dokumenter merupakan cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis,seperti arsip-arsip,dalil 

atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, yakni penulis mengumpulkan buku-buku yang yang ada 

hubungannya dengan pembahasan penulisan skripsi, dalam hal ini 

adalah tafsir al-misbah sebagai sumber utama,penelitian kepustakaan 

dengan menganalisa terhadapnya dan sumber lain yang berkaitan 

langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan, yaitu Pendidikan 

Keluarga dalam surat luqman perspektif Moh Haitami Salim 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data 

sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan 

hal tersebut, Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data 

menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara 
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logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat  ditelaah, diuji, dijawab 

secara cermat dan teliti. 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan 

metode analisis wacana dan penafsiran teks. Analisis wacana adalah 

suatu upaya untuk mengungkapkan maksud tersembunyi dari 

komunikator yang mengemukakan suatu pernyataan. Sedangkan 

penafsiran teks adalah penafsiran terhadap bahasa yang muncul. disini 

bahasa atau teks bukan hanya diterima apa adanya, tetapi ditanggapi 

sebagai perantara bagi pengungkapan-pengungkapan maksud dan makna 

tertentu.
5
 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah hasil penelitian dan agar dapat dicerna runtut 

diperlukan sebuah sistematika pembahasan.dalam laporan penelitian ini 

penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-masing bab 

terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lainnya.: 

Bab Pertama, Pendahuluan. Yang merupakan ilustrasi skripsi secara 

keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga 

sistematika penelitian. 

                                                           
5
 Burhan Bungin,  Analisis Data Penelitian Kualitatif(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2012) 
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Bab Kedua, Kajian teori dan telaah pustaka. Pada bab ini di 

paparkan mengenai: tentang pendidikan keluarga, pendidikan 

keimanan, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan 

keterampilan  dan telaah hasil penelitian terdahulu. 

Bab Ketiga, pada bab ini berisi tentang, biogrfi luqman, teks dan 

terjemahan surat Luqman, dan dasar-dasar pendidikan keluarga 

dalam surat Luqman  

Bab Keempat, pembahasan. Pada bab ini berisi tentang analisis 

pendidikan keluarga dalam surat Luqman perspektif Moh Haitami 

Salim 

Bab kelima, penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua 

rangkaian pembahasan dari bab 1 sampai bab 5. Bab ini di maksud 

untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang 

berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PEMIKIRAN MOH. HAITAMI SALIM TENTANG PENDIDIKAN 

KELUARGA 

A. Teori Pendidikan Keluarga  

1. Pengertian Keluarga 

Kata “keluarga” secara etimologi menurut K. Hajar 

Dewantoro sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi adalah sebagai 

berikut: 

Bagi bangsa kita perkataan “keluarga” tadi kita kenal sebagai 

rangkaian, perkataan-perkataan “kawula” dan “warga” 

sebagaimana kita ketahui, maka “kawula” itu tidak lain artinya 

“abdi” yakni “hamba” di dalam “keluarga” wajiblah seseorang 

disitu menyerahkan segala kepentingan-kepentingan kepada 

keluarganya. Sebaliknya sebagai “warga” atau “anggota” ia berhak 

sepenuhnya pula untuk ikut mengurus segala kepentingan di dalam 

keluarga tadi. Kalau ditinjau dari ilmu sosiologi, keluarga adalah 

bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang 

terkait oleh suatu keturunan yakni ayah, ibu dan anak yang 

merupakan kesatuan kecil dari bentuk-bentuk kesatuan 

masyarakat.
6
Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang 

paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah 

                                                           
6
 Abu  Ahmadi dan Nur Uhbiyati,  Ilmu Pendidikan  (jakarta: Rineka Cipta, 1991) 
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group yang terbentuk perhubungan laki-laki dan wanita, 

perhubungan mana sedikit banyak berlansung lama untuk 

menciptakan dan membesarkan anak-anak.
7
 

Ditinjau dari segi sosiologi, keluarga merupakan bentuk 

masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat 

oleh suatu keturunan, yakni kesatuan ayah-ibu-anak, merupakan 

kesatuan terkecil dari bentuk kesatuan masyarakat. Menurut Uyoh 

Sadulloh, pengertian keluarga adalah suatu kesatuan (unit) dimana 

anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan 

tujuan unit tersebut. Keluarga mempunyai makna juga sebagai 

suatu lembaga atau unit sosial terkecil di masyarakat yang 

terbentuk melalui perkawinan yang sah dan biasanya terdiri ayah, 

ibu dan anak-anak yang belum menikah. Ditinjau dari sudut 

pandang pedagogis, keluarga merupakan suatu persekutuan hidup 

yang dijalani rasa kasih sayang diantara dua jenis manusia, yang 

bermaksud untuk saling menyempurnakan diri, terkandung juga 

kedudukan dan fungsi sebagai orang tua.
8
 

Keluarga yang seimbang ditandai dengan adanya keharmonisan 

hubungan (relasi) antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta 

ibu dengan anak. Dalam keluarga ini orang tua bertanggung jawab 

dan dapat dipercaya.  

                                                           
7
Abu  Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: PT Renika Cipta, 1991) 

8
 Uyoh Sadulloh dkk, Pedagogik Ilmu Mendidik (Bandung: Alfabeta, 2010), 187. 
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Setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi 

tanpa harus diminta.
9
 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama 

bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan 

pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Melalui 

interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasikan 

diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasikan 

(menyatupadukan) diri dengan kehidupan masyarakat dan alam 

sekitarnya. 

2. Pengertian Pendidikan Keluarga 

Menurut Lunggalung Pendidikan keluarga adalah 

pendidikan dalam bentuk penwujudan dari rasa tanggung jawab 

kepada anak dimana tunggung jawab untuk mendidik anak ini 

merupakan tanggung jawab primer, karena anak merupakan buah 

dari kasih sayang yang diikat dalam tali perkawinan antara suami 

istri dalam suatu keluarga.
10

.  

Pengertian pendidikan keluarga adalah segala usaha yang 

dilakukan oleh orang tua (suami/istri) bagi anaknya untuk 

membimbing potensi jasmani dan rohani anak untuk menuju 

kesempurnaan, sehingga terciptanya pribadi anak yang saleh dan 

menjadi keluarga yang sakinah (tentram) dalam mewujudkan 

masyarakat Islam yang sejahtera. Berlangsungnya pendidikan 

                                                           
9
 Moh.  Shochib,  Pola Asuh Orang Tua untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri  (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 19. 
10

Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan  (Jakarta Pustakan al-Husna, 1986) 
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keluarga diharapkan anak mampu menumbuhkan perkembangan 

kepribadian anak menjadi manusia dewasa yang memiliki sifat 

positif pada agama, kepribadian yang kuat dan mandiri, potensi 

jasmani dan rohani serta intelektual yang berkembang secara 

optimal. 

3. Ciri-ciri Keluarga 

Ciri-ciri keluarga menurut Mc. Iver dan Page yang dikutip oleh 

Uyoh Sadulloh adalah sebagai berikut:  

a. Adanya hubungan berpasangan antar kedua jenis (pria dan 

wanita) 

b. Dikukuhkan oleh ikatan pernikahan 

c. Adanya pengakuan terhadap keturunan (anak) yang 

dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut 

d. Adanya kehidupan ekonomi yang diselenggarakan bersama 

e. Diselenggarakannya kehidupan rumah tangga
11

 

4. Fungsi Keluarga 

a. Fungsi Edukasi 

Fungsi ini berkaitan dengan keluarga sebagai 

wahana pendidikan anak khususnya dan pendidikan 

anggota keluarga lainnya. Fungsi ini tidak sekedar 

menyangkut pelaksanaannya, melainkan menyangkut 

penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya 

                                                           
11

Uyoh Sadulloh dkk, Pedagogik Ilmu Mendidik (Bandung: Alfabeta, 2010), 186-187. 
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pendidikan, penyediaan sarananya, pengayaan wawasan, 

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya 

pendidikan keluarga. 

b. Fungsi Sosialisasi 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali 

memperkenalkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam 

kehidupan sosial yang lebih luas. Lingkungan keluarga 

bertugas tidak hanya mengembangkan individu yang utuh, 

namun juga mempersiapkan sebagai anggota masyarakat 

yang baik, berguna bagi kehidupan masyarakat. 

c. Fungsi Proteksi (perlindungan) 

Keluarga berfungsi sebagai tempat memperoleh rasa 

aman, nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota 

keluarga sehingga terpenuhi kebahagiaan batin, juga secara 

fisik keluarga harus melindungi anggotanya, memenuhi 

kebutuhan pangan, sandang, papan, dan lain-lain. 

d. Fungsi Afeksi (Perasaan) 

Fungsi afeksi mendorong keluarga sebagai tempat 

untuk menumbuhkembangkan rasa cinta dan kasih sayang 

antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta 

lingkungannya. Selain itu keluarga harus dapat 

menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam 

ikatan batin yang kuat antar angotanya, sesuai dengan 
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status dan peran sosial masing-masing dalam kehidupan 

keluarga itu. Ikatan batin yang dalam dan kuat ini harus 

dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai 

bentuk kasih sayang. 

e. Fungsi Religius 

Fungsi ini mendorong keluarga sebagai wahana 

pembangunan insan-insan yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak, dan 

berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agamanya. 

Untuk menjalankan fungsi ini, keluarga berkewajiban 

memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan 

beragama dengan menciptakan iklim keluarga yang religius 

sehingga dapat dihayati oleh anggota keluarganya. 

f. Fungsi Ekonomi 

Fungsi ini mendorong keluarga sebagai tempat 

pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan materil yang 

sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan 

rasional. Fungsi ekonomi meliputi pencarian nafkah, 

perencanaan, serta pemanfaatan dan pembelajarannya. 

g. Fungsi Rekreasi 

Dalam menjalankan fungsi ini, keluarga harus 

menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, 

ceria, hangat dan penuh semangat.  
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h. Fungsi Biologis 

Fungsi ini diarahkan untuk mendorong keluarga 

sebagai wahana menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat 

bagi semua anggota keluarganya. Kebutuhan biologis 

merupakan fitrah manusia, melibatkan fisik untuk 

melangsungkan kehidupannya.
12

 

5. Peranan Anggota Keluarga 

Setiap anggota keluarga memiliki peran sesuai dengan 

kedudukannya. Peranan anggota keluarga tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Peranan Ibu 

Ibu memegang peranan terpenting dalam mendidik 

anak-anaknya. Sejak anak dilahirkan, ibulah yang selalu di 

sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, 

memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-

anaknya. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya 

merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan 

sama sekali.  

Sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya 

sebagai anggota keluarga, dapat disimpulkan bahwa 

peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
12

 Uyoh Sadulloh dkk, Pedagogik Ilmu Mendidik (Bandung: Alfabeta, 2010), 188. 
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1) Sumber dan pemberi rasa kasih sayang 

2) Pengasuh dan pemelihara 

3) Tempat mencurahkan isi hati 

4) Pengatur kehidupan dalam rumah tangga 

5) Pembimbing hubungan pribadi 

6) Pendidik dalam segi-segi emosional 

b. Peranan Ayah 

Di samping ibu, seorang ayah pun memegang 

peranan penting pula. Kegiatan seorang ayah terhadap 

pekerjaannya sehari-hari sungguh besar pengaruhnya 

kepada anak-anaknya, lebih-lebih anak yang telah agak 

besar. Ditinjau dari fungsi dan tugasnya sebagai ayah, 

peranan ayah dalam pendidikan anaknya adalah sebagai 

berikut : 

1) Sumber kekuasaan di dalam keluarga 

2) Penghubung intern keluarga dengan masyarakat 

atau dunia luar 

3) Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota 

keluarga 

4) Pelindung terhadap ancaman dari luar 

5) Hakim atau yang mengadili jika terjadi 

perselisihan 

6) Pendidikan dalam segi-segi rasional 
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c. Peranan Nenek 

Selain ibu dan ayah, banyak pula anak-anak yang 

menerima pendidikan dari neneknya. Umumnya, nenek 

merupakan sumber kasih sayang yang mencurahkan kasih 

sayangnya secara berlebihan terhadap cucunya. Maka dari 

itu, mereka memanjakan cucunya dengan sangat 

berlebihan. Dalam suatu keluarga yang tinggal serumah 

dengan nenek, sering kali terjadi pertengkaran atau 

perselisihan antara orang tua anak dan nenek mengenai cara 

mendidik anak. Dalam pengalaman, orang dapat 

mengetahui bahwa untuk kepentingan pendidikan anak-

anaknya sering lebih baik jika keluarga itu tinggal terpisah 

dari nenek. Kunjungan nenek yang sewaktu-waktu dan 

bermalam sekali-kali di rumah orang tua cukup untuk 

menyenangkan hati anak.
13

 

6. Dasar Pembentukan Keluarga 

Di dalam membicarakan masalah pembentukan keluarga 

tidak dapat lepas dari pembentukan kelompok pada umumnya. Ada 

beberapa pendapat yang mendasari apa sebab individu membentuk 

kelompok. 

Pendapat 1  : Pembentukan kelompok atas dasar   persamaan 

Pendapat II  : Pembentukan kelompok atas dasar perbedaan 

                                                           
13

 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1998), 82. 
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Pendapat III : Pembentukan kelompok atas dasar hubungan yang 

tertentu baik persamaan maupun perbedaan
14

 

7. Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Pertama dan Utama 

 Para pakar pendidikan sepakat bahwa rumah tangga 

(keluarga) adalah institusi pendidikan yang pertama dan utama. 

Aryatmi dalam Kartini Kartono (1995) menyatakan bahwa 

keluarga adalah lingkungan hidup pertama dan utama bagi anak. 

Dalam keluarga, anak mendapat rangsangan, hambatan dan 

pengaruh yang pertama-tama dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya, baik perkembangan psikologis maupun 

perkembangan jiwanya atau kepribadiannya. 

  Sebagai institusi pendidikan pertama, anak pertama kali 

mengenal lingkungan sosialnya didalam keluarga, mendapatkan 

pengaruh secara fisik dan psikis untuk pertama kalinya dari 

anggota keluarga. Sementara sebagai institusi pendidikan yang 

utama, keluarga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Fuad Ihsan, fungsi 

lembaga pendidikan keluarga merupakan pengalaman pertama bagi 

anak-anak. Pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin 

kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang secara 

tepat. Keluarga dapat berperan dalam meletakkan dasar pendidikan 

agama dan sosial. 

                                                           
14

Ibid. Hal 243-246 
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8. Keluarga sebagai Institusi Pendidikan  

a. Memahami Struktur Keluarga 

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena 

ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan 

suami-istri sacara sah karena pernikahan (Djamarah, 

2004:16). Keluarga dapat dipahami dari dimensi hubungan 

darah dan hubungan sosial. Jika dipahami dari dimensi 

hubungan darah, keluarga merupakan satu kesatuan yang 

diikat dari hubungan darah antara satu dengan yang ainnya. 

Sedangkan dari dimensi hubungan sosial, keluarga 

merupakan satu kesatuan yang diikat oleh adanya saling 

berhubungan atau interaksi dan saling memengaruhi antara 

satu dengan yang lainnya, walaupun di antara mereka tidak 

terdapat hubungan darah (Shochib, 1998: 17).  

Dari hubungan darah atau hubungan sosial inilah 

kemudian terbentuknya struktur keluarga. Struktur keluarga 

dalam ilmu antropologi sering diistilahkan sebagai struktur 

sosial. Istilah ini untuk menggambarkan keluarga sebagai 

institusi sosial memiliki struktur, yang mana tiap-tiap 

pribadi memiliki kedudukan didalamnya, tugas dan 

tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

dan dilaksanakan. 
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Sebagai struktur sosial, tiap keluarga mempunyai 

bentuknya, mulai dari kelurga kecil atau inti sampai pada 

keluarga besar atau keluarga diperluas.  

1) Keluarga Kecil 

Keluarga kecil adalah suatu keluarga yang 

hanya terdiri dari suami istri (ayah-ibu) dan 

anak, tanpa melibatkan kelurga lainya dan orang 

lainnya yang tinggal serumah. Dalam struktur 

keluarga kecil, pengendalian hubungan 

antarpersonal relatif lebih sederhana atau lebih 

mudah karena kepemimpinan hanya berpusat 

pada orangtua, yaitu suami atau istri.  

2) Keluarga Besar 

Keluarga besar adalah suatu keluarga yang 

terdiri dari suami-istri (ayah-ibu), kakek-nenek, 

anak-cucu, dan ikut sertanya oarang dewasa 

lainya untuk hidup dalam satu rumah. Berbeda 

dengan keluarga kecil, pada strutur keluarga 

besar, pengendalian hubungan antarpersonal 

dalam dalam keluarga ini cenderung lebih 

kompleks atau rumit. Sebab, anggota keluarga 

semakin luas (besar), tidak saja orang tua dan 
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anak, tetapi juga sudah ikut bersama keluarga 

lainnya dari ibu dan ayah. Seperti kakek-nenek, 

paman-bibi, pembantu rumah, tukang kebun, 

sopir dan orang dewasa lainnya.    

Dalam struktur keluarga kecil maupun 

dalam keluarga besar, pada prinsipnya, relasi 

(hubungan) antarpersonal dalam keluarga hanya 

ada 2 bentuk, yakni hubungan yang berbentuk 

vertikal, yaitu hubungan orang tua atau orang 

dewasa dengan anak, dan hubungan yang 

bersifat horizontzl, yaitu  hubungan orang tua 

atau orang dewasa atau hubungan antar anak. 

Kedua kedua sifat relasi (hubungan) itu dapat, 

diklasifikasikan dalam hubungan antarpersonal. 

b. Relasi Antarpersonal dalam Keluarga 

Dalam sebuah keluarga pada satu rumah tangga, relasi 

dan interaksi akan terjadi antar orang tua, antar anak, dan 

antara otang tua dengan anaknya. Hubungan antar oarang 

tua, yaitu antara suami-istri atau antara ayah dan ibu. 

Hubungan antar anak, yaitu antara adik dan kakak, antara 

adik dan abang; antara satu anak dengan anak yang lainnya, 

baik antara anak laki-laki dengan perempuan, semua anak 
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laki-laki maupun anak perempuannya. Sementara hubungan 

antara orang tuan dan anak adalah relasi ayah denagn anak, 

antara ibu dan anak, antara orang-arang dewasa dalam satu 

rumah dengan anak-anak yang berada dalam satu 

rumahnya. 

Tiap-tiap relasi yang terbentuk akan menimbulkan 

interaksi sosial. Sebagai interaksi sosial, masing-masing 

individu (personal) dalam keluarga akan terjadi proses 

saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. Proses 

saling memberikan pengaruh yang dilakukan secara sadar 

dari tiap personal dan antar personal dalam keluarga itiiu 

pada dasarnya adalah sebuah proses pendidikan. 

Jelaslah bahwa relasi anatar personal dalam keluarga 

akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak sebagai peserta 

didik dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan 

agama dalam keluarga. 
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Berikut ini dijelaskan bagaiman masing-masing relasi tersebut 

beserta pengaruhnya. 

1) Relasi antar Orangtua 

Relasi antar orang tua menunjukan bagaiman hubungan dan 

interaksi antara sesama orang tua, yaitu antar suami dan istri,antara 

ayah dan ibu, serta antar orang dewasa yang ada dalam satu rumah. 

Baik buruknya relasi (hubungan) antara suami-istri atau ayah 

dan ibu, sangat menentukan relasi terhadap anggota keluarga yang 

lainya, karena relasi suami-istri ayah atau ibu merupakan relasi 

sentral yang bersifat mengendalikan relasi yang lain.  

2) Relasi antar Orang Dewasa 

Di samping relasi suami-istri atau ayah dan ibu, atau relasi 

antar orang tua dalam sebuah keluarga juga dapat menjadi antar 

oarang dewasa yang berada dalam satu rumah pada sebuah keluarga. 

Misalnya, suami-istri atau ayah dan ibu, dengan pembantu rumah 

tangga, denga sopir dan tukang kebun, akan melahirkan interaksi 

yang berbeda. Karena relasi mereka itu tidak didasarkan pada ikatan 

pernikahan yang kemudian memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, 

melainkan antara buru dan majikan, yang secara sosial sangat 

berbeda pola hubungan suami-istri atau ayah dan ibu. 
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Para orang dewasa dalam rumah harus dapat menjaga relasinya 

masing-masing agar tercipta interaksi sosial yang baik yang 

mendukung pada penciptaan suasana edukatif, khususnya yang 

menumbuhkan nilai-nilai keberagaman. Karenanya, tiap orang 

dewasa di rumah dalam satu keluarga harus memahami kedudukan, 

posisi, peran, hak, dan kewajiban masing-masing. 

3) Relasi antara Orang tua dan Anak 

Orang tuan dan anak memiliki kedudukan yang berbeda. 

Setiap orang tua menginginkan kehadiran anak, tidak saja sebagai 

penerus keturunan, tetapi juga sebagai simbol peradaban dalam 

keluarga.  

M. Enoch Markum ( 1985: 41) memberikan ilustrasi mengenai 

hubungan orang tua dan anak sebagai satu ikatan jiwa. Sekalipun 

terpisah raganya, tetapi jiwa mereka tetap terikat dalam keabadian. 

Tak seorang pun katanya, yang dapat mencerai-beraikannya. Ikatan 

hubungan emosional antara orang tua dan anak itu tercermin dalam 

prilaku keduanya. Tentu saja ilustrasi ini  adalah ilustrasi yang 

mewakili hubungan positif antrara oarang tua dan anaknya. 

4) Relasi antar Anak 

Relasi antar anak adalah hubungan antara anak yang belum 

dewasa dal keluarga dalam satu rumah. Hubungan antar anak 

tersebut bisa berupa antara adik-kakak, atau antara anak yang 



29 
 

 

berbeda jenis kelamin. Ini artinya, kita memformulasikan satu 

keluarga yang memiliki anak lebih dari satu, baik itu dalam bentuk 

keluarga kecil maupun keluarga besar.  

Bagaimanapun pola hubungan (relasi) antar anak, peran orang 

tua atau orang dewasa di rumah sangat penting, terutama mengawasi, 

membimbing dan mengarahkan agar relasi menjadi interaksi edukatif 

yang baik. 

c. Situasi dan Interaksi Edukatif dalam Keluarga 

Banyak kata situasi edukatif dan interaksi edukatif disebut 

secara berulang, karena itu, pada bagian ini penting untuk kita 

pahami apa sesungguhnya situasi edukatif dan interaksi edukatif 

trsebut. Situasi edukatif adalah terciptanya suasana atau keadaan 

yang memungkinkan terjadinya proses tindakan yang mengarah pada 

proses pendidikan, khususnya proses pendidikan yang berlandasan 

agama. Situasi edukatif tidaklah berarti sussana atau keadaan sepi, 

diam membisu dan tidak ramai, tetapi suasana edukatif menunjukkan 

adanya dinamikan dan penghuni rumah yang memungkinkan atau 

memberikan peluang untuk terjadinya interaksi edukatif. 

Interaksi edukatif adalah interaksi yang mengandun nilai-nilai 

pendidikan, dalam hal ini khususnya pendidikan agama. Interaksi 

edukatif lahir dari relasi antar individu dalam keluarga yang 

dikondisikan dengan situasi edukatif sehingga melahirkan tindakan-
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tindakan positif yang bernilai pendidikan. Jika di simpulkan bahwa 

interaksi edukatif adalah tindakan-tindakan individu yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan yang disebabkan terjadinya relasi 

antar mereka dalam suasana dan keadaan yang memungkinkan. 

d. Keluarga sebagai Institusi Pendidikan Pertama dan Utama 

Para pakar pendidikan sepakat bahwa rumah tangga (keluarga) 

adalah institusi pendidikan yang pertama dan utama. Aryatmi dalam 

Kartini Kartono (1995) menyatakan bahwa keluarga adalah 

lingkungan hidup pertama dan utama bagi anak. Dalam keluarga, 

anak mendapat rangsangan, hambatan dan pengaruh yang pertama-

tama dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik 

perkembangan psikologis maupun perkembangan jiwanya atau 

kepribadiannya. 

Sebagai institusi pendidikan pertama, anak pertama kali 

mengenal lingkungan sosialnya didalam keluarga, mendapatkan 

pengaruh secara fisik dan psikis untuk pertama kalinya dari anggota 

keluarga. Sementara sebagai institusi pendidikan yang utama, 

keluarga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Fuad Ihsan, fungsi 

lembaga pendidikan keluarga merupakan pengalaman pertama bagi 

anak-anak. Pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin 

kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang secara 
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tepat. Keluarga dapat berperan dalam meletakkan dasar pendidikan 

agama dan sosial. 

e. Hubungan Keluarga dengan Masyarakat 

Menurut S. Nasution (1983: 173-174) lingkungan tempat 

tinggal anak sangat mempengaruhi perkembangan pribadi anak. 

Karena disitulah anak pertama kali mendapatkan pengalaman 

bergaul denagn teman-temannya di luar rumah dan sekolahan 

sebagai pengalaman sosial baru yang berlain dengan yang 

dikenalnya di rumah. Ini maknanya bahwa lingkungan (masyarakat) 

disekitar rumah memberikan pengaruh sosial pertama kepada anak di 

luar keluarga. Dalam masyarakatlah anak mengenal banyak hal. 

Mendengar berbagai ucapan (kata-kata) yang tak pernah didengar 

sebelumnya ketika berada di rumah,bertemu dan bermain dengan 

teman-temannya yang berlatar belakang berbeda dengan tingkah 

pola yang beragam pula, dan lain sebagainya. Disisi lain, menurut S. 

Nasution, anak harus dikenalkan dan diajarkan mengenai norma-

norma yang berlaku dimasyarakatnya agar dapat diterima secara baik 

oleh masyarakat. 

Berdasarkan pendapat diatas dan melihat kenyataannya, dapat 

dikatakan bahwa rumah (keluarga) dan masyakat memiliki hubungan 

dua arah yang saling memberikan pengaruh satu sama lain. 

Lingkungan masyarakat memberikan pengaruh terhadap 
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perkembangan anak terutama ketika anak melakukan hubungan 

sosial di lingkungan sekitar di luar rumahnya. Namun sebaliknya, 

suatu masyarakat akan terbentuk baik, ketika anggota masyarakatnya 

berasal dari keluarga yang baik-baik. 

9. Peran Orang Dewasa dalam Keluarga  

a. Pengertian Orang Dewasa 

Secara psikologi, orang dewasa adalah oarang yang 

perkembangannya sudah sampai pada tingkat kematangan 

jiwanya. Jika dilihat dari periodisasi perkembangan 

berdasarkan konsep tugas perkembangan diantaranya, 

bahwa masa dewasa itu meliputi masa dewasa (usia 18-30 

tahun), masa dewasa pertengahan (usia 30-50 tahun), dan 

masa tua (usia 50 tahun ke atas). 

Jika periodisasi yang dikemukan oleh pakar 

psikologi di atas di kaitkan dengan periodisasi berdasarkan 

konsep Islam, masa dewasaitu meliputi masa tamyiz, yaitu 

masa saat anak sudah bisa membedakan antara baik dan 

buruk, juga sudah mencukupi masa baligh atau taklif,  yaitu 

masa ketika anak sudah mengalami perubahan-perubahan 

fisik dan perkembangan psikologinya secara penuh. Anak 

pada masa ini sudah dibebankan kewajiban-kewajiban 

agama yang disebut sebagai mukhalaf. Jika pada usia 40 
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tahun sudah memasuki usia kematangan, kearifan dan 

kebijakan, sebagaiman Muhammad Saw. Diangkat sebagai 

rasul. 

Selanjutnya, jika masa dewasa dini atau dewasa 

awal itu dikaitkan dengan masa pendidikan, usia itu berarti 

sudah memasuki usia mahasisiwa atau kemahasiswaan, 

yaitu  antara usia 18-25 tahun yang dalam istilah lain dapat 

digolongkan pada masa remaja akhir. 

Berdasarkan umurnya, orang dewasa adalah orang 

yang sudah berusia 18 tahun atau lebih atau sudah menikah, 

atau pendidikannya sudah pada tingkat perguruan tinggi 

atau mahasiswa. Dengan kategori ini, orang dewasa dalam 

suatu keluarga adalah orangtua, anak yang sudah kuliah, 

pembantu, dan orang lain yang masuk dalam kategori orang 

dewasa. 

b. Orangtua sebagai Pendidik Kodrati 

Dalam filsafat pendidikan, pendidik dikenal dalam 

dua kategori yaitu pendidik profesional dan pendidik 

kodrati. Pendidik kodrati, yaitu orang yang secara fitrahnya 

mempunyai kewajiban atau panggilan untuk mendidik. 

Orangtua biasa juga disebut sebagai pendidik utama dan 

pertama bagi anak-anak mereka. Dalam keluarga (satu 
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rumah tangga), yang berperan sebagai pendidik tidak selalu 

berarti bapak dan ibu, tetapi semua orang dewasa yang 

secara sadar dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak di rumah. Hubungan sosial, perkataan, 

perilaku, dan tindakan apa pun dari setiap orang dewasa 

dalam rumah dapat memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga perlu upaya 

yang selektif melibatkan orang lain untuk tinggal bersama 

dirumah; perlu komitmen bersama orang dewasa yang ada 

di rumah untuk sama-sama membangun situasi interaksi 

edukatifdi rumah. 

a) Peran Ibu dalam Pendidikan Keluarga  

Seorang ibu akan menghiasi dan menyayangi 

anaknya secar murni dan tanpa pamrih. Ia mencintai 

anak-anaknya dari lubuk hatinya yang paling dalam dan 

benar-benar bersedia mengorbankan kepentingan 

pribadinya demi kepentingan anak-anaknya. Ibu 

memiliki hubungan yang sangat pekat dengan anak, baik 

secara fisik maupun psikis. Secara fisik hubungan ibu 

dan anak dimulai dari anak berada dalam kandungannya, 

kemudian lahir lalu menyusukannya sampai 

membesarkannya. Selama itu pula sesungguhnya kontak 

psikologi terjadi. Maka tidak heran, seorang ibu jauh 
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merasa dekat dengan anaknya seorang ayah dengan 

anaknya. 

Perlu kita perhatikan bahwa secara ilmiah, memenuhi 

kebutuhan emosional anak oleh ibunya merupakan 

sesuatu yang dapat dilaksanakan. Dan dalam hal ini, 

tidak seorangpun yang lebih berpengaruh ketimbang 

ibunya. Dengan demikian, si anak tidak akan begitu 

merasa kehilangan kasih sayang atas kepergian 

ayahnya. Sebab, si ibu selalu berada di sampingnya dan 

memenuhi kebutuhan emosionalnya serta melenyapkan 

berbagai kesulitan yang ada. 

b) Peran Ayah dalam Pendidikan Keluarga  

Posisi ayah (atau suami) dalam suatu rumah tangga 

adalah sebagai kepala keluarga. Dengan posisi itu, peran 

seorang ayah menjadi sangat strategis dalam menentukan 

arah kehidupan keluarganya. Hubungan ayah dengan 

anak, pada umumnya memang tidak sedekat seperti 

hubungan ibu dan anaknya. Tetapi, banyak anak yang 

menjadikan figur seorang ayah menjadi idolanya 

sehingga banyak anak yang berusaha untuk 

mengidentifikasikan dirinya dengan sang ayah. Dalam 

situasi yang seperti ini, kebiasaan, tutur kata dan perilaku 
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sang ayah sangat menentukan perkembangan anaknya. 

Banyak hal bahkan hal terkecil dari kebiasaan sang ayah 

akan ditiru oleh anaknya terutama anak laki-lakinya. 

Sebagai kepala keluarga atau peminpin rumah 

tangga, ayah harus dapat mengendalikan angggota 

keluarganya di dalam rumah agar mengarah pada situasi 

yang mendukung terlaksananya proses pendidikan agama 

(Islam). Ayah harus menjelaskan terutama pada anak-

anaknya tentang apa yang baik dan apa yang buruk atau 

pa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam 

rumah maupun di luar rumah. Begitu pula pada orang 

dewasa laninya, termasuk istri, pembantu, tukang kebu, 

satpam, atau sopir mengenai batasa-batasan yang boleh 

dan yang tidak boleh merekan lakukan di dalam rumah. 

Seorang ayah harus memiliki sifat tegas, tetapi saat 

bersamaan penuh kasih dan perhatian. Hal yang 

terpenting adalah keteladanannya. Untuk memelihara 

hubungan yang harmoni adalah dengan anggota 

keluarga. Membangun semangat kebersamaan dan 

gotong-royong, mengenalkan pekerjaan atau melatih 

keterampilan kerja, sekali waktu seorang ayah dapat 

membawa anggota keluarganya untuk berekreasi. 
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Dalam banyak hal, seorang ayah adalah mengambil 

keputusan terhadap beberapa masalah dalam keluarga. 

Tetapi, ayah yang baik adalah tidak lupa untuk 

mendengarkan pendapat anggota keluarganya yang lain 

sebelum mengambil keputusan itu. Ayah yang baik juga 

tidak segan memberikan pujian dan penghargaan pada 

anak atau anggota keluarga yang lain jika telah 

melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dan 

seorang ayah harus menempatka dirinya dan anggota 

keluarganya sebagai bagian yang tak terpisah dalam 

suatu rumah tangga. Ayah harus menempatkan dirinya 

sebagai suami bagi istri dan sebagai ayah untuk semua 

anak-anaknya dan pemimpin rumah tangga bagi seluruh 

anggota keluarga. 

c) Peran Orangtua Tunggal (Singgel Parent) 

Sebuah keluarga adakalanya kurang beruntung 

dalam perjalanan hidupnya karena harus membesarkan 

dan mengasuh anak-anaknya tanpa suami ataupun istri. 

Jika keadaannya seperti ini, orangtua dalam keluarga itu 

menjadi orangtua tunggal. Orangtua tunggal bisa ayah 

atau suami saja, dan bisa ibu atau istri saja. Penyebabnya 

kadang karena perceraian dan ada pula yang ditinggal 

mati. Pada dasarnya peran orangtua tunggal dalam 
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membesarkan, memelihara, dan mendidik anak-anaknya 

sama dengan orangtua yang lengkap, yaitu ayah-ibu atau 

suami-istri. Tentu saja tugas dan tanggung jawab yang 

dipikul oleh orangtua tunggal jauh lebih berat dibanding 

orangtua yang lengkap. Tugas dan tanggung jawab 

orangtua tunggal akan ditanggung sendiri, sedangkan 

orangtua yang lengkap ditanggung secara bersama.  

c. Pembantu Rumah Tangga dan Pengaruhnya 

Pembantu rumah tangga dalam konteks ini adalah 

setiap orang dewasa yang membantu pekerjaan dalam satu 

rumah tangga dengan bayaran tertentu sesuai 

kesepakatannya. Dalam hal ini pembantu rumah tangga dapat 

diklasifikasikan berdasarkan jenis pekerjaannya, jenis 

kelamin, maupun tempat tinggalnya.
15

 

Sebagai sebuah interaksi sosial, relasi pembantu 

rumah tangga dengan anggota keluarga lainya jelas akan 

terjadi saling memberikan pengaruh satu sama lain, lebih-

lebih seperti pembantu yang dipercayakan mengasuh anak 

(baby sitter). Oleh sebab itu, keberadaan pembantu rumah 

tangga tidak boleh diabaikan atau dipandang kecil. Perilaku 

keseharian pembantu rumah tangga akan memberikan 

                                                           
15

 Moh Haitami Salim, Pendidkan Agama dalam Keluarga Revitalisasi Peran Keluarga 

dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter(.Jakarta: Ar-Ruzz Media 2013), 173-175 
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pengaruh pada anggota keluarga dengan anggota keluarga 

yang tingkat keseringan berinteraksinya lebih besar. Cara 

bertutur kata mereka akan didengar dan cencerung ditiru oleh 

anak yang masih dalam taraf meniru, tingkah lakunya, juga 

akan berpengaruh terhadap situasi edukatif yang akan 

dibangun dalam keluarga.  

d. Kehadiran Orang Lain di Luar Anggota Keluarga 

Orang lain di luar anggota keluarga dalam konteks ini 

bukanlah pihak ketiga yang biasa kita kenal dengan istilah 

Pria Intin Lain (PIL) atau Wanita Intim Lian (WIL) yang 

diasumsikan sebagai potensi meretakkan rumah tangga atau 

memperparah buruknya hubungan suami-istri. 

Kehadiran orang lain di sini adalah kehadiran orang 

atau tamu yang berkunjung ke rumah, baik hanya datang 

untuk waktu sebentar maupun sampai menginap di rumah. 

Kehadiran orang lain yang bukan anggota keluarga di rumah, 

pada dasarnya adalah nermakna positif karena kunjungan 

adalah salah satu bentuk bersilaturahim untuk menjaga 

hubungan kekeluargaan. Kehadiran mereka sesungguhnya 

dapat dijadikan sebagai bagian dari usaha untuk memberikan 

pendidikan agama Islam yang baik kepada anak, terutama 

untuk mengenalkan kepada mereka tentang hubungan 
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pertemanan, kekeluargaan, atau persaudaraan yang penting 

untuk dijaga. 

Kehadiran mereka dapat juga dimanfaatkan sebagai 

bantuan untu diminta menjelaskan hal-hal tertentu yang 

diperlukan oleh anak, lebih-lebih jika yang hadir adalah 

seorang yang ahli dan saleh. Namun jika yang datang adalah 

orang yang diketahui suka bertutur kata yang tidak sopan, 

berperilaku kurang baik atau kebiasaan yang jelek, sebaiknya 

anak-anak dihadirkan untuk berkomunikasi sendiri 

pengawasan. Dalam hal ini peran orangtua atau orang dewasa 

yang ada di rumah sangat penting untuk mengatur secara 

bijak. Sebab bagaimanapun, tamu sepantasnya harus 

dihormati. 

B. Teks dan Terjemahan Surat Luqman  
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12. dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada 

Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 
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Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji". 

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu 

bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

15. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah 

kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan 

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

hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan. 

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu 

perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau 

di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya 

(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus  lagi Maha 

mengetahui. 
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17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

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

18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri. 

19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan lunakkanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 

C. Telaah Hasil Terdahulu  

Telaah pustaka yang dilakukan oleh Zakiyatul Faudiyah 

dengan judul “ nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam 

surat luqman ayat 12-19 tafir al-misbah, dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 1). Bagaimana nilai-nilai pendidikan islam yang 

terkandung dalam surat luqman ayat 12-19?, 2) Bagaiman  

relevansi nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam surat 

luqman ayat 12-19? 

Kesimpulan  

Dalam karya tulis ini dijelaskan tentang nilai-nilai 

pendidikan islam yang terkandung dalam surat luqman yang 

bersifat perintah, larangan maupun pemberitahuan. Sedangkan 
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nilai-nilai normatif yang terkandung didalamnya ada yang bersifat 

aqidah, khuluqiah, syari‟ah maupun maumalah kesemuanya 

dijelaskan dan tersirat dalam kandungan ayat tersebut. 

Sedangkan telaah yang kedua dilakukan oleh Aliyatul 

Mukarromah dengan judul” pendidikan anak dalam keluarga 

persepektif al-quran dan surat luqman” dalam karya ini di jelaskan 

mengenai nasehat luqman yang mencakup pokok-pokok tuntunan 

agama disana ada aqidah, syari‟ah dan akhlak terhadap allah, 

terhadap pihak lain dan terhadap diri sendiri dan juga perintah 

moderasi yang merupakan ciri dari segala macam kebajikan, serta 

perintah bersabar yang merupakan syarat mutlak meraih sukses, 

duniawi dan ukhrowi. 

 

 

 

D. Pemikiran Moh. Haitami Salim Tentang Pendidikan Keluarga  

1. Pendidikan Akidah 

a. Pengertian Akidah 

Secara etimologis, akidah berasal dari kata „aqada yang 

mengandung arti ikatan atau  keterkaitan, atau dua utas tali 

dalam satu buhul yang tersambung. Akidah berarti pula janji, 

karena janji merupakan kesepakatan antara dua orang yang 

mengadakan perjanjian. Secara terminologi, akidah dalam islam 
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berarti keimanan atau keyakinan seseorang terhadap Allah yang 

menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya dengan segala 

sifat dan perbuatan-Nya.
16

 

Yang dimaksud dengan aqidah dalam bahasa arab (dalam 

bahasa indonesia ditulis akidah), menurut etimologi, adalah 

ikatan, sangkutan. Disebut demikian, karena ia mengikat dan 

menjadi sangkutan atau gantungan dari segala sesuatu. Dalam 

pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan.
17

 Akidah 

merupakan dasar utama dalam ajaran Islam. Karena itu, ia 

merupakan dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan 

seseorang yang wajib dimilikinya untuk dijadikan pijakan dalam 

segala sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. 

b. Pokok Pembahasan Akidah 

Sistem keyakinan atau akidah Islam, pada intinya dibangun 

di atas enam dasar keimanan yang lazimdisebut rukun iman. 

Rukun iman tersebut sekaligus menjadi pokok bahasan akidah 

Islam yang meliputi: Iman kepada Allah, Iman kepada para 

malaikat, Iman kepada kitab-kitab, Iman kepada rosul, Iman 

kepada hari akhir, Iman kepada ketentuan-Nya (qadha dan 

qadar). Ringkasnya, bahwa yang diajarkan dan ditanamkan 

                                                           
16

Moh Haitami Salim, Pendidkan Agama dalam Keluarga Revitalisasi Peran Keluarga 

dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter(.Jakarta: Ar-Ruzz Media 2013), 209-211 
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kepada anak mengenai akidah di rumah adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan rukun iman, yang bersifat sederhana dan 

mudah dipahami, dimengerti, dan di ingat. Hal ini di maksud 

sebagai pengetahuan awal atau dasar yang dapat di hubungkan 

dengan pengetahuan aqidah atau keimanan yang akan dipelajari 

di sekolah, di masyarakat. 

Untuk mengajarkan dan menanamkan rukun iman tersebut 

haruslah berdasarkan pengetahuan yang memadai dari sumber 

yang benar. Jika orangtua tidak memilki kemampuan untuk itu, 

dapat mendelegasikannya kepada oarang yang memiliki 

kemampuan untuk itu. Sementara orangtua, cukup memberikan 

cintoh-contoh praktis yang dapat membantu anak untuk mudah 

memahaminya. 

 

 

c. Landasan Pendidikan Akidah 

Percaya akan adanya pencipta dan upaya-upaya pendekatan 

diri kepada-Nya merupakan bagian yang mendasar dari aspek-

aspek agama yang dikenal dengan aspek keimanan dan 

keyakinan. Aspek ini menjadi landasan akidah yang mengakar 

dan integral, serta menjadi motivator yang menggugah manusia 

untuk berpandangan ke depan, optimis, sungguh-sungguh, dan 

berkesadaran. 
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Di atas landasan akidah yang kuat dan kukuh itu 

dibangunlah aspek syari‟ah. Aspek ini telah menyumbangkan 

berbagai kaidah dan norma yang dapat mengatur perilaku dan 

hubungan manusia; yang terdiri dari aspek ibadah yakni aspek 

penghambaan kepada Pencipta dan aspek muamalah yang 

mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan 

lingkungannya atau diknal sebagai fungsi kekhalifahan.
18

 

d. Karakteristik Akidah Islam 

1) Jelas dan sederhana 

Akidah Islam merupakan akidah yang jelas dan 

sederhana, tidak ada kerumitan dan kesamaran didalamnya. 

Seluruh ajarannya terangkum dalam keyakinan bahwa tidak 

ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya 

yang terakhir. Keyakinan ini menggambarkan bahwa 

dibalik alam semesta ini ada Dzat tunggal yang telah 

menciptakan dan memilikinyaserta mengaturnya dan 

menentukan segala sesuatu. 

Keyakinan diatas sangat tegas dan jelas, dan akal akan 

senantiasa menerimanya. Akal selalu menuntut adanya 

“harmonika” dan “keesaan” dibalik keberagaman dan 
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kebinekaan isi alam semesta ini, dan akal memehaminya 

bahwa semuanya kembal pada sebab awal yang tunggal.
19

 

2) Sesuai dengan fitrah manusia 

Kata “fitrah” secara umum berarti ciptaan, suci, dan 

seimbang. Dalam konteks ini, fitrah berarti watak hakiki 

dan asli yang dimiliki oleh setiap insan atau sifat alami 

manusia. Dengan demikian, akidah Islam yang sesuai 

dengan fitrah manusia memberikan keterangan yang pasti 

tentang kepercayaan asli dan hakiki yan ada didalam diri 

manusia. Artinya, kondisi awal ciptaan manusia memiliki 

potensi untuk selalu mengetahui dan cenderung kepada 

kebenaran.
20

 

3) Kokoh dan solid 

Akidah Islam merupakan akidah yang solid dan baku, 

tidak menerima atau mengalami perubahan atau distorsi, 

baik tambahan maupan pengurangan. Oleh sebab itu akidah 

Islam menolak setiap bid‟ah, khurafah, dan takhayul. 

4) Argumentasi 

Akidah Islam merupakan akidah yang argumantatif; 

tidak cukup dalam menetapkan persoalan-persoalannya 

dengan mengandalkan doktrin lugas dan intruksi keras. 

Demikian pula tidak cukup hanya sekedar berdialog dengan 
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 Moh Haitami Salim, Pendidkan Agama dalam Keluarga Revitalisasi Peran Keluarga 

dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter(.Jakarta: Ar-Ruzz Media 2013), 95 
20

Ibid, 123-126 
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hati dan perasaan serta mengandalkannya untuk menjadi 

pedoman. Akan tetapi harus dapat mengikuti dan menguasai 

segala persoalannya dengan disertai alasan yang kuat dan 

argumentasi yang akurat. Artinya akidah Islam tidak 

mengharuskan umatnya untuk mempercayai secara buta. 

5) Moderat 

Akidah Islam merupkan akidah yang bersifat moderat 

atau pengetahuan. Ia menjadi penengah antara orang-

orang yang menegasinya terhadap hal-hal yang bersifat 

metafisik dan orang –orang yang mempercayainya. 

Bersamaan dengan itu Nabi Muhammad SAW. Di utus 

sebagai rahmat bagi sekalian alam, juga sebagai penengah 

dan saksi terhadap perbuatan-perbuatan manusia  

e. Fungsi dan peran Akidah 

Akidah sebagai ketentuen-ketentuan dasar mengenai 

keimanan seseorang merupakan landasan bagi ketentuan ajaran 

Islam lainya yang merupakan pedoman bagi seseorang untuk 

berinteraksi antar sesamanya. Oleh karena itu, akidah tidak 

hanya berfungsi sebagai landasan secara pasif, melainkan 

sebagai ukuran atau patokan untuk mengukur perilaku 

seseoarang dalam perilakunya.  

Hubungannya dengan perilaku tersebut, akidah memberikan 

dorongan utama untuk berbuat baik dan maslahat, baik bagi 
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manusia sendiri maupun bagi makhluk lainnya. Dorongan 

akidah ini akan sanggup meniadakan segala pamrih yang 

bersifat duniawi dan balas jasa dari kebaikan yang ditanamkan 

di tangan orang lain.  

Pada hakikatnya, iman atau akidah adalah keseluruhan 

tingkah laku, sehingga setiap perilaku yang tidak disertai dengan 

dan tidak dikaitkan kepada keimanan dinyatakan hampa. 

2. Pendidikan Ibadah 

a. Pengertian Ibadah 

Kata “ibadah” adalah bahasa arab, artinya pengabdian, 

penyembahan, ketaatan, merendahkan diri atau doa. Secara istilah 

ibadah artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai 

usaha menghubungkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah 

sebagai Tuhan yang disembah.
21

 Orang yang melakukan ibadah 

disebut „abid (subjek) dan yang disembah disebut ma’bud (objek). 

Semua orang dihadapan Allah sebagai „abid, karena manusia 

tersebut harus mengabdikan diri kepada Allah SWT. 

Ulama fikih mendefinisikan ibadah sebagai ketaatan yang 

disertai dengan ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah. 

Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardawi mendefinisikan 

ibadah adalah keteetan dan ketuntudakan yang sempurna dengan 

rasa cinta terhadap yang disembah. 

                                                           
21

Ibid,  257 
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b. Tujuan Ibadah 

Tujuan penciptaan manusia di dunia ini tak lain adalah 

untuk beribadah kepada Allah SWT. Namun demikian, dalam 

beribadah kepada Allah SWT. Kita ha5rus berdasarkan tuntunan 

Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tujuannya agar ibadah yang kita 

lakukan tidak bernilai sia-sia. Sebab suatu amalan yang kita 

lakukan tanpa ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, maka 

amalan itu akan tertolak 

c. Macam-macam Ibadah 

Ulama ushul fiqh membagi ajaran islam kepada: 

a. Ajaran yang dapat diketahui maksud dan tujuan 

pensyariatannya. 

b. Ajaran yang tidak dapat diketahui sama sekali maksud dan 

tujuan pensyariatannya. 

c. Ajaran yang sebagian dari maksud dan tujuan 

persyariatannya dapat diketahui dan sebagian lainya tidak 

dapat diketahui. 

Dalam kaitannya dengan pembagian ajaran islam tersebut, 

maka ulama fikih membagi ibadah kepada tiga macam: 

1) Ibadah Mahdhah, adalah ibadah yang mengandung 

hubungan dengan Allah semata-mata (vertikal atau 

hablum minallah). Ciri-ciri ibadah ini adalah semua 

ketentuan dan aturan-aturan pelaksanaanya telah 
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ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-

Quran atau sunnah. Contoh, sholat harus mengikuti 

petunjuk Rasul dan tidak diijinkan menambah atau 

mengurangi, begitu juga haji dan lainya. 

2) Ibadah Ghayr Mahdhah, yaitu ibadah yang tidak hanya 

sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga 

menyangkut hubungan sesama makhluk (hablum minallah 

au hablum min annas), atau di samping hubungan vertikal, 

juga ada unsur hubungan horizontal. Hubungan sesama 

makhluk ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar 

manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan 

lingkungannya (binatang dan tumbuh-tumbuhan). 

3) Ibadah Dzil-Wajhayn, yaitu ibadah yang memiliki dua 

sifat sekaligus, yaitu ibadah mahdhah dan ghar mahdhah. 

Maksudnya adalah sebagian dari maksud dan tujuan 

pensyariatan dapat diketahui dan sebagian lainnya tidak 

dapat diketahui, seperti nikah dan adanya „iddah dalam 

talak nikah. 

Dilihat dari segi fasilitas yang dibutuhkan untuk 

mewujudkannyaibadah dapat dibagi menjadi tiga macam: 

a) Ibadah badaniah ruhiyah, yaitu suatu ibadah yang 

mewujudkannya hanya dibutuhkan kegiatan jasmani dan 

rohani saja seperti sholat dan puasa 



54 
 

 

b) Ibadah maliyah, yaitu suatu ibadah yang untuk 

mewujudkannya dibutuhkan pengeluaran harta benda, 

seperti haji 

c) Ibadah badaniyah ruhaniyah maliyah, yaitu suatu ibadah 

yang untuk mewujudkannya dibutuhkan kegitan jasmani, 

rohani dan  pengeluaran harta kekayaan, seperti haji. 

Dari segi sasaran dan manfaatnya ibadah dapat dibagi 

menjadi dua macam 

(1) Ibadah perorangan (fardiyah), yaitu ibadah yang hanya 

menyangkut diri pelakunya sendiri, tidak ada 

hubungannya dengan orang lain, seperti shalat 

(2) Ibadah kemasyarakatan (ijtimaiyah), yaitu ibadah yang 

memiliki keterkaitan dengan orang lain, terutama dari segi 

sasarannya, seperti sedekah dan zakat. 

3. Pendidikan Akhlak 

a. Pengertian Akhlak 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab yang sudah meng-

indonesia ia merupakan bentuk jama‟ dari kata khulq. Kata akhlak 

ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata khaliq yang 

bermakna pencipta dan kata makhluq yang artinya ciptaan, dari 

kata khalaqa, menciptakan. Dengan demikian, kata khulq dan 
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akhlak yang mengacu pada makna “penciptaan” segala yang ada 

selain Tuham termasuk didalamnya kejadian manusia.
22

 

 Akhlak berarti budi pekerti atau perangai. Dalam berbagai 

literatur Islam, akhlak diartikan sebagai (1) pengetahuan yang 

menjelaskan arti baik dan buruk, tujuan perbuatan, serta pedoman 

yang harus diikuti, (2) pengetahuan yang menyelidiki perjalanan 

hidup manusia sebagai parameter perbuatan, perkataan dan ihwal 

kehidupannya, (3) sifat permanen dalam diri seseorang yang 

melahirkan perbuatan secara mudah tanpa membutuhkan proses 

berpikir, (4) sekumpulan nilai yang menjadi pedoman berperilaku 

dan berbuat.
23

 

 Akhlak adalah kondisi jiwa yang senantiasa mempengaruhi 

untuk bertinkah laku tanpa pemikiran dan pertimbangan.  

 

b. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Setelah dijelaskan secara terpisah mengenai definisi 

pendidikan dan akhlak, maka penjelasan tersebut menggiring 

pemahaman, bahwa pendidikan akhlak adalah suatu usaha dasar 

yang mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir batin manusia 

sehingga menjadi manusia yang berbudi luhur, memiliki totalitas 

kepribadian baik kepada dirinya sendiri atau selain dirinya. 

                                                           
22

Moh Haitami Salim, Pendidkan Agama dalam Keluarga Revitalisasi Peran Keluarga 

dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter(.Jakarta: Ar-Ruzz Media 2013), 224-226 
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Pendidikan akhlak pada dasarnya mengandung unsur 

rasional dan mistik, unsur rasional bererti pendidikan akhlak yang 

memberikan porsi lebih kuat terhadap daya fikir manusia. 

Sementara unsur mistik memberi porsi lebih banyak kepada 

pendidikan daya rasa pada diri manusia. Dengan demikian, selain 

mengarah pada ranah kognitif, pendidikan akhlak juga terfokus 

juga pada pembangunan aspek afektif, yan kemudian 

diimplementasikan dalam bentuk tindakan (psikomotorik). 

c. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Pendidikan harus memberi nuasa perubahan secara 

menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikimotorik. 

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan akhlak menempati 

posisi yang paling urgen.
24

 Karena akhlak menjamin keselamatan, 

kedamaian dan memelihara masyarakat serta menjamin kesuksesan 

pribadi dan ketenangan hati. 

Para pakar pendidikan Islam mengatakan tujuan pendidikan 

dan pengajaran bukanlah sekedar mentransfer berbagai macam 

ilmu pengetahuan ke dalam otak anak didik terhadap apa-apa yang 

                                                           
24

Hal tersebut disebabkan tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak 

dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang bermoral, laki-laki maupun perempuan, 

jiwa bersih, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi. Mengetahui kewajiban dan 

pelaksanaanya, menghormati hak-hak manusia, dapat membedakan baik dan buruk, memilih cinta 

fitrah karena Allah, menghindari perbuatan tercela, dan mengingat Tuhan di setiap melakukan 

pekerjaan. Lihat Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu, 41 
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belum mereka ketahui, akan tetapi lebih dari itu ada tujuan yang 

lebih utama yaitu mendidik akhlak mereka.
25

 

Pada dasarnya pendidikan akhlak berusaha untuk: 1) 

meluruskan naluri dan kecenderungan fitrah seseorang yang 

membehayakan masyarakat, dan 2) membentuk rasa kasih sayang 

mendalam, yang akan menjadikan seseorang merasa terikat untuk 

melakukan amal baik dan menjauhi perbuatan jelek. Dengan 

pendidikan akhlak, memungkinkan seseorang dapat hidup 

ditengah-tengah masyarakat tanpa harus menyakiti atau disakiti 

orang lain. Sehingga pendidikan akhlak menjadikan seseorang 

berusaha meningkatkan kemajuan masyarakat demi kemakmuran 

bersama.
26

 

Pendidikan akhlak juga diajarkan untuk memberi tahu 

bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, bersikap terhadap 

sesama dan kepada Tuhan-Nya. Sehingga individu dapat 

menanamkan sikap-sikap baik dalam menjalani kehidupan 

terhadap siapa saja. 

Eksistensi manusia itu terletak pada ilmu dan takwanya, 

sedangkan pengertian takwa dapat disinonimkan akhlakul 

kamimah, dimana akhlakul karimah yang dimaksudkan di sini 

meliputi akhlak manusia terhadap Tuhan, terhadap sesama, 

terhadap binatang, dan juga terhadap lingkungannya.  

                                                           

 
26

Moh Haitami Salim, Pendidkan Agama dalam Keluarga Revitalisasi Peran Keluarga 

dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter(.Jakarta: Ar-Ruzz Media 2013), 40-41 
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Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan akhlak 

yang dikemukkan Ibn Miskawayh yakni terwujudnya sikap batin 

yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua 

perbuatan bernilai baik, sehingga mencapai dan memperoleh 

kebahagiaan sempurna.  

Lain halnya dengan Mustafa Zahri yang menyatakan, 

tujuan pendidikan akhlak adalah untuk membersihkan kalbu dari 

kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati menjadi suci 

bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima cahaya Tuhan.
27

 

 

 

d. Landasan Pendidikan Akhlak 

Dalam agama Islam, yang menjadi dasar atau barometer 

pendidikan akhlak manusia adalah al-Quran al-Sunah, itulah yang 

baik dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, 

                                                           
27

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta:Raja Grafindo, 1996), 14 lebih lanjut, Abuddin 

Nata menjelaskan, bahwa pendidikan akhlak berfungsi agar seseorang dapat mengetahui perbuatan 

baik dan buruk. Dengan demikian pendidikan akhlak tersebut akan berguna secara efektif dalam 

upaya membersihkan diri manusia dari perbuatan dosa dan maksiat dan akan memiliki kebersihan 

batin.  

Kebersihan batin sendiri sangat erat kaitannya dengan tazkiyat al-nafs dalam konsepsi 

tasawuf yang berasumsi bahwa jiwa manusia bagaikan cermin, sedangkan ilmu bagaikan gambar-

gambar. Kegiatan mengatahui ibarat cermin yang menerima gambar-gambar. Kuantitas dan 

kualitas gambar tergantung pada gambar kadar kebersihan cermin yang bersangkutan. Kesucian 

jiwa merupakan syarat bagi masuknya hakikat atau ilmu makrifat kedalam jiwa, sementara jiwa 

yang kotor, akan membuat manusia terhijab atau tidak dapat menerima cahaya dari Allah.untuk 

mencapai kebersihan batin, perlu membutuhkan pendidikan dan mental ketat. Seseorang harus 

terlebih dahulu mengidentifikasi dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui penyucian jiwa raga 

yang bermula dari pembentukan pribadi yang bermoral dan berakhlak mulia. Lihat juga, M. 

Solihin dan Rosihan Anwar, Ilmu Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 92 dan juga pada 

Anwar, Akhlak Tasawuf, 149 
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segala sesuatu yang buruk menurut al-Quqan dan al-Sunah, berarti 

tidak baik dan harus dijauhi.
28

 

Ketika Aisah ditanya tentang akhlak Rasulullah, ia menjawab: 

 كان خلقة القران .1

“Akhlak Rasulullah adalah al-quran” 

4. Pendidikan Keterampilan/kecakapan Hidup 

a. Pengertian Keterampilan 

Secara luas, pendidikan agama tidak hanya mengajarkan 

pengetahuan agama dalam arti tafaqquh al din tetapi juga 

menentukan pada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dunia, 

apalagi akhirat. Dalam konteks inilah bekalketerampilan atau 

kecakapan hidup diperlukan.  

Rumah (keluarga) adalah institusi yang tepat untuk 

mengenalkan, memberikan pengetahuan dan melatih keterampilan 

kacakapan hidup agar anak bisa bekerja. Mulai dari keterampilan 

kerja sederhana atau pekerjaan sehari-hari di rumah sampai 

keterampilan menggunakan teknologi. Keterampilan yang 

                                                           
28

Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 20. Mengenai baik dan 

buruk adalah dua kata yang saling kontradiktif. Mengenai definisi baik dan buruk lebih lanjut 

Rosin Anwar mengungkapkan bahwa masing-masing orang terjadi perbedaan pendapat 

diantaranya:1)Ali bin Abi Talib, kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu 

yang halal, dan memberikan kelonggaran pada keluarga,; 2) Ibn Maskawayh, kebaikan adalah 

yang dihasilkan oleh manusia melalui keinginannya yang tinggi, sedangkan keburukan merupakan 

sesuatu yang diperlambat demi tercapainya kebaikan; 3) Muhammad Abduh, kebaikan adalah 

segala sesuatu yang lebih kekal manfaatnya, walaupun menimbulkan rasa sakit dalam 

melakukannya; 4) Louis Ma‟luf baik adalah menggapai kesempurnaan sesuatu, sedangkan buruk 
kata yang menunjukkan sesuatu yan tercela dan dosa. Meskipun berbeda redaksinya, namun 

esensinya tidak jauh berbeda. Baik adalah sesuatu yang berhubungan dengan keluhuran, 

bermanfaat dan menyenangkan. Sedangka buruk sesuatu yang rendah, hina dan dibenci manusia. 

Ibid, 70-71 
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sederhana, seperti mencuci piring, pakaian, menyapu dan lain 

sebagainya. Keterampilan yang bersentuhan dengan teknologi, 

misalnya menggunakan mesin cuci, menggunakan koputer, 

berkendara motor/modi dan lain sebagainya. 

Intinya adalah memberikan bekal keterampilan pada anak 

agar pekerjaannya menjadi mudah dan dapat dilakukannya ketika 

sudah hidu secara mandiri di tengah-tengah masyarakat.
29

 

Keterampilan  yang  dalam  pengertian  tersebut  memiliki  makna  

tidak  hanya  keterampilan motorik  saja.  Tetapi  juga  termasuk  

pada  strategi  kognitif,  yaitu  kemampuan  menerapkan  

keterampilan  intelegensi  (pemahamannya)  terhadap  berbagai  

konsep  dan  prinsip  dalam kehidupan  sehari-hari    yang  

menjadikan  individu  mandiri  dalam  memenuhi  kebutuhan 

hidupnya.
30

 

Pendidikan  merupakan  proses  membantu  peserta  didik  

mengembangkan  diri  sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki  dan  

tuntutan  atau  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  memiliki 

kemampuan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk 

memiliki kemampu-an mandiri, masing-masing  perserta  didik  

melalui proses pendidikan terfasilitasi mengembangkan 

keterampilan (kecakapan) sebagai bekal bereksistensi dalam 

                                                           
29

Moh Haitami Salim. Pendidkan agama dalam keluarga revitalisasi peran keluarga dalam 

membangun generasi bangsa yang berkarakter(Jakarta: Ar-Ruzz Media 2013), 44-46 
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kehidupan bermasyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

b. Tujuan pendidikan kecakapan Hidup 

Dalam suatu proses pendidikan tentu saja mempunyai 

tujuan guna mencapai hasil yang diharapkan, termasuk tujuan 

pendidikan kacakapan hidup. Menurut Tim Broad Based Education 

Depdiknas (2002) bahwa tujuan pendidikan kecakapan hidup 

adalah 1) mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat 

digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi; 2) 

memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan 

pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan 

berbasis luas; 3) mengoptimalkan pemanfatan sumber daya di 

lingkungan sekolah, dengan memberi peluang pemanfatan sumber 

daya di lingkungan sekolah, dengan memberi sumber daya yang 

ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis 

sekolah. Adapun tujuan utama pendidikan kecakapan hidup adalah 

menyiapkan peserta didik agar mampu, sanggup dan terampil 

menjaga kelangsungan hidup dalam perkembangannya di masa 

yang akan datang. 

c. Prinsip-prinsip Pendidikan Kecakapan Hidup 

Dalam pendidikan kecakapan hidup (life skills) terdapat 

beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu 1) hendaknya tidak 

mengubah sistem pendidikan yang telah berlaku; 2) tidak harus 
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mengubah kurikulum tetapi yang diperlukan adalah penyiasatan 

kurikulum untuk diorientasikan pada kecakapan hidup; 3) Etika 

sosio-religius bangsa tidak boleh dikorbankan dalam pendidikan 

kecakapan hidup (life skills). Melainkan justru sedapat mungkin 

diintergrasikan dalam proses pendidikan; 4) pembelajaran 

kecakapan hidup menggunakan prinsip learning to know (belajar 

untuk mengetahui seseatu), learning to do (belajar untuk dapat 

mengerjakan sesuatu ), learning to be (belajar untuk menjadi 

dirinya sendiri), dan learning to life together  (belajar untuk hidup 

bersama)
31

 5) paradikma learning for life and school for work 

dapat menjadi dasar kegiatan pendidikan, sehingga mempunyai 

pertautan dengan dunia kerja; 6) penyelenggaraan pendidikan 

harus mengarahkan peserta didik agar; 7) membantu mereka untuk 

menuju hidup yang sehat dan bahagia; 8) mendapatkan 

pengetahuan dan wawasan yang luas; 9) memiliki akses untuk 

mampu memenuhi standar hidupnya secara layak.
32

 

 

 

d. Dasar Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup 

Agama Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya 

untuk hidup yang lebih baik dan bahagia di dunia dan akhirat. 

Islam menganjurkan memeluknya untuk menjaga keseimbangan 

                                                           
31

Ibid,163 
32

Ibid, 57-59. 
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antara kepentingan dunia dan akhirat, juga antara kepentingan 

jasmani dan rohani atau Islam menganjurkan satunya ucapan dan 

perbuatan sehingga manusia mencapai kebahagiaan lahir dan batin. 

Allah menciptakan wadah dunia sebagai suatu sistem institusi 

dimana umat manusia dididik untuk mampu menggambarkan 

dirinya serta berinteraksi dengan dunia sekitarnya, seperti dalam 

surat al-imron ayat 190: 

    

  

   

      

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 

silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah 

sembari berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): “ Ya tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan 

sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa 

neraka.
33

 

Hal ini menunjukkan bahwasanya manusia diharapkan bisa 

menjadi makhluk yang bisa memikirkan segala sesuatu ciptaan 

Allah dan menggunakan sesuai dengan potensi masing-masing. 

                                                           
33

 Ibid, 57 
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Dengan demikian sudah sewajarnya kita harus bisa memikirkan 

segala yang ada di sekitar kita dengan cakap dan kreatif. 
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BAB III 

BIOGRAFI DAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM  SURAT LUQMAN 

1. Biografi  

a. Biografi Moh. Hitami Salim 

Dr.H. Hermansyah mengatakan bahwa, Mohammad 

Haitami Salim di lingkungan kerabat di kenal dengan panggilan 

Bang Teh. Haitami bukan lah berasal dari keluarga yang hidup 

dengan kemewahan, ia berasal dari keluarga yang sederhana 

namun kedua dengan keuletan dan semangatnya ia bisa 

menjadi orang. Haitami di kenal sebagai sosok yang 

mempunyai tauladan yang baik bagi orang-orang di sekitar.  

Haitami dikalangan kita adalah seorang yang kita kenal 

sebagai mantan ketua STAIN Pontianak. Ia menjabat selama 

dua periode yaitu pada tahun 2001-2005 dan 2005-2009. 

Karena keramahan dan sifatnya yang mudah untuk bergaul 

dengan orang-orang sekitar, membuat ia di kenal sebagai sosok 

yang bisa dijadikan sebagai tauladan bagi orang-orang di 

sekitarnya. Selain seorang yang bisa dijadikan tauladan ia juga 

sosok yang mempunyai talenta yang cukup baik. Hal itu 

terbukti dari perjalanan karirnya, terlihat saat ia menyampaikan 

pidatonya yang bisa membuat orang-orang terpukau dan kagum 

kepadanya.
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Sebelum menjabat sebagai ketua di STAIN Pontianak ia 

juga pernah menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) STAIN Pontianak, Ketua 

Perpustakaan STAIN Pontianak dan Pembantu Ketua (PUKET 

III). Selama masa kepemimpinannya Haitami tidak pernah 

sedikit pun berbangga atas apa yang ia miliki. Ia selalu 

menerima berbagai kritik dan saran yang diberikan kepadanya.  

Semasa kepemimpinannya juga, ia memegang visi yaitu 

ingin membangun sebuah kerukunan. Ia mengajak orang 

dengan cara yang lemah lembut pada siapa pun. Dalam 

kepeduliannya terhadap masyarakat ia lebih bersifat kepada 

kepedulian yang bersifat meluas atau makro. Ia tidak pernah 

mendahulukan kepentingan pribadinya terlebih dahulu. Karena 

sifatnya yang sangat baik dan pantas dijadikan sebagai tauladan 

tersebut, tidak heran jika banyak jabatan atau organisasi yang 

berada di bawah kepemimpinannya. Ia memulai karirnya sejak 

tahun 1986, dengan jabatannya sebagai staf tata usaha di 

perguruan tinggi Mujahidin Pontianak. Kemudian ia menjadi 

dosen tidak tetap di Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif 

Hidayatullah pada tahun 1990. Selanjutnya pada tahun 1991, ia 

daftar untuk menjadi CPNS yang kemudian di angkat menjadi 

dosen tetap di tempat yang sama pada tahun 1995. Dan hingga 
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pada tahun 2001 sampai 2009 ia menjabat sebagai ketua 

STAIN Pontianak. 

Belum berhenti sampai di situ, setelah masa jabatannya 

sebagai ketua STAIN Pontianak berakhir ia masih mendapat 

kepercayaan untuk menjabat sebagai direktur Pascasarjana di 

STAIN Pontianak. Dan jabatan yang masih ia duduki adalah 

dosen di STAIN Pontianak, Sekjen Forum Umat Islam 

Kalimantan Barat, Sekretaris Umum Keluarga Besar Pelajar 

Islam Indonesia (KB PII). Selain itu Ketua Umum Forum 

Komunikasi Umat Beragama Kalimantan Barat, Ketua Majelis 

Pertimbangan Wilayah BKPRMI Kalimantan Barat. Menjadi 

anggota Dewan Pakar Dewan Masjid Kalimantan Barat, Ketua 

Dewan Dakwah Kalimantan Barat, Ketua Yayasan Dompet 

Ummat, Ketua Dewan Dakwah Kalimantan Barat, dan 

Pelaksana Harian Yayasan Bina 45 Pontianak. 

Kiprah Haitami tidak hanya terlihat di dalam kampus saja. 

Masih banyak kiprahnya yang lain yang ia lakukan di luar 

kampus. Selain berkecipung di dunia kampus ia juga adalah 

seorang aktivis di berbagai organisasi diantaranya organisasi 

Pelajar Islam Indonesia (PII) sebagai koordinator departemen 

Humas komisariat Pontianak Selatan. Lalu menjadi ketua 

Umum di komisariat yang sama. Pernah juga menjabat sebagai 

Sekertaris Umumnya di Pelajar Islam Indonesia (PII). Hingga 
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kini, Ia menjadi alumni di Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar 

Islam Indonesia (KBPII).  

Tidak hanya itu, Haitami juga berkiprah dalam dunia 

dakwah. Haitami di kenal sebagai orang yang sangat pemberani 

dan mempunyai nyali yang besar. Sedikit cerita dari 

Dr.H.Hermansyah, M.Ag, dulu pada tahun 1999 pada saat 

terjadinya kerusuhan di Sambas,  beliau pernah diajak oleh 

Haitami ke Sambas. Di tengah kerusuhan yang meresahkan dan 

membuat masyarakat Sambas merasa takut, dengan 

keberaniannya ia menyampaikan pidatonya yang berisikan 

mengenai diplomasi perdamaian. Selain itu juga pada saat 

terjadi kerusuhan antara FPI dengan masyarakat Dayak 

beberapa waktu lalu ia juga ikut serta dalam upaya 

meredamkan issu yang terjadi. Hingga akhirnya issu tersebut 

tidak padam dan tidak muncul kembali.Dalam pengembangan 

umat, Haitami memang sudah berkecimpung dalam hal 

tersebut. Prinsip utama beliau adalah untuk memajukan umat 

ddan mendamaikan umat. Ia menyampaikan orientasinya 

dengan cara berdakwah. Dalam dunia pendidikan, 

pemikirannya juga sangat tidak diragukan lagi. Ia mempunyai 

pemikiran yang sangat kritis yang ingin menjadikan STAIN 

menjadi IAIN. Banyak usaha yang ia lakukan untuk mencapai 

hali tersebut. 
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Berdasarkan penuturan dari Dr.Hermansyah, Haitami juga 

mempunyai minat dalam hal berpolitik. Hal tersebut juga dapat 

kita ketahui saat ia mencoba mencalonkan diri menjadi Wali 

Kota Pontianak. Dan itu juga merupakan hal yang sangat 

berkesan baginya karena ia yang seorang guru agama dan 

dengan latar belakang perguruan tinggi tetapi ia mampu dan 

berani mencalonkan diri sebagai Wali Kota.  

Di sela-sela kesibukannya pada dunia karir dan 

pekerjaannya ia juga tidak pernah melupakan kewajibannya 

sebagai seorang kepala rumah tangga dan ayah bagi anak-

anaknya. Ia selalu menyisihkan waktu untuk bisa berlibur 

bersama keluarganya dan tanpa menganggu aktivitas kerjanya. 

Dari berbagai kiprah dan pemikirannya dalam banyak bidang, 

baik perannnya sebagai dosen, kektifannya dalam berbagai 

organisasi dan bahkan sampai menjadi Ketua STAIN Pontianak 

sudah sangat membuktikan bahwa Haitami adalah seorang 

yang pantas menjadi tauladan dan layak untuk diacungi 

jempol.
34
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b. Karya-karya Moh. Hitami Salim 

2. 1. Pendidikan agama dalam keluarga revetalisasi peran 

keluarga dalam membangun generasi bangsa yang 

berkarakter; Moh. Haitami salim; ar-ruzz media 

3. 2. Gagasan dan gerakan pendidikan BKPRMI ( sebuah 

fenomena baru organisasi kemasyarakatan pemuda Islam 

pada masa orde baru) (2002); Etnisitas di kalimantan 

barat; (2005) 

4. 3. Prasangka antar etnis di kalimantan barat; moh. Haitami 

Salim, eka Hendry, dulhadi; STAIN Press 2007 

 4. Keris pusaka (sudut pandang Islam); Nashruddin Salim 

dan Moh. Haitami Salim Bulan Sabit 2007 

2. Pendidikan Keluarga dalam Surat Luqman 

a. Aspek Pendidikan Keluarga dalam Surat Luqman  

1) Pendidikan Agama 

Materi pendidikan agama merupakan aspek penting 

yang harus mendapatkan prioritas dalam pendidikan anak, 

karena justru dengan pengetahuan tentang agamalah anak 

akan mengetahui hakekat dan tujuan hidupnya. Karena itu 

pendidikan agama kepada anak berarti mengembangkan 

fitrah dasar yang dibawanya sampai dia dilahirkan. Fitrah 
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dasar yang diibaratkan semainan benih itu jika tidak 

mendapatkan pemeliharaan dan perawatan yang cukup 

nscaya dia akan sulit berkembang dan bahkan bisa menjadi 

layu dan pada akhirnya mati.  

Ulwan melihat bahwa pendidikan agama yang perlu 

ditanamkan kepada anak itu meliputi: 

a. Mendengarkan dan mengerjakan kepada anak 

kalimah tauhid agar tertanam di dalam hatinya rasa 

cinta kepada Islam sebagai agama tauhid. 

b. Mengenalkan hukum-hukum Allah agar anak dapat 

membedakan mana halal dan haram, mana perintah 

dan larangan, sehingga terhindar dari perbuatan 

maksiyat lantar kebodohannya. 

c. Membiasakan kepada anak terhadap perbuatan-

perbuatan yang bernilai ibadah agar dia terbentuk 

menjadi anak yang taat kepada Allah, Rasul dan para 

pendidiknya. 

d. Menanamkan kepada anak rasa cinta kepada nabinya 

dengan membimbing dan membiasakan 

menjalankan sunnah-sunnahnya, karena dengan 

demikian fitrah bawaan anak akan dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik, sehingga dia akat selamat 
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menjalani hidup dan kehidupannya (Ulwan, 1971: 

156-157).
35

 

2) Pendidikan Akidah 

   Aspek ini juga sangat penting untuk diajarkan 

kepada anak di rumah adalah masalah aqidah (keyakinan 

yang berkaitan dengan keimanan). Akidah yang benar harus 

sudah ditanamkan kepada anak sejak dini agar kelak tidak 

mudah goyah, mudah berpaling dari keyakinan yang dapat 

merusak aqidahnya keislamannya, bahkan menjadi murtad. 

Menanamkan aqidah Islamiyah yang benar tidaklah sebatas 

mengajarkan mengenai pengertian-pengertian (sebatas 

definisi), tetapi lebih kepada isinya agar tidak terkotori oleh 

perbuatan terlarang. Sementara akidah dari paham-paham 

lainnya dapat saja diketahui anak disekolah pada jenjang 

pendidikannya yang sudah memadai. 

   Secara umum, lingkup akidah yang perlu diajarkan 

kepada anak di rumah adalah yang berkaitan dengan 

masalah-masalah keimanan, yaitu keimanan kepada Allah 

Swt, keimanan kepada malaikat-Nya, keiman kepada kitab-

kitab-Nya, keimanan kepada rasul-Nya, keimanan kepada 

hari akhir, keimanan kepada Qada‟ dan Qadar Allah Swt. 

Ringkasnya bahwa yang diajarkan dan ditanamkan kepada 
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anak mengenai akidah dirumah adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan rukun iman, yang lebih bersifat sederhana dan mudah 

dipahami, dimengerti, dan diingat. Hal ini dimaksud sebagai 

pengetahuan awal atau dasar yang dapat dihubungkan dengan 

pengetahuan akidah atau keimanan yang akan di pelajari. 

3) Pendidikan Akhlak  

   Pendidikan akhlak merupakan sub/bagian pokok 

dari materi pendidikan agama, karena sesungguhnya agama 

adalah akhlak, maka tidak berlebihan kiranya jika dikatakan 

bahwa apa yang baik menurut akhlak adalah yang baik pula 

menurut agama. Karena begitu besar peran pendidikan akhlak 

dalam membentuk kepribadian anak manusia maka semua 

filusuf muslim sepakat bahwa pendidikan akhlak merupakan 

jiwa pendidikan Islam, karena tujuan tertinggi dari 

pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak.
36

 

   Akhlak lebih diutamakan pada praktik perilaku, 

bertutur kata yang baik, tidak mengucapkan kata-kata kotor 

atau kasar. Berjalan dengan sopan dan tidak sombong, 

menyatakan permisi ketika melintasi orang lain, mau 

mengucapkan terima kasih jika diberikan atau menerima 

sesuatu dari orang lain serta dilakukan dengan tangan kanan, 

tidak ragu untuk memeinta maaf jika merasa salah pada orang 
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lain, dan lain sebagainya. Tentu saja akan lebih baik disertai 

keteladanan dan penjelasan yang bisa dimengerti oleh anak. 

4) Pendidikan Ibadah 

Ibadah adalah tunduk patuh yang timbul dari 

kesadaran hati akan keagungan yang disembah (Allah Swt), 

karena yakni bahwa sesungguhnya Allah Swt, itu 

mempunyai kekuasaan yang tidak dapat dicapai oleh akal 

akan hakekatnya. Ibadah kepada Allah adalah suatu 

kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia selama 

hidupnya. Tugas akhir yang harus diselesaikan manusia 

adalah tujuan yang sesungguhnya dalam pendidikan Islam 

yang dapat dicapai melalui pengabdiannya kepada Allah 

Swt secara total. Bentuk pengabdian seorang hamba kepada 

Tuhannya merupakan fitrah setiap manusia yang diberikan 

Tuhan kepada hambanya. Ketika seorang hamba 

menghadapkan dirinya untuk memenuhi panggilan Allah 

serta mentaati perintah-Nya, berarti ia berjalan dalam 

rangka memenuhi panggilan naruninya yang paling 

dalam.
37

 

Kewajiban orang tua adalah mengarahkan kembali 

fitrah pengabdian anak pada sang khalik yang telah 

tertanam sejak manusia ditiupkan roh kepadanya, ketika ia 
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masih berada dalam kandungan ibunya. Apabila fitrah 

tersebut dapat diarahkan dengan benar, maka akan dapat 

terbentuk dengan memiliki akidah yang kuat. Masa kecil 

bukanlah masa pembebanan atau pemberian kewajiaban, 

tetapi merupakan masa persiapan, latihan dan pembiasaan, 

sehingga ketika anak memasuki masa dewasa yaitu pada 

saat mereka mendapatkan kewajiban dalam beribadah, 

segala jenis ibadah yang Allah Swt wajibkan dapat mereka 

lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Karena 

sebelumnya mereka sudah terbiasa melakukan ibadah-

ibadah tersebut. 

Salah satu ibadah yang mempunyai pengaruh besar 

dalam pendidikan Islam adalah shalat. Ada tiga tahap 

membiasakan anak anak untuk melakukan ibadah shalat 

yaitu: Pertama, perintah untuk shalat. Kedua, mendidik tata 

cara shalat. Ketiga, memukul anak karena tidak shalat. 

Ketiga tahap tersebut harus disesuaikan dengan tahap 

pertumbuhan dan perkembangan anak.
38
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BAB IV 

ANALISIS PENDIDIKAN KELUARGA DALAM SURAT LUQMAN 

PERSPEKTIF MOH. HAITAMI SALIM 

A. Analisis Pendidikan Keimanan (Akidah) dalam Surat Luqman 

Perseptif Moh.Haitami Salim 

Akidah merupakan dasar utama dalam ajaran Islam. Karena itu, ia 

merupakan dasar-dasar pokok kepercayaan/keyakinan seseorang yang 

wajib dimilikiya untuk dijadikan pijakan dalam segala sikap dan tingkah 

lakunya sehari-hari. Tingkah laku yang tidak dilandasi dan tidak disertai 

dengan keimanan akan menjadi sia-sia. Pendidikan akidahmenjadi 

pedoman bagi seseorang untuk berinteraksi antar sesamanya serta menjadi 

motivator yang menggugah manusia untuk berpandangan ke depan, 

optimis, sungguh-sungguh, dan berkesadaran. Oleh karena itu, pendidikan 

akidah tidak hanya berfungsi sebagai landasan secara pasif, melainkan 

sebagai ukuran atau patokan untuk mengukur perilaku seseorang dalam 

perilakunya. 

Secara umum, pendidikan akidah dalam keluarga yang harus 

diajarkan kepada anak adalah hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman. 

Di antaranya Iman kepada Allah Swt, Iman kepada malaikat-Nya, Iman 

kepada kitab-kitab-Nya, Iman kepada rasul-Nya, Iman kepada hari akhir, 

serta Iman kepada Qada‟ dan Qadar Allah Swt. 

Penanaman rasa keimanan yang murni sejak anak mulai diusia dini 

sangatlah penting, agar kelak tidak mudah goyah, mudah berpaling dari 
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keyakinan yang dapat merusak akidah keIslamannya, bahkan menjadi 

murtad. 

Relevansi pendidikan keluarga dengan pendidikan akidah dalam 

surat Luqman yaitu mengenai bentuk larangan untuk mempersekutukan 

Allah SWT. Mempersekutukan Allah SWT dikatakan kedzaliman, karena 

perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu 

menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan 

sesuatu yang tidak sanggup memberikan nikmat dan karunia itu. Dalam 

hal ini menyamakan Allah SWT sebagai sumber nikmat dan karunia 

dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat sesuatupun. Dikatakan 

bahwa perbuatan itu adalah kezaliman besar, karena yang disamakan itu 

ialah Allah SWT pencipta dan penguasa semesta alam, yang seharusnya 

semua makhluk mengabdi dan menghambakan diri kepada-Nya. 

Selain itu makna pendidikan yang terkandung pada lafat ya’idhuhu 

yang diambil dari kata wa’adha yaitu nasehat yang menyangkut berbagai 

kebijakan dengan cara yang menyentuh hati, dalam hal ini berarti dalam 

melaksanakan pendidikan harus disampaikan dengan penuh kasih sayang, 

tidak membentak dan juga harus mengisyaratkan nasehat/pendidikan yang 

dilaksanakan dari saat ke saat sehingga dapat dipahami oleh anak. Anak 

adalah sambungan hidup dari orang tuanya, cita-cita yang belum dapat 

dicapai orang tua selama hidup di dunia diharapkan dapat dicapai oleh 

anaknya. Selain itu anak akan meniru budi pekerti yang dicontohkan oleh 

orang tuanya. Sesuai dengan surat Luqman yang menerangkan bahwa 
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Luqman telah melakukan tugas yang sangat penting kepada anaknya, yaitu 

menyampaikan agama yang benar dan budi pekerti yang luhur. Cara 

Luqman menyampaikan pesan itu wajib di contoh oleh setiap orang tua 

yang mengaku dirinya muslim.   

B. Analisis Pendidikan Ibadah dalam Surat Luqman Perseptif 

Moh.Haitami Salim 

Dalam tafsir al-Misbah QS. Luqman dijelaskan bahwa pendidikan 

ibadah yang perlu diajarkan kepada anak adalah sholat, mengamalkan 

akhlak terpuji, menjauhi akhlak tercela, dan sabar. Shalat  bukan hanya 

merupakan  kewajiban atau ketaatan perintah Allah, tetapi  juga sebagai 

pembinaan diri dari perbuatan kejahatan dan kemungkaran. Shalat di 

samping merupakan ibadah kepada Allah SWT seharusnya juga berfungsi 

mencegah seseorang untuk tidak melaksanakan kemungkaran-

kemungkaran.  

Menurut Muh. Haitami Salim, pendidikan ibadah yang dilakukan 

di dalam keluarga tidak hanya orang tua menyuruh anak untuk melakukan 

sholat, mengamalkan akhlak terpuji, menjauhi akhlak tercela, dan sabar, 

namun orang tua juga harus memberikan contoh, bimbingan dan 

pembiasaan kepada anak agar dapat dilakukan secara baik, benar, dan 

istiqamah. Pembelajaran ibadah untuk anak di rumah, lebih ditekankan 

pada ibadah praktis dan pembiasaan-pembiasaan. Adapun ibadah praktis 

yang perlu dipraktikkkan di rumah seperti praktik tata cara berwudhu, 

sholat, bersedekah dan lain sebagainya. Sedangkan pembiasaan-
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pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua seperti membiasakan anak 

untuk melaksanakan sholat tepat waktu yang dilakukan dengan berjamaah, 

atau sendiri namun tetap dalam pengawasan orang tua, melaksanakan 

ibadah puasa wajib maupun sunnah, menunaikan zakat (sadaqah dan 

infaq). 

Dapat dipahami pendidikan ibadah yang perlu diajarkan kepada 

anak adalah sholat, mengamalkan akhlak terpuji, menjauhi akhlak tercela, 

dan sabar, sehingga orang tua dapat melakukan bimbingan dan 

pembiasaan kepada anaknya secara langsung atau didampingi. 

Relevansi pendidikan keluarga dengan pendidikan ibadah dalam 

surat Luqman yaitu mengenai pendidikan ibadah di mana hal ini berkaitan 

dengan amal-amal saleh yang puncaknya adalah shalat, serta amal-amal 

kebajikan yang mencerminkan amr ma’ruf dan nahi mungkar. Luqman 

mewasiatkan kepada anaknya agar selalu mendidrikan shalat dengan 

sebaik-baiknya, sehingga shalat itu diridhai Allah SWT. Jika shalat yang 

dikerjakan itu diridhai Allah perbuatan keji dan perbuatan mungkar dapat 

dicegah, berusaha mengajak manusia untuk mengerjakan perbuatan-

perbuatan baik yang diridhai Allah dan berusaha agar manusia tidak 

mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, berusaha membersihkan jiwa dan 

mencapai keberuntungan. Selalu bersabar terhadap segala macam cobaan 

yang menimpa, baik cobaan itu berbentuk kesenangan dan kemegahan, 

maupun dalam bentuk kesengasaraan dan penderitaan.  
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Pembelajaran ibadah dalam lingkungan keluarga lebih ditekankan 

pada ibadah praktis dan pembiasan-pembiasaan. pada dasarnya, ibadah 

yang diajarkan kepada anak di rumah meliputi ibadah dalam rukun Islam 

(arkanul Islam), yaitu bagaimana mengucapkan dua kalimat syahadat 

yang benar, membiasakan sholat wajib dan sunnah dengan benar, 

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

berzakat (suka bersadaqah dan berinfaq) dan punya semangat serta 

kemauan untuk berhaji ke baitullah. 

Pendidikan ibadah dalam kehidupan sehari-hari seolah-olah 

hanyalah potret rutinitas tanpa esensi, hal ini bisa dilihat dari 

ketidakseimbangan antara ibadah shalat terhadap tindakan kehidupan 

sehari-hari. Hal ini terjadi karena meremehkan setiap apa yang 

berhubungan dengan shalat atau menganggapnya hanya sebagai kebiasaan 

saja.Seharusnya shalat yang dilakukan secara terus-menerus akan 

memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi yang melakukannya. 

Manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu 

terkontrol untuk berbuat dan bersikap sesuai dengan hati nurani, selalu 

mematuhi norma-norma dalam kehidupan masyarakat, tertib, dan rukun. 

C. Analisis Pendidikan Akhlak dalam Surat Luqman Perseptif 

Moh.Haitami Salim 

Dalam tafsir al-Misbah QS. Luqman, pendidikan akhlak tidak 

terlepas dari aqidah dan syariat karena akhlak merupakan pola tingkah 

laku yang  mengakumulasi dari keyakinan dan ketaatan. Akhlak tercermin 
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dalam perilaku yang ditampakkan dari kata-kata dan perbuatan, dilakukan 

secara sadar atas dorongan dari dalam. Terkadang akhlak juga berada 

dalam aspek batin, seperti sikap batin, pikiran, dan juga perasaan.  

Menurut Moh. Haitami Salim, pendidikan akhlak adalah suatu 

usaha dasar yang mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir batin 

manusia sehingga menjadi manusia yang berbudi luhur, memiliki totalitas 

kepribadian baik kepada dirinya sendiri atau selain dirinya.Pendidikan 

akhlak pada dasarnya mengandung unsur rasional dan mistik, unsur 

rasional bererti pendidikan akhlak yang memberikan porsi lebih kuat 

terhadap daya fikir manusia. Sementara unsur mistik memberi porsi lebih 

banyak kepada pendidikan daya rasa pada diri manusia. Dengan demikian, 

selain mengarah pada ranah kognitif, pendidikan akhlak juga terfokus juga 

pada pembangunan aspek afektif, yan kemudian diimplementasikan dalam 

bentuk tindakan (psikomotorik). 

 Pendidikan dan pembinaan akhlak hendaknya dimulai dari masa 

kanak-kanak. Pembinaan ini tidak cukup dengan pembelajaran yang 

berorientasi pada penguasaan ilmu pengatahuan (kognitif domain). Tetapi 

juga harus ditekankan pada pembiasaan tindakan yang disertai 

keteladanan, baik oleh guru, orang tua maupun setiap orang dewasa. 

Selain mengarah pada ranah kognitif, pendidikan akhlak juga terfokus juga 

pada pembangunan aspek afektif, yang kemudian diimplementasikan 

dalam bentuk tindakan (psikomotorik). 
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pendidikan dan pembinaan akhlak menjadi penting, tidak hanya 

tuntutan peraturan dan perundang-undangan tetapi juga karena kelanjutan 

dari misi kerasulan Muhammad saw. Pembentukan akhlak mulia ini tidak 

dapat diwariskan, harus melalui proses pendidikan, pemahaman, 

pembinaan, internalisasi, bimbingan dan keteladanan. Proses pembentukan 

akhlak diutamakan pada penamnaman nilai-nilai pembinaan, bimbingan 

dan pemberian keteladanan. 

Dapat dipahami pendidikan akhlak mengajarkan anak untuk 

menjadi anak yang berperilaku baik dan berakhlak mulia, baik 

hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia (birul 

walidain, amr ma’ruf nahi munkar), tidak memalingkan wajah dan 

berjalan dengan angkuh sederhana dalam berjalan, dan melunakkan suara 

ketika berbicara), dan hubungannya dengan diri sendiri (bersikap sabar). 

Relevansi pendidikan keluarga dengan pendidikan akhlak dalam 

surat Luqman. Tujuan utama pendidikan akhlak adalah agar manusia 

berada dalam kebenaran  dan  senantiasa  berjalan  di  jalan  yang  lurus  

yaitu  jalan  yang  di ridai oleh Allah. Inilah yang akan mengantar manusia 

bahagia di dunia dan akhirat. Nilai  pendidikan  akhlak  dan  sikap hidup  

yang  mulia  terkandung  dalam  surah Lukman adalah berbakti kepada 

kedua orang tua, karena sesungguhnya kedua orang tua adalah penyebab 

pertama bagi keberadaanya di dunia itu. Selain itu kita diperintahkan 

untuk berbuat baik kepada ibu; ibu yang mengandung seorang anak 
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sampai ia dilahirkan, sampai di ia menyusui anaknya hingga dua tahun, 

amat banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami ibu.  

Pada lafad ( و هنا ( wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang 

dimaksud di sini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, 

penyusuan dan pemeliharaan anak. Ini mengisyaratkan betapa lemahnya 

sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, 

yakni segala sesuau yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu pada 

dirinya dan dipikulnya. Adapun hal-hal yang mengharuskan anak 

menghormati dan berbuat baik kepada ibu dan bapak yaitu: 1) ibu dan 

bapak telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Cinta dan 

kasih sayangnya ini terwujud dalam berbagai bentuk, di antaranya ialah 

usaha memberi nafkah, mendidik dan menjaga serta memenuhi keinginan-

keinginan anaknya. Usaha-usaha yang tidak mengikat itu dilakukan tanpa 

mengharapkan balasan sesuatupun dari anak-anaknya, kecuali agar anak-

anaknya di kemudian hari berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 2) anak 

adalah buah hati dan pengarang jantung dari ibu dan bapaknya. 3) anak-

anak sejak dari kandungan ibu sampai dia lahir kedunia dan sampai 

dewasa, makan, pakaian serta segala keperluannya yang lain ditanggung 

ibu bapaknya. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa nikmat yang 

paling besar yang diterima oleh seorang manusia adalah nikmat Allah, 

kemudian nikmat yang diterima dari ibu dan bapaknya. Itulah sebenarnya 

Allah SWT meletakkan kewajiban berbuat baik kepada ibu dan bapak, 

sesudah kewajiban beribadat kepada-Nya. 
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D. Analisis Pendidikan Keterampilan/Kecakapan Hidup dalam Surat 

Luqman Perseptif Moh.Haitami Salim 

Potensi dasar dan fitrah manusia tersebut harus ditumbuh 

kembangkan secara optimal dan terpasu melalui proses pendidikan 

sepenjang hayat. Pertumbuhan dan perkembangan potensi dasar dan fitrah 

tersebut juga dipengaruhoi oleh faktor-faktor genetik, alam dan geografis, 

sosiokultural, sejarah dan  lingkungan.  

Keluarga adalah lingkungan yang tepat untuk mengenalkan, 

memberikan pengetahuan dan melatih keterampilan kacakapan hidup agar 

anak bisa bekerja. Mulai dari keterampilan kerja sederhana atau pekerjaan 

sehari-hari di rumah sampai keterampilan menggunakan teknologi. 

Keterampilan yang sederhana, seperti mencuci piring, pakaian, menyapu 

dan lain sebagainya. Keterampilan yang bersentuhan dengan teknologi, 

misalnya menggunakan mesin cuci, menggunakan komputer, berkendara 

motor/mobil dan lain sebagainya. 

Pendidikan kecakapan hidup memberi kesempatan kepada setiap 

anak untuk meningkatkan potensinya dan memberikan peluang untuk 

memperoleh bekal keahlian atau keterampilan yang dapat dijadikan 

sebagai sumber penghidupannya. Dalam melaksanakan kebijakaan 

pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup, fokus utama kegiatan 

pendidikan ditunjukkan untuk mempersiapkan anak agar memiliki 

kecakapan untuk hidup dan mampu menempuh perjalanan hidup lebih 

lanjut. Hasil kecakapan hidup merpakan hasil dari usaha anak itu sendiri, 



84 

 

 

maka filsafat memendang bahwa perolehan kecakapan hidup bertumpu 

pada pemanfaatan potensi yang dimiliki bersama lingkungannya. Lembaga 

pendidikan sebagai wahana proses interaksi potensi dengan lingkungan 

yang dibimbing, dimotivasi dan difasilitasi oleh guru dan tenaga 

kependidikan merupakan tempat yang ideal untuk menjalankan hal 

tersebut. 

Relevansi pendidikan keluarga dengan pendidikan kecakapan 

dalam surat Luqman. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah 

menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan 

terampil menjaga kelangsungan hidup, dan perkembangannya di masa 

datang, peserta didik memiliki tingkat kemandirian, keterbukaan, 

kerjasama, dan akuntabilitas yang diperlukan untukmenjaga kelangsungan 

hidup dan perkembangannya. Peserta didik memiliki kemampuan dan 

kesanggupan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup yang 

dihadapi. Dalam hal ini Luqman mewasiatkan kepada anaknya jangan 

sekali-kali bersifat angkuh dan sombong, suka membangga-banggakan diri 

dan memandang rendah orang lain. Dan hendaklah sederhana waktu 

berjalan, lemah lembut dalam berbicara, sehingga orang yang melihat dan 

mendengarkannya merasa senang dan tentram hatinya. Berbicara dengan 

sikap keras, angkuh dan sombong itu dilarang Allah karena pembicaraan 

yang semacam itu tidak enak didengar, menyakitkan hati dan telinga, 

seperti tidak enaknya suara keledai.  
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Di samping itu apa yang dilakukan Luqman dalam 

menginteralisasikan nilai-nilai kepada puteranya adalah contoh yang baik 

bagi pendidikan informal di lingkungan keluarga, nilai-nilai kehidupan 

harus dimulai sejak anak sudah bisa berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan lingkungannya. Anak yang telah dilatih terkait kecakapan hidup 

diharapkan mampu mengatasi tantangan yang dihadapinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan, bahwa;  

1. Pendidikan akidah perspektif Moh. Haitami Salim dalam 

keluarga yang harus diajarkan kepada anak adalah semua yang 

berkaitan dengan rukun iman. Dan menanamkan rasa 

keimanan yang murni sejak usia dini sangatlah penting, agar 

kelak tidak mudah goyah, mudah berpaling dari keyakinan 

yang dapat merusak aqidah keislamannya, bahkan menjadi 

murtad. 

2. Pendidikan ibadah perspektif Moh. Haitami Salim yang perlu 

diajarkan kepada anak adalah rukun Islam bagaimana 

mengucapkan dua kalimat syahadat yang benar, membiasakan 

sholat wajib dan sunnah dengan benar, melaksanakan puasa 

wajib dan sunah dengan benar dan senang hati, mau berzakat 

(suka bersadaqah dan berinfaq) dan punya semangat serta 

kemauan untuk berhaji ke baitullah, mengamalkan akhlak 

terpuji, menjauhi akhlak tercela, dan sabar. Sehingga orang tua 

dapat melakukan bimbingan dan pembiasaan kepada anaknya 

secara langsung atau didampingi. 
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3. Pendidikan akhlak perspektif Moh. Haitami Salim 

mengajarkan anak untuk menjadi anak yang berperilaku baik 

dan berakhlak mulia, baik hubungannya dengan Allah, 

hubungannya dengan sesama manusia (birul walidain, amr 

ma’ruf nahi munkar, tidak memalingkan wajah dan berjalan 

dengan angkuh sederhana dalam berjalan, dan melunakkan 

suara ketika berbicara), dan hubungannya dengan diri sendiri 

(bersikap sabar). 

4. Pendidikan kecakapan hidup perspektif Moh. Haitami Salim 

bertujuan 1) mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga 

dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi; 

2) memberikan kesempatan kepada sekolah untuk 

mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan 

prinsip pendidikan berbasis luas; 3) mengoptimalkan 

pemanfatan sumber daya di lingkungan sekolah, dengan 

memberi peluang pemanfatan sumber daya di lingkungan 

sekolah, dengan memberi sumber daya yang ada di 

masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis 

sekolah.  
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B. Saran  

1. Bagi para orangtua 

Diharapkan kepada para orang tua mampu memberikan 

pendidikan yang pertama dan utama. karena peran pendidikan 

keluarga sangat penting terutama orang tua, yaitu mulai sejak dalam 

kandungan pembentukan kemampuan anak, memberi motivasi serta 

bimbingan tentang kepribadian atau menciptakan dan menyediakan 

fasilitas lingkungan keluarga yang kondusif agar punya kemauan dan 

semangat yang tinggi. 

2. Bagi lembaga pendidikan  

Diharapkan kepada lembaga pendidikan dapat mewujudkan 

dan membentuk seorang anak muslim yang memantapkan keimanan,  

melatih keterampilan ibadah, membina dan membiasakan akhlak 

terpuji serta member bekal keterampilan/kecakapan hidup, dan 

mampu menjalankan tugasnya sebagai makhluk Allah di muka bumi 

baik dalam  kerangka kehidupan individu maupun kemasyarakatan. 
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