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Kata Kunci :Hypnoparenting, Pendidikan Karakter Anak. 

Pembinaan karakter anak utamanya dilakukan dalam lingkungan keluarga dan harus 

dilakukan sedini mungkin. Sedangkan keberhasilan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter sangat tergantung dari bagaimana cara penerapannya terhadap anak. Terdapat 

pembaharuan  di dalam dunia pendidikan keluarga, yakni mendidik anak menggunakan 

konsep hypnoparenting, yang kemudian akan direlevansikan dengan pendidikan karakter 

anak. 

Dari latar belakang diatas memunculkan tujuan : 1. Untuk mengetahui cara 

mendidik anak menggunakan hypnoparenting, dan 2. untuk mengetahui relevansi 

pendidikan karakter anak dengan menggunakan hypnoparenting. 

JenispenelitianiniadalahpenelitianstudiKepustakaan(Library Research), pendekatan 

yang digunakanialahpendekatanliterer.Pengumpulan data dalampenelitianini di dasarkanpada 

data primer dan data sekunder.Data primer dalampenelitianiniadalahbuku-bukuyang memuat 

konsep Hypnoparenting.Dalampenelitianinitehnikpengumpulan data 

menggunakantehnikediting,organizingdananalizing,sertaanalisis data 

menggunakanmetodeanalisisdeskriptifdanmenggunakantekhnikcontent analysis. 

Dari hasilpenelitianituditemukanbahwa: (1). Menerapkan hypnoparenting dalam 

mendidik anak dapat dilakukan dengan cara membangun kedekatan dengan anak melalui 

komunikasi terlebih dahulu sebelum memberikan sugesti. Selanjutnya saat berkomunikasi 

dan memberikan sugesti sebaiknya menggunakan kata-kata yang membangun dan berefek 

positif dan disertai sentuhan fisik agar anak merasa disayangi. Dan yang lebih penting, orang 

tua sebaiknya memberikan sugesti tersebut berulang-ulang sehingga sugesti tersebut 

menancap dalam pikiran bawah sadar anak. (2). Relevansi pendidikan karakter anak dengan 

penerapan hypnoparenting yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi tujuan, mekanisme, 

dan prinsip. Tujuannya adalah terbentuknya akhlak mulia, sedangkan mekanismenya adalah 

pikiran bawah sadar yang kemudian diproses ke dalam pikiran sadar, dan yang terakhir 

prinsipnya adalah pola sikap, perkataan, dan tingkah laku orang tua itu sendiri atau disebut 

juga keteladanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hypnoparenting berasal dari kata hypnosis dan parenting (mendidik 

anak). Hypnoparenting merupakan salah satu aplikasi hipnosis/hipnotis untuk 

tujuan merawat dan mendidik anak (parenting). Aplikasi hipnosis untuk 

parenting ini dilakukan tanpa harus membuat seorang anak tertidur, seperti 

hipnosis yang sering dilihat di televisi. Hypnoparenting dilakukan dengan 

menyugesti anak dengan kalimat-kalimat yang mampu membuat anak percaya 

diri dan dengan kata-kata yang bernilai positif atau halus.
1
 

James Braid adalah orang pertama yang dapat menjelaskan kerangka 

ilmiah tentang fenomena hipnosis, dan hipnosis kemudian dapat diterima 

menjadi suatu teknik pengobatan oleh dunia kedokteran Inggris. Hipnosis 

pada awalnya bernama neurypnology yang berasal dari bahasa Yunani. 

Kemudian hari, Braid menggunakan kata neuro-hypnotism yang berasal dari 

kata hypnos yaitu dewa tidur dalam mitologi Yunani. Selanjutnya demi 

mempermudah ucapan, Braid menghilangkan kata neuro. Penemuan tersebut 

                                                           

       
1
 Oktaviana, 19songolas, Mengajari Anak Balita Dengan Hipnoparenting, 2011, 

19songolas.wordpress.com, diunduh pada 17 Desember 2014. 
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diberi nama hypnotism atau hipnosis. Sehingga Braid dipandang sebagai 

“Bapak Hipnosis”.2  

Tokoh selanjutnya adalah Milton H. Erickson (1901-1980), seorang 

psikiater dari Amerika Serikat yang mengkhususkan praktiknya pada hypnosis 

medis dan terapi keluarga. Hipnosis sebagai metode efektif yang terbukti 

secara klinis dalam mengatasi berbagai gangguan atau permasalahan pada 

anak-anak. Hingga 1960, kontribusi hipnosis untuk anak-anak telah membawa 

seorang ahli seperti Dr. Franz Baumann yang menjadi “dokter anak-anak 

pertama” sekaligus menjadi presiden dari Association Society Clinical 

Hypnosis (ASCH).
3
 

Selain itu, Ariesandi Setyono seorang pakar hypnoparenting di 

Indonesia, memberikan pengertian bahwa hypnoparenting adalah suatu 

program pembelajaran dan pendidikan secara sistematis bagi orang tua dengan 

harapan para orang tua bisa mendidik anak dan membesarkannya dengan 

profesional.
4
 

Dalam Hypnoparenting tidak menganut ajaran hypnosis yang berat 

sampai objek tidak sadarkan diri. Proses hypnosis adalah semua proses 

pemasukan informasi ke dalam pikiran. Sedangkan parenting merupakan 

                                                           

       
2
 Adi W. Gunawan, Hypnosis The Art Communication: Meraih Sukses Dengan Kekuatan Pikiran, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 9. 

       
3
 Dewi Yogo Pratomo, Hypnoparenting, (Jakarta : Qanita, 2011,) 116. 

       
4
 Evariny, Hypnoparenting, Menanamkan Rasa Positif pada Anak, 2009, 

http://www.hypnobirthing.web.id/?p=564, diakses pada 18 Desember 2014. 
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segala sesuatu yang berurusan dengan tugas-tugas orang tua dalam mendidik 

dan membesarkan anak. 

Dengan kata lain, Mendidik atau mengasuh anak merupakan  tugas 

utama orang tua. Untuk itu orang tua perlu  memahami hakikat dan peran 

mereka dalam membesarkan anak. Hal ini  dapat dilakukan dengan 

membekali diri tentang ilmu pola pengasuhan atau cara mendidik anak yang 

tepat. Karena dengan cara yang tepat tersebut diharapkan dapat membentuk 

kepribadian atau karakter anak sesuai dengan harapan orang tua. 

Upaya orang tua dalam membentuk kepribadian anak, mendidik dan 

mengembangkan potensi akademi, potensi religious dan moral merupakan 

fungsi dari keluarga. Oleh karena itu lingkungan keluarga dapat dikatakan 

lingkungan yang paling utama, karena sebagian besar kehidupan anak berada 

di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak 

adalah dari orang tua.  Dan kedekatan orang tua dengan anak juga 

memberikan pengaruh yang besar dalam proses pembentukan karakter 

dibanding pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya.
5
 

Dengan demikian orang tua sejak dini sudah harus mengajarkan 

kandungan isi Al-Qur’an kepada anak. Yang dilaksanakan secara bertahap 

sesuai dengan masa perkembangannya dan terus-menerus ditingkatkan 

                                                           

       
5
 Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Kerjasama Lembaga  Kajian 

Agama Dan Jender Dengan Solidaritas Perempuan Dan The Asia Foundation, 1999), 19-20. 
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isinya.
6
 Misalnya pada tahap pertama anak hanya cukup melihat orang tuanya 

melakukan sholat, kemudian pada tahap berikutnya mulai mengajarkan 

gerakan sholat. Dan pada selanjutnya ketika anak mulai memahami maka 

akan mampu sholat secara mandiri. Maka dari itu perlu peran orang tua dalam 

mendidik tidak sekedar memberikan nasihat saja tetapi perlu memberikan 

teladan yang baik. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam Surat An Nahl 

ayat 125: 

    

 

  

    

     

    

    

  

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah,
7
 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.”8
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan keharusan 

bagi setiap manusia, terutama anak-anak yang belum dewasa. Hal ini dapat 

                                                           

       
6
 Hadari Nawawi, Pendidikan Dalam Islam, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1993), 149. 

       
7
 Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan 

yang bathil.  

       
8
 Al-Qur’an, 16:125. 
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diamati dengan jelas pada saat manusia lahir ke dunia dengan segala 

keadaannya yang lemah tidak berdaya dan tidak mengetahui segala sesuatu 

yang ada di sekelilingnya merupakan petunjuk dan bukti bahwa anak adalah 

makhluk yang memerlukan bantuan, pendidikan, arahan dan bimbingan 

menuju arah kedewasaan.
9
 

Situasi sosial-kultural masyarakat akhir-akhir ini semakin 

menghawatirkan. Berbagai macam peristiwa yang merendahkan harkat dan 

martabat manusia berkembang di masyarakat bahkan dalam dunia pendidikan, 

semisal hancurnya nilai-nilai moral, merebaknya ketidakadilan, tipisnya 

solidaritas, meningkatnya kenakalan remaja, praktek korupsi yang semakin 

canggih dan massif, tindak pidana, sikap tidak etis terhadap guru, dan 

berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Fenomena ini seolah 

mempertanyakan kembali peranan pendidikan dalam membangun etika dan 

moral masyarakat. 

Dengan demikian, karakter atau akhlak tidak diragukan lagi memiliki 

peran besar dalam kehidupan manusia. Menghadapi fenomena krisis moral, 

tuduhan seringkali diarahkan kepada dunia pendidikan sebagai penyebabnya. 

Hal ini dikarenakan pendidikan berada pada barisan terdepan dalam 

                                                           

       
9
 Adang Heriawan, Mengenal Manusia dan Pendidikan (Yogyakarta: Liberty, 1988), 62.   
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menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan secara moral 

memang harus berbuat demikian.
10

 

Pembinaan karakter dimulai dari individu, karena pada hakikatnya 

karakter itu memang individual, meskipun ia dapat berlaku dalam konteks 

yang tidak individual. Karenanya pembinaan karakter dimulai dari gerakan 

individual, yang kemudian diproyeksikan menyebar ke individu-individu 

lainnya, lalu setelah jumlah individu yang tercerahkan secara karakter atau 

akhlak menjadi banyak, maka dengan sendirinya akan mewarnai masyarakat. 

Pembinaan karakter selanjutnya dilakukan dalam lingkungan keluarga 

dan harus dilakukan sedini mungkin sehingga mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Melalui pembinaan karakter pada setiap individu 

dan keluarga akan tercipta peradaban masyarakat yang tentram dan sejahtera. 

Istilah nation and character building adalah istilah klasik dan menjadi 

kosa kata hampir sepanjang sejarah modern Indonesia terutama sejak 

peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Istilah ini mencuat kembali sejak tahun 2010 

ketika pendidikan karakter dijadikan sebagai gerakan nasional pada puncak 

acara Hari Pendidikan Nasional 20 Mei 2010. Latar belakang munculnya 

pendidikan karakter ini dilatarbelakangi oleh semakin terkikisnya karakter 

                                                           

        
10

Abuddin Nata,Manajemen Pendidikan mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia ,(Jakarta: Prenada media, 2007), 219. 
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sebagai bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai upaya pembangunan manusia 

Indonesia yang berakhlak budi pekerti yang mulia.
11

 

Pendidikan karakter seringkali timbul tenggelam dalam sejarah  

pendidikan nasional. Adakalanya pendidikan karakter menjadi primadona, 

menjadi mata pelajaran khusus, kemudian menjadi dimensi yang terintegrasi 

ke dalam seluruh mata pelajaran, dan adakalanya pendidikan karakter 

diintegrasikan dengan pendidikan agama, pendidikan moral pancasila, atau 

pendidikan akhlak mulia. Namun, ada juga saat di mana pendidikan karakter 

sama sekali hilang dalam kurikulum pendidikan nasional. 

Oleh karena itu karena pentingnya pendidikan karakter maka orang tua 

harus dengan sungguh-sungguh mendidik anaknya agar menjadi penerus 

bangsa. Seperti yang dikutip oleh Russell T. Williams dan Ratna Megawangi 

dari Mahatma Gandhi yang memperingatkan tentang salah satu tujuh dosa 

fatal, yaitu “education without character” (pendidikan tanpa karakter). Juga 

Theodore Roosevelt yang mengatakan: “To educate aperson in mind and not 

in morals is to educate a menace to society” (Mendidik seseorang dalam 

aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara bahaya 

kepada masyarakat).
12

 

                                                           

       
11

Tobroni, Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam ,   

http://tobroni.staff.umm.ac.id/2010/11/24/ di unduh pada tanggal : 29 November 2014 pukul 15.02.   

        
12

 Russell T. Williams dan Ratna Megawangi, Dampak Pendidikan Karakter Terhadap Akademi 

Anak, http://pondokibu.com, diakses pada tanggal 17 Desember 2014. 
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Jika kita melihat muatan pendidikan karakter yang demikian, pada 

dasarnya pendidikan karakter itu adalah pendidikan akhlak terpuji, yaitu 

pendidikan yang mengajarkan, membina, membimbing dan melatih agar 

peserta didiknya memiliki karakter, sikap mental positif, dan berakhlak 

terpuji.
13

 

Penulis tertarik untuk menggali solusi-solusi dari permasalahan 

tersebut dari berbagai sumber, yang salah satu di antaranya adalah mencari 

pemikiran-pemikiran tentang pembaharuan pendidikan keluarga khususnya 

relevansi konsep hypnoparenting dengan pendidikan karakter anak, setelah 

kemudian penulis berusaha memilah pemikiran dan gagasan dari berbagai 

pakar motivator. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang cara 

mendidik anak agar berkarakter menggunakan hypnoparenting. Dan 

diharapkan metode hypnoparenting ini dapat dijadikan sebuah solusi atau 

metode untuk orang tua dalam mendidik putra-putrinya. Serta dengan metode 

hypnoparenting ini orang tua dapat menanamkan karakter pada anak. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang hendak 

dijawab dengan penelitian ini dirumuskan sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana cara mendidik anak menggunakan hypnoparenting? 

                                                           

        
13

 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga , (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 34. 
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2. Bagaimana relevansi pendidikan karakter anak dengan penerapan 

hypnoparenting? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui cara mendidik anak dengan hypnoparenting.  

2. Untuk mengetahui relevansi Pendidikan Karakter anak dengan 

menggunakan hypnoparenting. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan dan 

menambah kajian ilmu pendidikan khususnya dalam mendidik dan 

membina karakter anak menggunakan konsep Hypnoparenting. 

2. Manfaat secara praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pihak yang berkaitan langsung pada pendidikan karakter 

anak, khususnya orang tua, di antaranya: 
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a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan orang tua pada  

umumnya, dalam menjalankan peran sebagai orang tua dalam mendidik 

anak dengan cara dan kata-kata yang baik. 

b. Dapat digunakan sebagai metode untuk penanaman pendidikan karakter 

bagi orang tua untuk anaknya. 

E. Kajian Teori dan atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1) Pengertian Pendidikan Karakter Anak 

 Secara bahasa, yang dimaksud karakter adalah sifat-sifat kejiwaan; akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak.
14

 

Kata karakter diambil dari bahasa Inggris dan juga berasal dari bahasa 

Yunani Character. Kata ini awalnya digunakan untuk menandai hal yang 

mengesankan dari dua koin (keping uang). Selanjutnya istilah ini digunakan 

untuk menandai dua hal yang berbeda satu sama lainnya, dan akhirnya 

digunakan juga untuk menyebut kesamaan kualitas pada tiap tiap orang yang 

membedakan dengan kualitas lainnya.
15

 

Karakter didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak. 

Sebagian menyebutkan karakter sebagai penilaian subyektif terhadap kualitas 

moral dan mental, sementara yang lainnya menyebutkan karakter sebagai 

penilaian subyektif terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya merubah 

                                                           

       
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2008), 623. 

       
15

 Fathul Muin, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik dan Praktik, (Jogjakarta: Ar Ruzz, 

2011), 162. 
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atau membentuk karakter hanya berkaitan dengan stimulasi terhadap 

intelektual seseorang.
16

 

Dalam bahasa Yunani karakter bermakna „to mark‟ atau menandai dan 

memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk 

tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan 

berperilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya orang 

yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan karakter mulia. 

17
 

Menurut Kemendiknas, karakter adalah bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, 

watak. Sebagai sesuatu yang bersifat genetik, maka karakter mempengaruhi 

kesempatan-kesempatan belajar yang didapatkan dan juga mempengaruhi 

faktor-faktor lingkungan yang berperan membentuk perkembangan pribadi 

dan sosial. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersikap, 

bertabiat dan berwatak. Selanjutnya dikatakan bahwa karakter nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam 

                                                           

       
16

 Latifah, Melly,  Peranan Keluarga dalam Pendidikan Karakter Anak, 2008, http://tumbuh-

kembang-anak.blogspot.com, 2008, diakses tanggal 17 Desember 2014. 

       
17

  Darmiyati Zuchdi (Ed.), Pendidikan karakter dalam  Perspektif  teori dan  praktek, 

(Yogyakarta: UNY Press, 2011), 172. 
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fikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

Agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.
18

 

Akhir-akhir ini mulai dirasakan tentang pentingnya pendidikan 

karakter. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga menteri Agama 

mengkampanyekan konsep itu. Bangsa Indonesia harus dibangun karakternya, 

sedangkan membangunnya, di antaranya melalui pendidikan. Oleh karena itu 

di mana-mana dibicarakan tentang pendidikan karakter itu.
19

 

Ada 6 pilar penting karakter manusia yang dapat digunakan untuk 

mengukur dan menilai watak/perilakunya, yaitu: respect (penghormatan), 

responsibility (tanggung jawab), citizenship-civic duty (kesadaran berwarga 

negara), caring (kepedulian dan kemauan berbagi) dan trustworthiness 

(kepercayaan). 

Pemerintah telah pula memberikan respon positif dengan 

digulirkannya Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa yang berisi 

tentang arah kebijakan, kerangka dasar, tahapan serta strategi yang digunakan 

dalam pembangunan karakter bangsa. Kebijakan yang terkait dengan strategi 

pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan, telah ditindak lanjuti oleh 

Kementerian Pendidikan Nasional dengan berbagai pedoman dan bahan 

                                                           

       
18

  Yasni, Bung Hatta Menjawab, (Jakarta: Gunung Agung, 1978), 4. 

       
19

  Imam Suprayogo, Pengembangan Pendidikan Karakter , (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 38. 
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pelatihan tentang penguatan metode pembelajaran berdasar nilai-nilai budaya 

untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.
20

 

Adapun nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa yang diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1: Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan karakter 

bangsa
21

 

NILAI DESKRIPSI 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

                                                           

       
20

 Endang Poerwanti,  Meretas Nilai-nilai Moral dan Pendidikan Karakter Dalam Naskah 

Wulangreh dan Wedhatama, 2011,  http://kbj5.com, diakses pada tanggal 7 Februari 2015. 

       
21

 Pupuh fathurrohman dkk, Pengembangan Pendidikan Karakter , (Bandung: Refika Aditama, 

2013), 5-6. 
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sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui serta 
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menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat Tindakan yang memperlihatkan rasa senag 

bicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan, yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya. 

16.  Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, social, dan 

budaya), Negara dan Tuhan YME. 

17. Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. 

18. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

 

2) Pengertian Hypnoparenting 

Jika ditinjau dari istilah, Hypnoparenting berasal dari kata 

hypnosis dan parenting. Hypnosis berarti upaya mengoptimalkan 
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pemberdayaan energi jiwa bawah sadar (dalam hal ini untuk 

berkomunikasi) dengan mengistirahatkan energi jiwa sadar pada anak 

(komunikasi mental) maupun pada pembinaannya. Parenting berarti 

segala sesuatu yang berurusan dengan tugas-tugas orang tua dalam 

mendidik, membina dan membesarkan anak.
22

 

Jadi dapat dipahami bahwa Hypnoparenting adalah suatu ilmu 

yang menggabungkan pengetahuan tentang mendidik dan 

membesarkan anak dengan pengetahuan hipnosis. Kata “hipnosis” 

mengacu pada proses penurunan kondisi kesadaran. Kondisi ini kita 

alami tiap hari minimal dua kali. Pada waktu kita akan tidur kita 

melewati kondisi ini, dan pada waktu kita akan bangun dari tidur kita 

juga melewati kondisi ini. Jadi singkatnya, “kondisi terhipnosis” 

adalah kondisi antara mata terbuka dan tidur nyenyak. Hipnosis adalah 

fenomena alamiah yang dialami setiap manusia.
23

 

Hypnoparenting juga dapat diartikan sebagai pembinaan anak 

dengan memperhatikan pengaruh hipnosis untuk menanamkan 

rekaman/sugesti positif pada pikiran bawah sadar anak.
24

 

3) Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

                                                           

       
22

 Lucy liniawati santioso, 5 Menit menguasai  Hypnoparenting, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 14. 

       
23

 19songolas.wordpress.com, Mengajari Anak Balita Dengan Hipnoparenting, 2011, 

diakses tanggal 17 Desember 2014. 

       
24

 Bunda Nadia, Hipnotis Metode Terapi Anak dengan Hipnoterapy, (Jakarta: Gudang Ilmu, 

2010), 124. 
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Berdasarkan hasil pencarian literature yang dilakukan penulis, maka 

terdapat beberapa hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang mengungkapkan 

dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini, di antaranya: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Warsih Rohayani jurusan 

kependidikan Islam fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2014) dengan skripsi yang berjudul “Strategi mendidik anak usia 

dini menggunakan hypnoparenting (studi kasus orang tua berprofesi guru di 

desa Karangsewu Galur Kulon Progo)”. Dalam penelitian Warsih 

menjelaskan bahwa orang tua berperan dalam mendidik anak usia dini 

menggunakan strategi hypnoparenting. Hasil penelitian tersebut selain 

menjelaskan peran dan strategi dalam mendidik anak usia dini menggunakan 

hypnoprenting, juga menjelaskan apa saja faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang mempengaruhi proses penerapan hypnoparenting oleh 

orang tua yang berprosesi sebagai guru di desa Karangsewu Galur Kulon 

Progo.   
25

 

Kedua, skripsi Nailul Fauziah Fakultas Tarbiyah Jurusan 

Kependidikan Islam (2003) yang berjudul “Peran Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Kepribadian Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam” 

dalam skripsinya, penulis menjelaskan mengenai peranan orang tua dalam 

perkembangan kepribadian anak menurut perspektif pendidikan Islam 

                                                           

       
25

 Warsih Rohayani, Strategi mendidik anak usia dini menggunakan hypnoparenting, Skripsi, 

Jurusan kependidikan Islam, fakultas tarbiyah dan keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. 
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terutama anak usia 3 tahun sampai 12 tahun. Sedangkan hasil dari penelitian 

tersebut dijelaskan bahwa perkembangan kepribadian anak berjalan dengan 

bantuan dari orang tua dan pendidik, yaitu dengan beberapa fase-fase 

perkembangan kepribadian anak yang terdiri dari fase keseluruhan tanpa 

diferensiasi serta peranan orang tua dalam perkembangan kepribadian anak 

dari berbagai aspek di antaranya: peranan orang tua dalam mengembangkan 

aspek kejasmanian, peranan orang tua dalam mengembangkan aspek 

kejiwaan, dan peranan orang tua dalam mengembangkan aspek kerohanian.
26

 

Ketiga, skripsi Tri Wiyoko Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan 

Islam (2003) yang berjudul “Perhatian Orang Tua Terhadap Pendidikan 

Anak Dalam Konsep Pendidikan Islam”. Dalam skripsinya penulis 

menjelaskan bagaimana orang tua sebagai pendidik pertama harus mampu 

memberikan perhatian-perhatian terhadap pendidikan anak baik rohani 

maupun jasmani. Kebutuhan jasmani seperti memperhatikan kesehatan badan, 

memberikan sarana dan prasarana yang bermanfaat serta memberikan hak 

anak untuk memperoleh nafkah. Sedangkan kebutuhan rohaninya untuk 

hidup, memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan hak memperoleh 

pendidikan.
27

 

                                                           

       
26

 Nailul Fauziah, Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 2003. 

       
27

 Tri Wiyoko, Perhatian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Konsep Pendidikan 

Islam, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2003. 
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Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu berjudul “Konsep 

Hypnoparenting dan relevansinya dengan pendidikan karakter anak”. 

Adapun perbedaan skripsi ini dengan sebelumnya adalah menitik beratkan 

pada cara-cara mendidik anak dengan menggunakan hypnoparenting. Dan 

juga membahas tentang cara mengatasi masalah atau kenakalan anak yang 

sering terjadi dengan  hypnoparenting. Dalam menggunakan metode ini orang 

tua juga dapat menanamkan pendidikan karakter kepada anaknya. Dan penulis 

juga akan meneliti relevansi antara metode hypnoparenting dengan 

pendidikan karakter anak. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian di atas 

menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan penelitian penulis 

menggunakan jenis studi pustaka. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan literer, yaitu 

sumber datanya atau obyek utamanya adalah bahan-bahan pustaka yang 

ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Tahap operasional penelitian 

pustaka ini penulis mengambil bahan informasi yang berkaitan dengan 

hypnoparenting dan sumber data lain yang mendukung. 

Sedangkan Jenis penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini 

adalah penelitian pustaka (library research), yaitu mengambil bahan-bahan 
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penelitian dari beberapa buku atau majalah yang mendukung penelitian 

ini.
28

 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
29

 

Sumber data primer dalam penelitian ini di antaranya: 

Buku 5 menit menguasai Hypnoparenting diterbitkan Penebar 

Plus pada tahun 2012 karya Lucy Lindiawati Santioso, Kedahsyatan 

Hypnoparenting secara Otodidak karya Doni Swadarma, Saktinya 

Hypnoparenting Jadikan Anak Berotak dan Berkarakter Super karya 

Agus Sutiyono, Quantum Parenting diterbitkan oleh Ar Ruzz Media 

tahun 2013 karya Mohammad Takdir Ilahi, Pendidikan Karakter 

Perspektif Islam karya Abdul Majid dan Dian Andayani, Implementasi 

Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran karya Sofan Amri dkk, dan 

Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam karya 

Juwairiyah dkk. 

b. Sumber Data Sekunder 

                                                           

       
28

 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1996), 65.  

       
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225. 
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Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber 

data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data 

primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. 
30

  

Sumber data sekunder yaitu berbagai macam literatur yang 

berhubungan dengan hypnoparenting baik dari buku seperti, 

Hypnolearning diterbitkan Transmedia Pustaka tahun 2011 karya Farida 

Yunita Sari, dan Mr.Mukhlis, Hypnoteaching diterbitkan Ar-Ruzz 

Media tahun 2013 karya Ali Akbar Navis. Peran Bunda dalam mendidik 

buah hati  karya Rafi’udin diterbitkan Media Istiqomah, Hypno 

Teaching diterbitkan oleh Pustaka Insan Madani tahun 2010 karya 

Muhammad Noer, Dahsyatnya Spriritual Hypnosis diterbitkan Hasanah 

Media 2010 karya Abdul Kohar dan Abdul Azis. Dalam penelitian ini 

juga mengambil sumber data sekunder lain yaitu melalui web, blog, dan 

media masa yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data literer yaitu dengan 

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) 

dengan objek pembahasan yang diteliti. Data dalam kepustakaan tersebut 

dikumpulkan dan diolah dengan cara: 

                                                           

       
30

 Ibid., 225. 
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a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 

meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
31

 Teknik ini 

digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah 

penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi 

dokumentasi. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 

dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.
32

 

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 

editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 

penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga 

diperoleh kesimpulan.
33

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model content 

analysis, yakni suatu analisis tekstual dalam studi pustaka melalui 

investigasi tekstual terhadap isi pesan atau suatu komunikasi sebagaimana 

terungkap dalam literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan tema 

penelitian ini yang berorientasi pada upaya membangun sebuah konsep 

                                                           

       
31

 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 

       
32

 Ibid., 154. 

       
33

 Ibid., 195. 
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atau memformulasikan suatu ide-pemikiran melalui langkah-langkah 

penafsiran terhadap teks. Atau analisis isi adalah suatu teknik penelitian 

untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih 

data dengan memperhatikan konteksnya.
34

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pada sistematika Pembahasan, penulis akan menjelaskan secara 

ringkas bab demi bab secara berurutan. Untuk memberikan gambaran 

pembahasan yang sistematis, maka penulisan skripsi disusun dengan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

 Merupakan garis besar, arah tujuan, dan alasan penelitian, yang 

mendorong penulis melakukan penelitian. Di antaranya berisi Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

Teori atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian (Pendekatan 

Penelitian, Sumber Data Primer dan sekunder, Teknik Pengumpulan Data, 

Teknik Analisis Data) dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi landasan 

penulis, yang meliputi: Tinjauan umum tentang hypnosis, yaitu pengertian 

hypnosis, sejarah hypnosis, tugas pikiran. Tinjauan umum tentang 

                                                           

       
34

 Klaus Krippendroff, Analisis isi: Pengantar Teori dan Metodologi, terj. Farid Wajidi, , (Jakarta: 

Citra Niaga Rajawali Press, 1993), 15. 



25 
 

 

 

hypnoparenting yaitu pengertian dari hypnoparenting dan cara kerja 

hypnoparenting.  

BAB III berisi tentang Relevansi konsep Hypnoparenting dengan 

Pendidikan Karakter Anak. 

BAB IV: Analisis  

Berisi tentang Analisis hasil penelitian yakni cara mendidik anak 

menggunakan hypnoparenting. Dan menanamkan karakter anak dengan 

menggunakan hypnoparenting. 

BAB V: Penutup 

Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan 

hasil akhir dari penelitian, kemudian saran-saran yang diberikan penulis yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Dan diakhiri dengan kata penutup. 
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BAB II 

PENDIDIKAN KARAKTER ANAK  

 

A. Pendidikan Karakter Anak 

Karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari 

proses penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh pondasi 

aqidah yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter/akhlak merupakan 

kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah pondasi dan bangunannya kuat. 

Jadi, tidak mungkin karakter mulia akan terwujud pada diri seseorang jika ia 

tidak memiliki aqidah dan syariah yang benar. Seorang Muslim yang 

memiliki aqidah atau iman yang benar pasti akan mewujud pada sikap dan 

perilaku sehari-hari yang didasari oleh imannya. Sebagai contoh, orang yang 

memiliki iman yang benar kepada Allah, ia akan selalu mengikuti seluruh 

perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Dengan demikian, ia akan 

menjadi orang yang bertakwa yang selalu berbuat yang baik dan menjauhi 

hal-hal yang dilarang (buruk). Iman kepada yang lain (malaikat, kitab, dan 

seterusnya) akan menjadikan sikap dan perilakunya terarah dan terkendali 

sehingga akan mewujudkan akhlak atau karakter mulia.
35

 

Sebenarnya karakter juga bisa diartikan sebagai tabiat, yang 

bermaknakan perangai atau perbuatan yang selalu dilakukan atau kebiasaan 

                                                           

       
35

 Ibid,. 4. 
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atau bisa diartikan sebagai watak, yaitu sifat batin manusia yang 

mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku atau kepribadian. 

Orang yang berlaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai 

orang yang berkarakter jelek, sementara orang yang berperilaku jujur dan suka 

menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia.
36

 Dalam al-Quran, 

manusia adalah makhluk dengan berbagai karakter. Dalam kerangka besar 

manusia mempunyai dua karakter yang saling berlawanan, yaitu karakter baik 

dan buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat asy-Syam ayat 8-10. 

  

      

       

    

 Artinya: 

“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. 

Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (Q.S. Asy-Syam: 

8-10).
37

 

 

Karakter dapat diartikan juga dengan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan dan perbuatan yang berlandaskan norma-norma agama, hukum, tata 

karma, budaya dan adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. 
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 Amirulloh Syarbini, Buku Pintar Pendidikan Karakter ,  (Jakarta: Asa Prima Pustaka, 2012), 15. 
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 Al-Qur’an. 91:8-10. 
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Diskursus pendidikan karakter ini memberikan pesan bahwa 

spiritualitas dan nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan 

karakter. Moral dan nilai spiritual sangat fundamental dalam membangun 

kesejahteraan organisasi sosial manapun. Tanpa keduanya maka elemen vital 

yang mengikat kehidupan masyarakat dapat lenyap. Dalam Islam terdapat 

nilai utama, yaitu akhlak, adab dan keteladanan. Akhlak merujuk kepada tugas 

dan tanggung jawab selain syari’ah dan ajaran agama secara umum. 

Sedangkan term adab merujuk kepada sikap yang dihubungkan dengan 

tingkah laku yang baik. Dan keteladanan merujuk kepada kualitas karakter 

yang ditampilkan oleh seorang yang baik yang mengikuti keteladanan Nabi 

Muhammad Saw. ketiga nilai ini yang menjadi  pilar pendidikan karakter 

dalam Islam. Sebagai usaha yang identik dengan ajaran agama, pendidikan 

karakter dalam Islam memiliki keunikan dan perbedaan dengan pendidikan 

karakter di dunia Barat. Perbedaan tersebut mencakup penekanan terhadap 

prinsip-prinsip agama yang abadi, aturan dan hukum memperkuat moralitas, 

perbedaan pemahaman tentang kebenaran dan penekanan pahala di akhirat 

sebagai motivasi perilaku bermoral. Inti perbedaan ini  adalah keberadaan 

wahyu Ilahi sebagai sumber dan rambu-rambu pendidikan karakter dalam 

Islam, sehingga pendidikan karakter dalam Islam lebih sering dilakukan 

secara doktriner dan dogmatis.
38
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 Abdul Madjid,  Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: Rosdakarya,  2011), 59. 
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Pendekatan ini membuat pendidikan karakter  lebih cenderung pada 

teaching right and wrong. Atas kelemahan ini, para pakar pendidikan Islam 

kontemporer menawarkan pendekatan yang memungkinkan pembicaraaan 

yang menghargai bagaimana pendidikan moral dinilai, dipahami secara 

berbeda. Namun apapun pendekatannya, kekayaan pendidikan Islam dengan 

ajaran moral sangat menarik untuk dijadikan konten dari pendidikan karakter. 

Hanya saja pada tataran operasional,  pendidikan Islam belum mampu 

mengelola konten ini menjadi materi yang menarik dengan metode dan tehnik 

yang efektif. Ajaran moral dalam Islam dikenal sebagai ajaran akhlak. Akhlak 

diartikan sebagai ilmu tata karma,
39

 ilmu yang berusaha mengenal tingkah 

laku manusia, kemudian memberi nilai kepada perbuatan baik atau buruk 

sesuai dengan norma-norma dan tata susila. Darasz mendefinisikan akhlak 

sebagai suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, kekuatan berkombinasi 

membawa kecenderungan pada pemilihan tindakan yang benar (akhlak baik) 

atau tindakan yang jahat (akhlak buruk).
40

 

Dalam Islam, akhlak menempati kedudukan yang penting dan 

dianggap memiliki fungsi vital dalam memandu kehidupan masyarakat. 

Akhlak Islam benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk 

terhormat sesuai dengan fitrahnya. Prinsip akhlak Islam termanifestasi dalam 

aspek kehidupan yang diwarnai keseimbangan, realis, efektif, efesien, asas 
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 Husain Al Habsy, Kamus Al Kautsar, (Surabaya: Yayasan Pesantren Islam,1992), 87.  
       

40
 M. Yatimi Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al Qur‟an, (Jakarta:  Amzah,  2007),  4. 
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manfaat, disiplin dan terencana serta memiliki dasar analisis yang cermat. 

Kualitas akhlak seseorang setidaknya dapat dilihat dari tiga indikator.
41

 

Pertama, konsisten antara yang dikatakan dengan yang dilakukan, dengan kata 

lain adanya kesesuaian antar perkataan dengan perbuatan. Kedua, konsisten 

orientasi, yakni adanya kesesuaian antara pandangan dalam satu hal dengan 

pandangannya dalam bidang lainnya. Ketiga, konsisten dengan pola hidup 

sederhana. Dalam tasawuf, sikap mental yang selalu memelihara kesucian 

diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu 

bersikap kebajikan pada hakikatnya adalah cerminan dari akhlak yang mulia. 

Ajaran akhlak senantiasa bersifat praktis, dalam arti langsung 

dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Ajaran akhlak yang bersifat 

antipatif terhadap kebutuhan perubahan, memiliki sejumlah prinsip yang 

lentur yang dapat mengarahkan warga masyarakat pada perubahan, misalnya 

adalah prinsip membawa manfaat. Prinsip inilah salah satu yang menjaga agar 

reaksi-reaksi sesaat yang umumnya negatif terhadap gagasan dan gaya baru, 

justru tidak mematikannya. Dari indikator tersebut, dapat kita lihat bahwa 

pendidikan akhlak dalam Islam mempunyai orientasi yang sama dengan 

pendidikan karakter yang sedang booming saat ini, yaitu pembentukan 

karakter. Perbedaan bahwa pendidikan akhlak terkesan timur dan Islam, 

sedangkan pendidikan karakter terkesan barat dan sekuler, bukan alasan untuk 
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dipertentangkan. Pada kenyataannya keduanya memiliki ruang untuk saling 

mengisi. Bahkan Lickona sebagai Bapak pendidikan Karakter di Amerika 

justru mengisyaratkan keterkaitan erat antara karakter dan spiritualitas. 

Dengan demikian, bila sejauh ini pendidikan karakter telah berhasil 

dirumuskan oleh para penggiatnya sampai pada tahap yang sangat operasional 

meliputi metode, strategi, dan teknik, sedang pendidikan akhlak sarat dengan 

informasi kriteria ideal dan sumber karakter baik, maka memadukan keduanya 

menjadi suatu tawaran yang sangat inspiratif. Hal ini sekaligus menjadi entry 

point (titik masuk) bahwa pendidikan karakter memiliki ikatan yang kuat 

dengan nilai spiritualitas dan agama.
42

 

Di antara ayat Al-qur’an yang menjadi dasar pendidikan karakter 

adalah surat Luqman ayat 17-18 sebagai berikut:
43

 

                                          

 

Artinya:“Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatanyang mungkar 
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dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah 

kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah 

kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri” 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta pendidikan 

karakter mulia yang harus diteladani agar manusia yang hidup sesuai denga 

tuntunan syari’at, yang bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagiaan umat 

manusia. sesungguhnya Rasulullah adalah contoh serta teladan bagi umat 

manusia yang mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai karakter yang mulia 

kepada umatnya. Sebaik-baik manusia adalah yang baik karakter atau 

akhlaknya dan manusia yang sempurna adalah yang memiliki akhlak al-

karimah, karena ia merupakan cerminan iman yang sempurna. 

Selain Firman Allah dalam Al-Qur’an, terdapat pula hadist-hadist yang 

di dalam nya terkandung pendidikan karakter. Hadis-hadis tentang pendidikan 

karakter adalah hadis-hadis yang menyatakan, baik secara eksplisit maupun 

implisit, tentang penanaman nilai-nilai karakter pada diri seseorang, yang 

selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, utamanya 

dalam proses pentransferan nilai-nilai karakter yang menjadi fokus penelitian 

ini. 

َََْزَة قَاَل  َِعيُل َعْن َسّواٍر أَِِ  ْْ ِِ اْلَيْشُكرِّي َحّدثَ َنا ِإ َحّدثَ َنا ُمَؤّمُل ْبُن ِهَشاٍم يَ ْع

ّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب  َرِِ ّ الّصي ْ َََْزَة اْلُمزَِِ أَبُو َداُود َوُهَو َسّواُر ْبُن َداُوَد أَبُو 
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دَُكْم , َعْن أَبِيِي َعْن َ ّدِ  قَالَ  قَاَل َرُسوُل الّلِي َصّلى الّلُي َعَلْيِي َوَسّلَم ُمُروا َأْوََ

َها َوُهْم أَبْ َناُء َعْشٍر َوفَ ّرُقوا  ِة َوُهْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِنَن َواْضرِبُوُهْم َعَلي ْ ََ بِالّص

نَ ُهْم ِِ اْلَمَ اِ عِ    (روا  ابو داود) بَ ي ْ

Artinya: 

Rasulullah shallallah alaihi wa sallam bersabda, “Perintahkanlah 
anak kalian untuk melakukan shalat saat mereka berusia 7 tahun, dan 

pukullah mereka pabila meninggalkan shalat pada usia 10 tahun, lalu 

pisahkan ranjang di antara mereka.” (HR. Abu Daud)
 44
 

 

Hadis di atas menceritakan tentang instruksi Rasulullah SAW kepada 

umat Islam agar memerintah anaknya untuk melaksanakan ibadah shalat 

ketika usia tujuh (7) tahun. Apabila pada usia 10 tahun si anak tetap tidak mau 

melaksanakan ibadah shalat, maka orang tua boleh memukul anaknya 

tersebut. Pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang bersifat mendidik, agar 

si anak mau melakukan shalat. Pukulan yang dimaksud bukan pukulan untuk 

menyakiti, tetapi untuk mendidik anak agar   memiliki karakter keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah SWT.  

Hadits yang memerintah shalat anak oleh orang tuanya sejalan dengan 

nilai-nilai karakter atau perilaku manusia terhadap Tuhan-Allah SWT. Nilai-

nilai perilaku manusia terhadap Tuhan meliputi: taat kepada Tuhan, syukur, 

ikhlas, sabar, tawakkal (berserah diri kepada Tuhan).
45

 Nilai-nilai perilaku 

                                                           

       
44

 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud ,Al Maktabah As Syamilah: As Sholat, 418. 

       
45

 Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Grand Desain Pendidikan Karakter, 2010. 



34 
 

 

 

manusia terhadap Tuhan ini akan membentuk karakter spiritual atau keimanan 

atau ketakwaan kepada Allah SWT. 

Ada dua paradigma dasar pendidikan karakter: 

1. Paradigma yang memandang pendidikan karakter dalam cakupan 

pemahaman moral yang sifatnya lebih sempit (narrow scope to moral 

education). Pada paradigma ini, disepakati telah adanya karakter tertentu 

yang tinggal diberikan kepada peserta didik. 

2. Melihat pendidikan dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang 

lebih luas. Paradigma ini memandang pendidikan karakter sebagai sebuah 

pedagogi, menempatkan individu yang terlibat dalam dunia pendidikan 

sebagai pelaku utama dalam  pengembangan karakter. Paradigma 

memandang peserta didik  sebagai agen tafsir, penghayat, ekaligus 

pelaksana nilai melalui kebebasan yang dimilikinya.
46

 

 

Melalui gabungan dua paradigma ini, pendidikan karakter  akan bisa 

terlihat dan berhasil bila kemudian seorang  peserta  didik tidak akan hanya 

memahami pendidikan nilai sebagai sebuah bentuk  pengetahuan, namun juga 

menjadikannya bagian dari  hidup  dan  secara  sadar  hidup berdasar pada 

nilai tersebut.
47

 

B. Aplikasi Pendidikan Karakter Anak  

Pengembangan karakter merupakan proses seumur hidup. 

Pengembangan karakter anak merupakan upaya yang perlu melibatkan semua 

pihak, baik keluarga inti, keluarga (kakek-nenek), sekolah, masyarakat, 

maupun pemerintah. Oleh karena itu keempat koridor (keluarga, sekolah, 

masyarakat, dan pemerintah) ini harus berjalan secara terintegrasi. 
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Pemerintah, lembaga sosial, tokoh masyarakat/tokoh agama, pemuka adat, 

dan lainnya memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam 

melaksanakan pendidikan karakter. Anak-anak akan tumbuh pada lingkungan 

yang berkarakter juga. Dengan begitu, fitrah setiap anak yang dilahirkan suci 

dapat berkembang secara optimal. Untuk itu, tiga pihak yang memiliki peran 

penting agar pembangunan karakter pada anak dapat ditumbuh kembangkan, 

yaitu keluarga, sekolah dan komunitas (lingkungan). 

Pada keluarga inti, peranan utama pendidikan terletak pada ayah-ibu. 

Philips menyarankan bahwa keluarga hendaknya menjadi sekolah untuk kasih 

sayang (school of love), atau tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih 

sayang. Menurut Gunadi, ada tiga peran utama yang dapat dilakukan ayah-ibu 

dalam mengembangkan karakter anak. Pertama, Berkewajiban menciptakan 

suasana yang hangat dan tenteram. Tanpa ketentraman, akan sukar bagi anak 

untuk belajar apapun dan anak akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan 

jiwanya. Ketegangan atau ketakutan adalah wadah yang buruk bagi 

perkembangan karakter anak. Kedua, menjadi panutan yang positif bagi anak 

sebab anak belajar terbanyak dari apa yang dilihatnya, bukan apa yang 

didengarnya. Karakter orang tua yang diperlihatkan melalui perilaku nyata 
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merupakan mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan anak agar 

berperilaku sesuai dengan apa yang telah diajarkannya.
48

 

1. Tujuan Pendidikan Karakter Anak  

Socrates berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari 

pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi Good and Smart. 

Dalam sejarah Islam, Rasulullah Muhammad SAW, sang nabi terakhir 

dalam ajaran Islam, juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam 

mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter 

yang baik (Good character). Berikutnya, ribuan tahun setelah itu, rumusan 

tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah yang serupa, yakni 

pembentukan kepribadian manusia yang baik. Tokoh pendidikan barat 

yang mendunia seperti Klipatrick, Lickona, Broocks dan Goble akan 

menggemakan kembali gaung yang disuarakan Socrates dan Nabi 

Muhammad Saw. Bahwa moral akhlak atau karkter adalah tujuan yang tak 

terhindarkan dari dunia pendidikan. Begitu juga dengan Marthin Luther 

King menyetujui pemikiran tersebut dengan mengatakan, “Intellegence 

plus character, that is the true aim of education”. Kecerdasan plus 

karakter, itulah tujuan yang benar dari pendidikan.
49
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Pakar pendidikan Indonesia, Fuad Hasan, dengan tesis pendidikan 

yakni pembudayaan, juga ingin menyampaikan hal yang sama dengan 

tokoh-tokoh pendidikan di atas. Menurutnya, pendidikan bermuara pada 

pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (Transmission of 

cultural values and social norms). Sementara Mardiatmaja menyebut 

pendidikan karakter sebagai ruh pendidikan dalam memanusiakan 

manusia.
50

 

Pemaparan pandangan tokoh-tokoh di atas menunjukkan bahwa 

pendidikan sebagai nilai universal kehidupan memiliki tujuan pokok yang 

disepakati di setiap zaman, pada setiap kawasan, dan dalam semua 

pemikiran. Dengan bahasa sederhana, tujuan yang disepakati itu adalah 

merubah manusia menjadi lebih baik dalam pengetahuan, sikap dan 

keterampilan.
51

 

Pembentukan akhlak yang mulia merupakan tujuan utama 

pendidikan Islam. Hal ini dapat kita temukan dalam sebuah sabda Nabi 

Muhammad SAW yaitu: 

ََ  َ ا  ََْ (روا  البخاري) ّ اَ بُِعْ ُ  ََُ َّم َمكاَرَِم ا  
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“Sesungguhnya aku diutus, tiada lain kecuali untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia” (H.R Bukhari)
52

 

Tujuan dari pendidikan akhlak dalam Islam adalah untuk 

membentuk manusia yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam 

berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku perangai, bersifat 

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

bertujuan untuk melahirkan manusia yang memiliki keutamaan 

(alfadhilah). Berdasarkan tujuan ini, maka setiap saat, keadaan, pelajaran, 

aktifitas, merupakan sarana pendidikan akhlak. Dan setiap pendidik harus 

memelihara akhlak serta memperhatikan akhlak di atas segala-galanya.
53

 

Indonesia memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

jumlah dan mutu yang maksimal sebagai pendukung utama pembangunan 

nasional. Untuk memenuhi SDM tersebut, pendidikan berperang sangat 

penting. Hal ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dimana pasal 3 menyebutkan: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan nasional bertujuan memperkembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
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Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
54

 

 

2. Mekanisme Pendidikan Karakter Anak  

Konsep pendidikan karakter yang dilakukan Rasulullah kepada para 

sahabat dan umatnya melalui hadits-haditsnya sejalan dengan teori-teori 

pendidikan karakter yang dikemukakan para ilmuwan masa sekarang. 

Rasulullah SAW sebagai mu‟allim mendidik ummatnya dengan 

kepribadian yang luhur dan ajaran yang beliau ajarkan terhindar dari kesia-

siaan. Materi yang beliau ajarkan senantiasa selaras dengan akhlaq yang 

beliau tampilkan. Hal ini dapat menerangkan kepada para peserta didiknya 

bahwa ilmu yang telah diajarkan tidak akan sia-sia, jika disertai dengan 

pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yang akan membawanya pada 

keberhasilan ummat.
55

 

Rasulullah diutus dengan tujuan yang sangat mulia yakni 

menyempurnakan akhlak (innama bu‟itstu liutammima makaarimal 

akhlaq). Sebagai mu‟allim, beliau tidak pernah menuntut kepada ummatnya 

untuk memahami ajarannya dengan cepat. Beliau akan selalu mengajarkan 

kepada siapapun yang mau berusaha belajar tentang Islam, beliau 

senantiasa sabar lagi rendah hati terhadap ummatnya yang memiliki daya 
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penalaran lemah sekalipun. Rasulullah telah mengajarkan pada umat 

dengan menjadi sosok atau figur yang sangat memahami keadaan psikologi 

para peserta didiknya.
56

 

Selama ini banyak orang menyebut bahwa pendidikan karakter 

yang paling sukses adalah Rasulullah saw. Beliau diutus oleh Allah di 

muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagai 

hasilnya bahwa orang orang yang dahulunya dikenal sebagai berkarakter 

jahiliyah, melalui pendidikan yang diberikan oleh nabi menjadi pribadi-

pribadi yang mulia dan luhur akhlaqnya. 

Nabi tatkala membangun karakter yang mulia itu, tidak melalui 

pendidikan sekolah. Oleh karena itu dalam menunaikan tugasnya, ia tidak 

menggunakan kurikulum, bahan ajar semacam buku teks, dan termasuk 

evaluasi yang seringkali difikirkan oleh guru. Karakter atau sebutlah 

akhlak, rupanya tidak bisa dibentuk oleh sebuah kegiatan dalam belajar 

mengajar di kelas. Karakter memiliki dimensi yang luas dan begitu pula 

membentuknya.
57

 

Dalam menunaikan tugasnya membangun akhlak yang mulia itu, 

nabi mengawalinya dari dirinya sendiri. Sebagai orang yang berkarakter, di 

antaranya adalah bisa dipercaya. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi, 
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Muhammad dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong. Apa saja 

yang dikatakannya selalu benar. Pribadi nabi yang mulia seperti itu dikenal 

secara luas di masyarakatnya.
58

 

3. Prinsip Pendidikan Karakter Anak 

Prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan 

pendidikan karakter : 

a. Berkelanjutan.  

Mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter 

merupakan proses yang tiada henti, dimulai dari awal peserta didik 

masuk sampai selesai dari satuan pendidikan bahkan sampai terjun ke 

masyarakat. 

b. Melalui semua mata pelajaran.  

Pengembangan diri dan budaya sekolah, serta muatan lokal. 

c. Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan dan dilaksanakan. 

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa suatu aktifitas belajar dapat 

digunakan untuk mengembangkan kemampuan ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. 

d. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan 

menyenangkan.  

Guru harus merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan peserta 

didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan 

mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah 

dimiliki, dan menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri 

mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, 

dan tugas-tugas di luar sekolah.
59

 

Pemahaman mengenai arti pendidikan karakter akan ikut 

menentukan isi pendidikan karakter. Bagi pengikut paham yang 

mengartikan pendidikan moral untuk menjadikan seseorang berkarakter, 

maka isi pendidikan merupakan pilihan yang paling tepat untuk 
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mengantarkan seseorang hidup bermasyarakat. Bahan pendidikan yang 

diperkirakan tidak sesuai dengan tujuan karakter tidak dimasukkan dalam 

kurikulum. Kalaupun terpaksa disebut dalam isi pembelajaran, maka bahan 

pelajaran itu disebut close area, yaitu bahan pelajaran yang tabu dan secret 

untuk dibicarakan, seperti yang berkenaan dengan ras, politik dan 

kesukuan.
60

 

Philips menyarankan bahwa “Keluarga hendaknya menjadi sekolah 
untuk kasih sayang (school of love), atau tempat belajar yang penuh cinta 

sejati dan kasih sayang.”61
 

Pada keluarga inti, peranan utama pendidikan terletak pada ayah-

ibu. Ada tiga peran utama yang dapat dilakukan ayah-ibu dalam dalam 

mengembangkan karakter anak. Pertama, Berkewajiban menciptakan 

suasana yang hangat dan tenteram. Tanpa ketentraman, akan sukar bagi 

anak untuk belajar apapun dan anak akan mengalami hambatan dalam 

pertumbuhan jiwanya. Ketegangan atau ketakutan adalah wadah yang 

buruk bagi perkembangan karakter anak. Kedua, menjadi panutan yang 

positif bagi anak sebab anak belajar terbanyak dari apa yang dilihatnya, 

bukan apa yang didengarnya. Karakter orang tua yang diperlihatkan 

melalui perilaku nyata merupakan mengajarkan karakter yang baik dan 
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mendisiplinkan anak agar berperilaku sesuai dengan apa yang telah 

diajarkannya.
62

 

Secara terperinci, setidaknya terdapat 10 cara yang dapat dilakukan 

ayah-ibu untuk melakukan pengasuhan yang tepat dalam rangka 

mengembangkan karakter yang baik pada anak, antara lain: 

a. Menempatkan tugas dan kewajiban ayah-ibu sebagai agenda utama.  

Ayah ibu yang baik akan secara sadar merencanakan dan memberikan 

waktu untuk tugas keayahbundaan (Parenting). Mereka akan 

meletakkan agenda pembentukan karakter anak sebagai prioritas utama. 

b. Mengevaluasi cara ayah-ibu dalam menghabiskan waktu selama 

sehari/seminggu.  

Ayah ibu perlu memikirkan jumlah waktu yang ia lalui bersama anak-

anak. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa seorang ayah 

bersama anak sehari-harinya ternyata tidak lebih dari 19 menit. Ayah 

ibu perlu merencanakan cara yang sesuai dalam melibatkan diri bersama 

anak-anak, melalui berbagai kegiatan sehari-hari seperti belajar 

bersama, makan bersama, mendongeng sebelum tidur. 

c. Menyiapkan diri sebagai contoh yang baik.  

Setiap anak memerlukan contoh yang baik dari lingkungannya. Ayah 

ibu, baik atau buruk merupakan lingkungan terdekat yang paling banyak 
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ditiru oleh anak. Hal ini tidak dapat dihindari, karena anak sedang dalam 

masa imitasi dan identifikasi. 

d. Membuka mata dan telinga terhadap apa saja yang sedang mereka 

serap/alami.  

Anak-anak ibarat spons kering yang cepat menyerap air. Kebanyakan 

yang mereka serap adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan 

karakter.berbagai media seperti buku, lagu, film, TV, Play station, 

internet, konten handphone, dan blackberry, secara terus menerus 

memberikan pesan yang bermoral maupun tidak bermoral. Oleh karena 

itu, ayah-ibu harus menjadi pengamat yang baik untuk menyeleksi 

berbagai pesan-pesan dari berbagai media yang digunakan anak. 

e. Menggunakan bahasa karakter.  

Anak-anak akan dapat mengembangkan karakternya jika ayah-ibu 

mengunakan bahasa yang lugas dan jelas tentang tingkah laku baik dan 

buruk. Ayah-ibu perlu menjelaskan pada anak tentang perbuatan yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan berikut alasannya. 

f. Memberikan hukuman dengan kasih sayang.  

Hukuman yang diberikan kepada anak ketika ia melanggar batasan atau 

rambu-rambu moral atau karakter. Hukuman yang diberikan untuk 

mencegah sikap manja anak yang akibatnya anak akan menjadi susah 

diatur. Untuk itu, hukuman yang diberikan bersifat mendidik, agar ia 

mau belajar. Anak-anak perlu memahami jika ayah-ibu memberikan 
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hukuman adalah karena ayah-ibu sayang pada mereka. Tentu saja, ayah-

ibu perlu memahami dengan baik tentang syarat dan cara memberikan 

hukuman yang mendidik pada anak. 

g. Belajar untuk mendengarkan anak.  

Ayah-ibu perlu selalau mengalokasikan waktu untuk mendengarkan 

anak-anak. Ayah-ibu perlu menegaskan agar anak tahu bahwa apapun 

yang mereka ceritakan itu sangat penting dan menarik. Tentu hal ini 

harus selaras dengan sikap ayah-ibu sewaktu mendengarkan anak, 

misalnya dengan duduk sejajar dengan mata anak, sambil memangku, 

atau mengobrol santai selepas makan malam, dan bukan mendengarkan 

sambil membaca koran atau menonton televisi. Jadi, ayah-ibu perlu 

berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak dengan meluangkan 

waktu untuk mendengarkan segala keluh kesah dan cerita anak. 

h. Terlibat dalam kehidupan sekolah anak. 

Sekolah merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari anak. 

Selam di sekolah, anak bukan hanya mengalami hal-hal menyenangkan, 

tetapi juga menghadapi berbagai macam permasalahan, kekecewaan, 

perselisihan pendapat ataupun kekalahan. Ayah-ibu perlu membantu 

dalam menyiapkan anak untuk menghadapi semua itu. Jika anak 

berhasil melalui berbagai masalahnya di sekolah, karakter anak juga 

makin kukuh dan anak makin percaya diri menatap masa depan. 

i. Menyempatkan makan bersama anak.  
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Ayah-ibu meskipun sibuk, perlu meluangkan waktu untuk makan malam 

bersama anak, setidaknya sekali dalam sehari, (makan pagi atau makan 

malam). Makan bersama merupakan sarana yang baik untuk 

berkomunikasi untuk menanamkan nilai yang baik. Melalui percakapan 

ringan saat makan, anak tanpa sadar akan menyerap berbagai peraturan 

dan perilaku yang baik. 

j. Tidak mendidik karakter melalui kata-kata saja.  

Ayah-ibu perlu membantu anak dalam mengembangkan karakter yang 

baik melalui contoh tentang berbagai sikap dan kebiasaan baik seperti 

kedisiplinan, hormat, santun dan tolong menolong. Karakter anak tidak 

akan berkembang baik jika hanya melalui nasehat ayah ibu. Pondasi 

dalam pengembangan karakter adalah perilaku. Oleh karena itu, ayah 

ibu harus berupaya berperilaku  baik agar dapat dicontoh langsung oleh 

anak.
63

 

Demikian pentingnya pendidikan karakter/akhlaq, Rasulullah 

mengingatkan kepada umatnya dalam sebuah hadist yang diriwayatkan 

oleh tirmidzi: 

(رو  الرمذي) َما َ ََل َو الّد َولًدا اَْفَ َل ِمْن اََدٍ  َحَ نٍ    
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 Zubaedi,  Desain Pendidikan Karakter , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 144-

147. 
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“Tidak ada pemberian yang lebih baik dari seorang ayah kepada 
anaknya daripada akhlak yang baik.”   64

 

 
Konsep keteladanan ini sudah diberikan dengan cara Allah mengutus 

Nabi SAW untuk menjadi panutan yang baik bagi umat Islam sepanjang 

sejarah dan bagi manusia di setiap masa dan tempat.  Hal ini sesuai 

dengan prinsip penanaman pendidikan karakter anak dalam perspektif 

Islam berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab:21 

     

   

    

  

      

  

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
65
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BAB III 

KONSEP HYPNOPARENTING  

 

A. Hypnosis 

Hypnosis sering  menjadi konotasi negatif bagi orang yang belum 

memahami proses kerjanya. Padahal hypnosis sering dilakukan oleh orang tua 

dalam hubungannya dengan anak-anak, tetapi orang tua tidak menyadari 

bahwa hal itu adalah hypnosis.
66

 

Kata hypnosis sudah lama digunakan, yaitu pada abad ke-19 oleh 

James Braid seorang dokter  asal Skotlandia. Hypnosis dapat diartikan sebuah 

kondisi relaks, fokus, atau konsentrasi. Namun, belakangan, hypnosis 

diasumsikan sebagai sebuah kondisi mirip tidur atau keadaan saat pikiran 

dalam kondisi bawah sadar.
67

  

Hypnosis adalah keadaan pikiran secara spontan yang bisa dialami 

siapapun. Setelah karya Erickson (praktisi dan ahli hypnosis), hypnosis 

menjadi praktik yang sangat dihormati, yang digunakan para dokter, psikolog, 
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pelaku bisnis, penegak hukum, bahkan sekarang akan kita aplikasikan 

kekuatan hypnosis ini dalam pembelajaran.
68

  

Hypnosis dapat diartikan sebuah kondisi relaks, fokus, atau 

konsentrasi. Namun, belakangan, hypnosis di asumsikan sebagai sebuah 

kondisi mirip tidur atau keadaan saat pikiran dalam kondisi bawah sadar. 

Dalam kenyataanya, memang ada kondisi khusus saat otak manusia 

dapat dengan mudah menerima saran atau masukan (sugesti). Kondisi ini 

ditemukan setelah dilakukan penelitian terhadap kondisi otak selama 

hypnosis. Ternyata ketika seseorang berada dalam kondisi hypnosis atau 

trance (keadaan tidak sadarkan diri), muncullah kondisi pikiran yang tidak 

biasa.
69

 

Hypnosis bukanlah hal yang aneh dan berkaitan dengan hal-hal yang 

terkesan super. Hypnosis hadir di setiap situasi dan aktivitas kehidupan, 

termasuk dalam proses belajar mengajar. Luar biasanya ketika dalam kondisi 

hypnosis orang akan dengan mudah menerima saran-saran dari orang lain. 

Kondisi hypnosis tidak sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur tidak 

sadar akan keadaan di sekililingnya, sementara dalam keadaan hypnosis 

subjek sangat sadar akan keberadaan dirinya dan tahu apa yang terjadi di 
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sekitarnya. Pada kondisi ini subjek hanya berpindah kesadaran dari pikiran 

sadar ke pikiran bawah sadar. 

Hypnosis tidak hanya berguna dalam mengatasi permasalahan yang 

menyangkut kondisi fisik atau psikis, melainkan juga bisa dimanfaatkan 

dalam upaya optimalisasi kegiatan pembelajaran bagi anak dari orangtua. 

Hypnosis jenis yang satu ini disebut dengan hypnoparenting. 

1. Sejarah Hypnosis 

Penggunaan hypnosis sudah ada sebelum sejarah itu sendiri tercatat. 

Tentu saja waktu itu hypnosis belum dikenal dengan nama “hypnosis”. 

Hypnosis pada masa dulu dipraktekkan dalam ritual agama maupun ritual 

penyembuhan. Catatan sejarah tertua tentang hypnosis yang diketahui saat ini 

berasa dari Ebers Papyrus yang menjelaskan teori dan praktek pengobatan 

bangsa Mesir Kuno pada tahun 1552 SM. Dalam Ebers Papyrus diceritakan di 

sebuah kuil yang dinamai "Kuil Tidur", para pendeta mengobati pasiennya 

dengan cara menempelkan tangganya di kepala pasien sambil mengucapkan 

sugesti untuk penyembuhan. Para pendeta penyembuh tersebut dipercaya 

memiliki kekuatan magis oleh masyarakat. Seorang Raja Mesir yang bernama 

Pyrrhus, Kaisar Vespasian, Francis I dari Prancis dan para bangsawan Prancis 

lainnya sampai Charles X ternyata juga mempraktekkan cara pengobatan yang 

intinya memberi sugesti kepada pasien untuk sembuh.  
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Pada sebuah dinding kuil di India juga digambarkan suatu proses 

pengobatan pada saat pasien dalam kondisi trance yang dicapai melalui suatu 

tarian atau gerakan-gerakan monoton dalam acara ritual penyembuhan. Pada 

sekitar tahun 1500 Paracelcus memperkenalkan suatu istilah Magnetisme, 

yaitu dengan magnet seseorang dapat disembuhkan penyakitnya, seperti 

halnya yang dia lakukan kepada pasien-pasiennya. Cara pengobatan inilah 

yang kemudian diadopsi oleh Mesmer.
70

 

Abad 18 munculnya hypnosis modern, diawali oleh kisah seseorang 

pendeta katolik bernama Gassner yang tinggal di Klosters sebelah timur 

Switzerland. Gassner punya teori "seseorang sakit adalah karena kemasukan 

setan". Untuk mencapai kesembuhan, setan itu harus dikeluarkan dari tubuh. 

Berbeda dengan para penyembuh waktu dulu yang menutup diri dari tinjauan 

medis, Gassner mempersilakan para dokter untuk mengobservasi cara 

pengobatannya.  

Gassner mengobati pasiennya secara bersamaan. Pasien duduk berjajar 

secara memanjang seperti barisan kursi gereja. Sebelum Gassner keluar untuk 

menemui pasien, seseorang asisten Gassner memberi semacam ceramah yang 

salah satu isinya adalah ketika Gassner menyentuhkan tongkat salibnya ke 

badan pasien, maka pasien akan langsung tersungkur di lantai dan tidak 
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sadarkan diri. Dan itulah yang benar-benar terjadi ketika Gassner 

menyentuhkan tongkat salibnya ke tubuh pasien satu per satu. 

Pasien yang tidak sadarkan diri itu dianggap mati, dan ketika 

dibangunkan kembali, pasien dianggap lahir kembali dalam kondisi suci dan 

terbebas dari pengaruh setan. Dalam kondisi pasien tidak sadarkan diri, 

Gassner memberi sugesti bahwa setan telah diusir dari tubuh pasien. Pada 

tahun 1770-an, Mesmer termasuk salah satu dokter yang sering menyaksikan 

cara pengobatan Father Gassner. Setelah melalui proses sejarah yang panjang, 

dengan perjuangan para tokoh-tokoh yang mengembangkan dan 

memperkenalkannya kepada umum, sekarang hypnosis sudah diterima 

sepenuhnya sebagai alat terapi yang berguna dan aman.
 
  

Hypnosis telah diakui sebagai salah satu dari metode terapi yang sah 

oleh berbagai lembaga negara, diantaranya British Medical Association pada 

1955. American Medical Association pada 1958, dan American Psychological 

Association pada 1960.
 71 

1. Struktur Proses Hypnosis 

Hypnosis modern mempunyai beberapa struktur proses, di 

antaranya: 

 

a. Pra-induksi (Pre-Talk) 
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Pra-induksi merupakan tahap awal sebelum proses hypnosis dilakukan. 

Pra-induksi adalah tahap yang mengkondisikan seseorang untuk mau, 

bersedia, dan siap untuk dihypnosis. Agar proses prainduksi 

berlangsung dengan baik, maka sebelumnya hypnotist harus dapat 

mengenali aspek-aspek  psikologis dari suyet (seseorang yang berada 

dibawah pengaruh hypnosis) seperti hal yang diminati, apa yang 

diketahui suyet terhadap hypnosis, dan seterusnya.  

Prainduksi dapat berupa percakapan ringan, saling berkenalan, serta hal-

hal lain yang bersifat mendekatkan seorang hypnotist secara mental 

terhadap seorang suyet. 

Prainduksi merupakan tahapan yang bersifat kritis karena seringkali 

kegagalan proses hypnosis diawali dari proses prainduksi yang tidak 

tepat. 

b. Tes Sugestibilitas 

Tes sugestibilitas untuk menguji sugestibilitas seseorang, yaitu mudah 

disugesti atau tidak. Dalam proses terapi, tes sugestibilitas digunakan 

sebagai sarana latihan oleh klien untuk persiapan mamasuki kondisi 

hypnotic. Sementara itu bagi si terapis, tes sugestibilitas pada klien 

digunakan memilih teknik induksi yang cocok bagi klien tersebut. 

c. Induksi 

Induksi merupakan kunci utama dalam proses hypnosis karena proses 

inilah yang akan membawa suyet (seseorang yang berada di bawah 



54 
 

 

 

pengaruh hypnosis)  dari kondisi “beta” ke kondisi “alfa” bahkan “teta” 

dengan kondisi sepenuhnya di bawah kendali seorang hypnotist. Jika 

dikaitkan dengan gelombang otak manusia, teknik induksi bertujuan 

mereduksi atau menurunkan gelombang otak manusia dari beta (sadar 

sepenuhnya atau multifokus) menuju ke alfa (relaks dan lebih fokus) 

atau teta (lebih relaks dan kondisi mediatif). 

d. Deepening 

Deepening merupakan proses untuk memperdalam level kesadaran 

seseorang setelah diinduksi. Deepening dibutuhkan untuk menurunkan 

ke dalam kondisi hypnotic sesuai yang dibutuhkan agar sugesti yang 

disampaikan dapat masuk ke pikiran bawah sadar klien atau terapi dapat 

berjalan sebagaimana seharusnya. Teknik yang sering digunakan dalam 

proses deepening adalah teknik menghitung turun, teknik imajinasi, 

teknik fraksinasi, teknik prainduksi, dan lain sebagainya. 

Teknik imajinasi meminta klien untuk masuk alam sebuah imajinasi 

tempat yang paling disukai sehingga membuat dirinya semakin rilaks, 

nyaman, tenang, damai, dan bahagia. Dalam teknik ini sugesti dari 

terapist harus sangat kuat. Hal itu untuk menimbulkan sensasi ke semua 

indra klien. Sebagai contoh, memunculkan sensasi indra visual dengan 

meminta klien melihat pemandangan yang sangat indah di depannya. 

Sensasi auditori dimunculkan dengan meminta klien mendengar suara di 

sekitarnya, misalnya suara burung, suara air, atau suara angin. 
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Memunculkan sensasi penciuman dengan meminta klien mencium 

sesuatu yang ada di sekitarnya, misalnya bau harum bunga. 

Memunculkan sensasi “rasa”, misalnya dengan meminta klien 

merasakan dinginnya air yang menyiramnya atau lembutnya pasir yang 

ia genggam.  

e. Uji Kedalaman Hypnosis (Depth level test) 

Depth level test atau uji kedalaman hypnosis klien sangat penting dalam 

proses hypnoterapi. Hal itu karena terapis harus dapat memastikan klien 

telah benar-benar memasuki kondisi hypnosis yang dibutuhkan untuk 

menjalani proses terapi. Klien dapat saja hanya pura-pura memejamkan 

mata, tetapi sebenarnya belum masuk kondisi hypnosis yang dalam. Jika 

terjadi seperti itu, sugesti positif yang diberikan kepada klien tidak aka 

masuk ke pikiran bawah sadarnya atau hipnoterapi tidak dapat 

dilakukan. 

Ada beberapa cara untuk menguji kedalaman klien. Terapis yang terlatih 

akan lebih peka dan berpengalaman dalam mengetahui apakah klien 

benar-benar telah masuk ke dalam kondisi hypnosis yang dalam atau 

belum. Hal itu dapat diketahui dari ciri-ciri fisik atau fisiologis klien. 

Untuk lebih memastikan, terapis dapat melakukan uji ugestibilitas pada 

klien apakah dia mau mengikuti sugestinya atau tidak, seperti sugesti 

tangan terkunci, mata diberi lem hingga kelopak mata tertutup rapat, 

atau klien disugesti tak mampu berdiri karena ada lem. Dapat juga 
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melalui uji sugestibilitas yag menandakan klien memasuki fase 

sommambulism, yaitu amnesia  (melupakan angka, atau analgesik) dan 

anestesia  (menjadi mati rasa). 

f. Sugesti (Affirmation) 

Sugesti diberikan setelah proses deepening dilakukan dan terapis 

menilai bahwa klien masuk ke kedalaman trance (keadaan tidak 

sadarkan diri) yang dibutuhkan. Sugesti merupakan pesan yang 

diberikan kepada klien ketika sudah berada dalam kondisi hypnosis. 

Dalam kondisi hypnosis, pesan tersebut dapat langsung mengakses 

pikiran bawah sadarnya sehingga dapat brerpengaruh pada sikap dan 

perilakunya. Ada dua macam sugesti, yaitu yang bersifat non-

therapeutic dan therapeutic. Sugesti non-therapeutic biasanya diberikan 

kepada hypnostage, yaitu sugesti-sugesti yang memunculkan perilaku 

menarik untuk dilihat sebagai hiburan. Sementara itu, sugesti 

therapeutic diberikan dalam proses terapi. Sugesti yang diberikan 

berupa pesan-pesan positif untuk dapat mengubah sikap dan perilakunya 

menjadi lebih baik. Dalam terapi, dapat digunakan post-hypnotic 

suggestion atau sugesti yang diberikan saat klien dalam kondisi 

hypnosis.sugesti itu dapat berlaku setelah ia bangun dari “tidurnya”. 

Sugesti dibedakan menjadi dua, yaitu direct suggestion dan indirect 

suggestion (metafora). Direct suggestion artinya pesan yang 
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disampaikan dalam sugesti diberikan secara jelas dan langsung pada hal 

yang dituju. 

Sebagai contoh, ketika kita ingin memberikan sugesti pada klien untuk 

menjadi percaya diri, sugesti yang diberikan adalah “Mulai sekarang 

dan selanjutnya, anda menjadi orang yang percaya diri dan memiliki 

keyakinan atas kemampuan anda sendiri. Anda dapat rasakan ketika 

menjadi pusat perhatian bagi orang-orang sekitar anda...” 

Indirect sugestion atau sering disebut sugesti metafora adalah sugesti 

yang diberikan dalam bentuk cerita untuk menghasilkan perilaku dan 

hasil yang diharapkan. Pikiran bawah sadar memiliki sifat seperti anak 

kecil sehingga ketika sugesti diramu dalam bentuk cerita, pesan akan 

lebih mudah masuk. Contohnya ketika kita ingin memberi sugesti klien 

menjadi lebih percaya diri, kita dapat menyugesti dengan membuat 

cerita kalau dia sedang menonton bioskop. Dalam film yang 

ditontonnya, tokoh utama dalam film tersebut adalah dirinya sendiri. 

Klien digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, wajah yang cerah 

dan meyakinkan, penampilan menarik dan menawan, serta dapat 

berinteraksi dengan orang lain. Klien juga digambarkan dapat 

melakukan presentasi yang persuasif dan kharismatik dengan sangat 

baik. Setelah klien dapat melihat semua gambaran ideal dirinya dalam 

film tersebut, terapis meminta klien untuk menjadikan gambaran dirinya 

menyatu dan menjadi dirinya yang sekarang. setelah klien bangun dari 
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“tidurnya” diharapkan ia dapat bersikap dan berperilaku seperti 

gambaran dirinya dalam film tersebut. 

g. Termination 

Termination merupakan suatu tahapan untuk mengakhiri proses 

hypnosis. Konsep termination adalah agar seorang suyet tidak 

mengalami kejutan psikologis ketika terbangun dari “tidur hipnotis”. 

Standar dari proses termination adalah membangun sugesti positif yang 

akan membuat tubuh seorang suyet lebih segar dan relaks, kemudian 

diikuti dengan regresi beberapa detik untuk membawa suyet ke kondisi 

normal kembali. 

h. Post Hypnotic Suggestion 

Post Hypnotic Suggestion adalah suatu sugesti yang tetap bekerja 

walaupun seseorang telah berada dalam kondisi pascahipnotis (normal). 

Post Hypnotic Suggestion merupakan hal penting yang mendasari proses 

clinical hypnotherapy. Apabila hypnotist ingin mengendalikan suyet 

(seseorang yang berada dibawah pengaruh hypnosis), dapat 

menggunakan simbol bunyi atau tindakan. Inilah yang disebut anchor, 

yaitu sugesti berupa simbol yang akan menghasilkan reaksi pemikiran, 

emosional, atau perilaku tertentu.
72

 

 

 

                                                           

       
72
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2. Mekanisme Kerja Otak 

Pikiran sadar dan bawah sadar manusia saling berkomunikasi 

dan bekerja dalam waktu bersamaan secara paralel. Dalam sistem 

kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ada sebuah ruang tempat 

sugesti, nasehat, serta program apapun dapat bekerja efektif. Namun 

hal ini baru akan terjadi jika area ini terbuka. Area ini disebut dengan 

RAS (Reticular Activating System). RAS terbuka apabila kita sedang 

mengalami emosi yang kuat, saat terkejut, serta pada waktu menjelang 

dan sesaat setelah bangun tidur. Pada saat-saat seperti itulah sugesti 

yang dimasukkan dapat bekerja efektif. Hypnoparenting akan bekerja 

pada ruangan ini sehingga proses pembelajaran dan penanaman nilai-

nilai kehidupan menjadi sangat efektif.
73

 

 Riset yang dilakukan terhadap kondisi hypnosis menunjukkan 

adanya perubahan pada gelombang otak yang sangat mempengaruhi 

perilaku manusia. Manusia mempunyai empat jenis gelombang otak, 

yaitu Beta (12-40 Hz), Alfa (8-12 Hz), Teta (4-8 Hz), dan Delta (0,1-4 

Hz).
74
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a. Beta  12-40 Hz (Bangun sadar/normal state) 

 

 

b. Alpha  8-12 Hz (Santai, relaks, nirsadar/hypnosis state) 

 

 

 

c. Tetha 4-8 Hz (Awal tidur/ alam mimpi/hypnosis state) 

 

d. Delta 0,1-4 Hz (Tidur nyenyak/normal sleep state) 

 

Otak manusia memancarkan frekuensi tertentu untuk setiap 

kondisi. ada empat macam gelombang yaitu, yang paling rendah 

adalah gelombang delta yang mempunyai kisaran frekuensi antara 0,1 

Hz – 4 Hz gelombang ini kita alami saat tidur nyenyak tanpa mimpi 

gelombang berikutnya adalah gelombang theta yang mempunyai 
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kisaran frekuensi antara 4 Hz – 8 Hz. Pada kondisi ini ide-ide kreatif 

dan inisiatif muncul. Informasi yang diterima saat otak dalam kondisi 

seperti ini akan langsung menjangkau bawah sadar dan tersimpan 

dalam memori jangka panjang. Karena itu kondisi seperti ini disebut 

kondisi yang sangat sugestif.  

Frekuensi theta juga akan muncul saat kita dalam kondisi 

meditasi atau tidur dengan mimpi. Jika kesadaran kita lebih naik lagi, 

munculah gelombang alfa yang frekuensi nya berkisar antara 8 Hz 

sampai 12 Hz. Pada kondisi ini, pikiran hanya bisa terpusat pada satu 

perhatian. Kondisi ini dapat terjadi ketika kita berdoa dengan khusuk. 

Jika gelombang mencapai frekuensi 12 Hz lebih, maka kita berada 

pada kondisi gelombang beta. Pada gelombang beta, kita dapat 

mencurahkan pikiran ke banyak hal. Inilah kondisi kesadaran mata 

terbuka.  

Gelombang otak ini sebenarnya tidak muncul sendiri-sendiri 

dalam suatu waktu keempatnya muncul bersamaan hanya saja 

kadarnya berbeda-beda. Pada kondisi mata terbuka misalnya 

gelombang beta cenderung akan lebih dominan. Kondisi hypnosis 

dicapai saat gelombang otak berada di kisaran gelombang alpha dan 

theta. Jadi pada dasarnya hypnosis adalah suatu seni komunikasi yang 

mengarahkan subjek menuju suatu kondisi relaksasi sehingga  
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gelombang otak subjek perlahan-lahan turun dan berada pada kondisi 

gelombang alpha dan tetha. 

Ciri-ciri fisik orang yang terhipnotis adalah REM (Rapid Eye 

Movement) yaitu getaran kelopak mata yang cepat saat mata dalam 

keadaan tertutup. Setelah itu akan relaks secara mental dan perlahan 

tapi pasti perhatianya menjadi lebih sempit dan lebih fokus sehingga 

hanya tertuju pada satu stimulus tertentu saja. Oleh karena itu sugesti 

yang diberikan dalam kondisi ini akan langsung direspons dan 

dijalankan oleh tubuh fisik asalkan sugesti tersebut tidak menabrak 

nilai-nilai dasar yang dipegang si subjek. 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa keempat 

gelombang otak ini memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda saat 

memancar keluar. Saat anda sadar dan aktif bekerja, maka gelombang 

beta yang dominan terpancar. Bila anda dalam posisi rileks dan santai, 

maka gelombang alpha yang bergantian muncul. Lebih dalam lagi, 

saat makin masuk ke alam bawah sadar, maka gelombang tetha yang 

lebih berperan. Lalu pada saat sudah tertidur nyenyak, maka 

gelombang delta yang terpancar dominan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang alpha-tetha dapat 

membuat anda bahagia, tenang dan kreatif. Karena memang 
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gelombang alpha-tetha berhubungan dengan perasaan nyaman, rileks, 

imajinatif, dan kreatifitas.
75

 

Sehingga dapat dipahami bahwa gelombang otak menentukan 

kesadaran seseorang pada waktu-waktu tertentu. Beta adalah 

gelombang otak pada saat sadar, alfa adalah gelombang saat pikiran 

santai, teta adalah gelombang yang dihasilkan oleh pikiran bawah 

sadar, dan delta adalah gelombang otak saat orang tidur. Kondisi 

hypnosis berada pada gelombang alfa dan teta. Ketika seseorang 

berada dalam kondisi alfa dan teta, ia dapat belajar lebih cepat dari 

biasanya. 

3. Manfaat Hypnosis 

Hypnoparenting adalah penerapan hypnosis untuk pengasuhan, 

pendidikan dan pengobatan anak. Hypnoparenting ini biasanya 

dilakukan oleh para orang tua kepada anak kandungnya.
76

 

Ada kesalahpahaman di masyarakat bahwa anak yang 

dihypnosis adalah anak yang bermasalah, sehingga banyak orangtua 

yang enggan melakukan hypnoparenting pada anaknya. Anggapan itu 

tidak semuanya benar namun juga tidak seluruhnya salah. Sebab 

memang untuk mengatasi berbagai problematika dalam pengasuhan 

dan pendidikan anak sangat efektif dengan penerapan hypnosis. 
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Namun untuk ukuran anak “normal” yang orangtuanya hanya 

menginginkan adanya peningkatan prestasi belajar atau bisa menahan 

emosi, maka penerapan hypnosis pun dapat dijadikan sebagai 

solusinya.
77

 

Adapun manfaat hypnosis diantaranya dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Masalah Fisik 

Pengertian pengobatan fisik di sini bukanlah seperti seorang 

dokter yang menuliskan resep obat dan obat tersebut harus 

dihabiskan agar sembuh. Namun dengan Hypnoparenting anda bisa 

memotivasi anak agar tetap semangat dalam menjalani proses 

penyembuhannya. Di samping itu, anda juga bisa mengkonstruksi 

mental anak agar terhindar dari rasa putus asa dan stress akibat 

penyakit yang tak kunjung sembuh. Hal tersebut sejalan dengan 

Joseph Murphy yang mengatakan,  

“Faktor utama dalam kesembuhan adalah kekuatan dan 

keyakinan pikiran bawah sadar pasien itu sendiri. Pikiran bawah 

sadarlah yang memerintahkan semua hukum alam untuk membantu 

proses penyembuhan.”78
 

 

Ketegangan otot dan rasa nyeri yang berlebihan dapat 

dibantu dengan hypnoparenting. Dengan Hypnoparenting, dapat 
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membuat tubuh menjadi relaks dan mengurangi intensitas nyeri 

yang berlebihan secara drastis. 

Jadi apapun penyakit fisiknya, maka dengan hypnoparenting 

dapat dibantu penyembuhannya, dan itu sangat tergantung pada 

penderita penyakit itu sendiri. 

b. Masalah Mental 

Serangan panik, ketegangan dalam menghadapi ujian, 

kemarahan, rasa bersalah, cemas, kurang percaya diri, stress pada 

anak, tidak memiliki motifasi belajar adalah masalah-masalah 

emosi yang berhubungan dengan rasa takut dan kegelisahan.  

Banyak orang yang menjadi stress dan depresi pascatrauma 

yang disebabkan oleh tidak kuatnya mental untuk menerima 

sesuatu. Dengan Hypnoparenting anda dapat membenahi mental 

anak anda agar kuat dan dapat mengatasi berbagai permasalahan 

yang tengah dihadapinya. 

c. Masalah Perilaku 

Masalah sekolah dan belajar merupakan masalah perilaku 

yang biasa dimiliki seorang anak. Di antaranya malas belajar, 

mogok sekolah, tidak mau mengerjakan PR, tidak suka membaca 
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dan lain-lain. Semua masalah perilaku seperti disebutkan di atas 

dapat diatasi dengan proses Hypnoparenting.
 79

 

 Sedangkan manfaat yang di peroleh dari proses hypnosis 

menurut Dewi Yogo Pratomo adalah sebagai berikut: 

Seseorang dapat berkomunikasi dan menasehati seseorang 

dengan menggunakan sugesti ke alam bawah sadar manusia. Caranya 

adalah dengan cara menggiring orang tersebut agar mampu masuk ke 

dalam gelombang alpha (kondisi rileks) sehingga dia merasa tenang 

dan nyaman, lalu mengantuk. Kemudian dia menuju gelombang tetha 

(kondisi rileks yang dalam) dan pada akhirnya disugesti positif. Saat 

itu RAS (Rectingular Activating System) terbuka dan mampu 

menyerap sugesti. Saat seseorang dalam kondisi tersadar sebetulnya ia 

ada dalam gelombang betha (sadar penuh). Saat itu kelemahan 

utamanya adalah memiliki resistensi yang tinggi sehingga sulit untuk 

menerima nasihat, apalagi sugesti.
80

 

 

Dasar dari tindakan hypnoterapi orang tua kepada anak pastilah 

karena cinta yang tulus. Oleh sebab itu dapat dimengerti bahwa 

dengan melakukan hypnoparenting ini, hubungan orang tua dengan 

anak menjadi lebih berkualitas, karena orang tua telah mengetahui 

berbagai permasalahan yang tengah dihadapi anak sekaligus berusaha 

menanggulanginya.  
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B. Parenting 

Secara terminologi parenting dapat didefinisikan sebagai proses 

mengasuh anak. Di dalam bahasa Indonesia kata mengasuh mengandung makna 

sebagai berikut:  

a. Metode atau cara orang tua mencukupi kebutuhan fisiologis dan psikologis 

anak. 

b. Metode atau cara orang tua membesarkan berdasarkan standar dan kriteria 

yang orang tua tetapkan. 

c. Metode dan cara orang tua mendidik dan mengajar anak. 

d. Metode dan cara orang tua menanamkan dan memberlakukan tata nilai kepad 

anak. 

e. Metode atau cara orang tua mengajarkan dan menerapkan tata nilai rohani 

kepada anak. 

f. Metode atau cara orang tua mengajarkan pola interaksi dan relasi yang patut 

kepada anak.
81

 

 

Parent dalam parenting memiliki devinisi yaitu ibu, ayah, seseorang yang 

akan membimbing dalam kehidupan baru, seorang penjaga, maupun seorang 

pelindung. Parent adalah seseorang yang akan mendampingi, membimbing 

semua tahapan pertumbuhan anak, yang merawat, melindungi, mengarahkan 

kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya.
82

  

Sejalan dengan Okvina, Arismantoro memberikan pengertian parenting 

sebagai, “Segala sesuatu yang berurusan dengantugas-tugas orangtua dalam 

mendidik dan membesarkan anak.”83
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Ada ungkapan bijak tentang mendidik anak dari Dorothy Law Nolte 

dalam syair Children Learn What The Live sebagaimana dikutip Moh. Roqib: 

 Bila anak sering dikritik, ia akan belajar mengumpat 

 Bila anak sering dikasari, ia belajar berkelahi 

 Bila anak sering diejek, ia belajar menjadi pemalu 

 Bila anak sering dipermalukan, ia belajar merasa bersalah 

 Bila anak sering dimaklumi, ia belajar menjadi sabar 

 Bila anak sering disemangati, ia belajar menghargai 

 Bila anak mendapatkan haknya, ia belajar bertindak adil 

 Bila anak merasa aman, ia belajar percaya 

 Bila anak mendapat pengakuan, ia belajar menyukai dirinya
84

 

 

Ungkapan ini implementasinya merupakan contoh dari cara mendidik 

orang tua yang bermacam-macam. Dan melahirkan karakter anak yang 

bermacam-macam sesuai dengan cara mendidik orang tuanya. Untuk itu 

diharapkan orang tua menggunakan cara yang tepat dan baik dalam mendidik 

anak sebagaimana diperintahkan dalam Islam. 

Orang tua merupakan kunci awal pendidikan dan pembentukan karakter 

anak karena orang tualah yang terdekat dengan anaknya ketika berada di rumah 

dan setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik dengan cara apapun 

yang dapat membuat anak mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan 

kepribadian yang terbaik dapat bermanfaat dalam membentuk karakter keluarga, 

agama, dan bangsa. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya 

tentang bentuk-bentuk tipe pola asuh orang tua, menerapkan pola asuh yang 

efektif merupakan hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ada sebuah pepatah 
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yang dikemukakan oleh Thomas Lickona “Walaupun jumlah anak-anak hanya 

25% dari total jumlah penduduk, tetapi menentukan 100% masa depan” 85
 

Parenting erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga/rumah tangga 

dan komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk 

memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa 

pertumbuhan serta bagi anggota keluarga lainnya. Parenting mencakup berbagai 

aktifitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat 

bertahan hidup dengan baik. Prinsip pengasuhan tidak menekankan pada siapa 

(pelaku) namun lebih menekankan pada aktifitas dari perkembangan dan 

pendidikan anak. Oleh karena itu, parenting meliputi pengasuhan fisik, 

pengasuhan emosi, dan pengasuhan sosial. 

Berikut ini penjelasan secara lebih terperinci mengenai aplikasi konsep 

hypnoparenting meliputi tujuan, mekanisme serta prinsipnya.  

C. Aplikasi Konsep Hypnoparenting 

Mendidik anak dengan metode Hypnoparenting dapat dilakukan siapa 

saja. Mulai dari orang tua terhadap anak-anaknya, pendidik kepada murid-

muridnya, terapis, dan pengasuh atau orang dewasa yang mengaasuh anak. 

Aplikasi Hypnoparenting juga terbilang praktis dan dapat dilakukan di 

berbagai kesempatan di antara aktifitas anak. 
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“Namun memang waktu yang paling efektif menerapkan 

Hypnoparenting dengan memberikan sugesti positif pada anak adalah saat 

jelang tidur ketika mata anak mulai berat namun ia belum tertidur.”86
 Waktu 

sesaat sebelum tidur ini otak anak berada dalam gelombang alpha atau tetha 

sehingga RAS terbuka lebar dan sugesti lebih mudah ditanamkan. 

Program komunikasi bawah sadar dapat dilakukan dengan kalimat 

yang melekatkan sifat-sifat kepada seseorang yang sering kita terima dan 

dengan sengaja atau tidak kita juga sering memberikannya kepada orang lain. 

Contoh kalimat yang sering kita terima atau beri diantaranya sebagai berikut. 

 “Kamu memang anak yang pintar, senang belajar dan selalu mendapat 

juara kelas.” 

 “Dasar anak bodoh, belajar sampai kapan pun tidak akan mampu menjadi 

juara.” 

 “Kamu selalu saja tidak teliti dalam bekerja, kamu memang anak yang 

ceroboh” 

 “Sudahlah, toh nanti kamu juga jadi anak pembantu, kerjanya di dapur, 

buat apa sekolah tinggi-tinggi.” 

 “Nak, kamu selalu mampu mengatasi masalah, memang kita hari ini hidup 

dalam kekurangan, tetapi kemampuanmu menghadapi masalah akan 

membawamu keluar dari kemiskinan.” 
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Itulah beberapa kalimat yang sering terdengar dan masih banyak lagi 

yang kita terima atau kita beri. Kalimat-kalimat itu benar-benar kuat 

mempengaruhi dan menjadi label diri kita. Percaya atau tidak, kalimat 

semacam itu mampu mengantarkan kita kepada kesuksesan atau keterpurukan 

tergantung seberapa bermanfaat atau tidak bermanfaat kalimat tersebut. 

Kalimat tersebut apabila diberikan oleh figur otoritas, seperti orang tua 

(khususnya ibu dan guru) akan sangat mempengaruhi hidup kita. Hal ini 

semakin kuat jika kita menerimanya pada usia dibawah 7 tahun.
87

 

Secara singkat, langkah-langkah pengaplikasian hypnoparenting di 

dalam kehidupan sehari-hari yakni: 

 Mengenali Penyebabnya (penyebab serang anak memiliki perilaku 

menyimpang) 

 Persiapan (menanyakan pada diri sendiri sejauh mana anda mengenali 

penyebab dan kebiasaan anak dalam penyimpangannya) 

 Penanganan dengan Hypnoparenting (mulai melakukan langkah-langkah 

penanaman sugesti guna merubah perilaku menyimpang anak) 

1. Tujuan Hypnoparenting 

Terdapat pergeseran dalam cara berfikir masyarakat dunia. 

Perubahan merasuk dalam semua aspek kehidupan dan menjadikan era ini 
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lebih penting dibandingkan dengan perubahan yang terjadi sejak zaman 

Renaissance di Eropa 600 tahun lalu. Dunia masuk dalam sebuah ruang 

kesadaran baru, yaitu sebuah kesadaran akan sebuah sumber daya yang 

berada dan bersemayam dalam setiap diri manusia.  

Kita mungkin mengenal konsep bahwa kata-kata adalah doa, setiap 

perkataan yang kita ucapkan merupakan manifestasi harapan yang 

sebagaimana doa, akan dikabulkan oleh Tuhan. Sama halnya dengan 

perkataan orang tua kepada anaknya. Tanpa sadar mungkin kita kerap 

memanggil atau melabeli anak dengan sebutan “bandel”, “nakal”, “bodoh” 

atau panggilan buruk lainnya. Kita tidak sadar bahwa tiap perkataan yang 

mungkin tidak kita niatkan dapat menjadi kenyataan. Ketika anak terlalu 

aktif, dengan entengnya kita mengatakan “dasar anak nakal.” Ketika anak 

tampak sulit memahami intruksi atau suatu mata pelajaran, kita dengan 

mudahnya mengeluarkan pernyataan semacam “Aduh, kamu kok bodoh 

sekali sih, begini saja nggak ngerti,” 

Otak manusia akan bereaksi terhadap apapun yang didengarnya, 

terlebih lagi jika suatu perkataan tertentu dialamatkan kepadanya. Otak 

akan merespon langsung segala ucapan dan memberi reaksi dengan 

membentuk pola tindakan tertentu. Apa saja yang sering didengar, dilihat 
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dan dirasakan oleh anak akan membentuk pola perilaku dan 

kepribadiannya kelak.
88

 

Sebagai orang tua, kita memiliki peran yang amat penting dalam 

pembentukan karakter serta kesuksesan anak. Kepribadian terbentuk dari 

apa yang anak lihat, dengar dan rasakan.
89

 

Oleh karena itu, hypnoparenting bertujuan membangun komunikasi 

yang berkualitas antara orang tua dan anak sehingga tidak terjadi hal-hal 

seperti disebutkan di atas. Karena secara garis besar  Hypnoparenting 

merupakan hypnoterapi yang berguna untuk meningkatkan komunikasi 

spiritual orang tua dan anak. Pada umumnya hypnoterapi yang diterapkan 

orang tua terhadap anak bertujuan untuk meningkatkan pola pikir positif 

pada anak serta membentuk karakter/akhlak pada anak itu sendiri.
90

 

2. Mekanisme Hypnoparenting 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan hypnosis pada 

umunya dan hypnoparenting khususnya. Ketika ingin menyampaikan 

pesan-pesan atau nilai-nilai dalam kehidupan, buatlah suasana yang 

menyenangkan. Jadikanlah situasi yang menyenangkan tersebut sebagai 

media untuk mengalirkan sugesti-sugesti tentang kebahagiaan, cinta kasih, 

dan kelimpahan.
91
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Selain itu, faktor lain yang sangat diperlukan sebagai mekanisme 

dalam penerapan hypnoparenting menurut dr. Agus Sutiyono adalah 

sebagai berikut.
 92

 

a. Membangun kepercayaan anak 

Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk mempercayai 

dan menerima informasi dari pihak yang akrab dan kita anggap 

mumpuni. Begitu pula dalam hypnosis. salah satu kunci keberhasilan 

hypnosis adalah “rapport”, yaitu kedekatan hubungan atau keakraban. 

Kegagalah penghipnotis dalam membina keakraban akan 

menyebabkan pikiran bawah sadar (subconcius mind) objek hypnosis 

menjadi resisten terhadap langkah hypnosis selanjutnya. Hal yang 

sama berlaku pada hypnoparenting. Keberhasilan orang tua dalam 

membina rapport akan sangat menentukan hasil akhir yang terjadi. 

Saat keakraban terbentuk, saran-saran sugestif dari orang tua akan 

mudah diterima oleh pikiran bawah sadar anak. 

Adapun aspek psikologis dalam hypnosis meliputi beberapa hal, yaitu 

verbal/non verbal agreement, mirroring & matching, language pacing, 

dan eye contact & eye alignment technique. 

1) Verbal/non verbal agreement 

Dalam tinjauan psikologis, sering disebutkan bahwa manusia 

menyukai orang yang serupa atau memiliki pendapat yang sama. 
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Ada hubungan yang akan terjalin saat seseorang berkesesuaian 

dengan orang lain. Sebelum menyamaikan pendapat yang berbeda, 

orangua bisa menggunakan persetujusn verbal seperti, “ya,” 

“Mama mengerti,” dan lain-lain. Hal ini akan membuat pikiran 

bawah sadar anak menjadi lebih nyaman. Bahasa tubuh atau non 

verbal juga diperlukan. Anggukan, sorot mata persetujuan, juga 

ekspresi wajah dan postur tubuh yang condong ke depan. 

2) Mirroring & matching 

Mirroring & matching  adalah teknik membangun keakraban 

dengan cara meniru dan menyamakan bahasa tubuh. Teknik ini 

sangat populer dalam Neuro Linguistik Programming (NLP).  

Jenis bahasa tubuh yang dapat ditirukan adalah postur dan gerak 

tubuh, ekspresi wajah, aksen, kecepatan bicara serta pola nafas 

anak. Gunakan teknik Mirroring & matching hanya pada gerakan 

yang disukai lawan bicara. Jangan menirukan gerak tubuh yang 

tidak normal akibat gangguan atau kebiasaan buruk. Jika anak 

anda gagap, anda tidak perlu ikut-ikutan gagap ketika bicara 

kepadanya. 

3) Language pacing 

Language pacing adalah juga teknik NLP yang membentuk 

keakraban dengan cara menganalisa kecenderungan pemilihan 

kata lawan bicara. Sebagai orang tua, kita harus mengerti kosa 
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kata yang kerap dipergunakan anak-anak. Hal ini bertujuan agar 

kita lebih memahami pikran dan maksud anak-anak. Selain itu, 

pendekatan Language pacing juga dapat dilakukan dengan 

memahami kecenderungan indra penerima informasi. 

4) Eye contact & eye alignment technique 

Eye contact & eye alignment adalah teknik kontak mata dan sudut 

pandang untuk menimbulkan rasa nyaman bagi anak. Ketika 

berbicara pada anak, carilah posisi paling nyaman untuk 

melakukan kontak mata. Misalnya, jika anak tidak kidal maka 

ambilah tempat di samping kanannya ketika mengobrol. Hal ini 

akan memudahkan anda saat berkontak mata dan memberikan rasa 

nyaman bagi pikiran bawah sadar anak. Kontak mata yang tida 

berlebihan dan wajar akan membangun keakraban. Sebaliknya 

kontak mata yang dipaksakan dapat menyebabkan penolakan.  

b. Sugesti 

Di luar semua tenik yang telah dibahas, kunci penting untuk menjalin 

keakraban dengan anak adalah dengan memberikan sugesti pada diri 

kita sendiri sebagai orang tua untuk selalu bersikap tulus, akrab, dan 

terbuka saat berkomunikasi dengan anak. Selain itu ada beberapa pola 

sugesti yang efektif dalam mekanisme pelaksanaan hypnoparenting, 

yaitu sebagai beikut. 

 



77 
 

 

 

1) Client language preference 

Prinsip ini menyatakan bahwa perlunya seorang penghipnotis 

menggunakan dan mengadaptasi kata, bahasa, dan frasa yang 

dipahami oleh subjek terhipnotis. 

Dengan demikian sugesti akan mudah diterima secara benar oleh 

pikiran bawah sadar anak. Hal ini akan menggerakkan minat anak 

untuk menyetujui saran yang diberikan orang tua. 

2) Emosi 

Banyak orang memutuskan suatu pilihan berdasarkan emosi 

dibandingkan rasio. Pengaruh pikiran bawah sadar manusia yang 

mengambil bagian sebanyak 88%  memegang peranan lebih 

dominan dalam menentukan tindakan dibandingkan pikiran sadar 

yang hanya 12% saja. Oleh karena itu, nuansa emosional sangat 

dibutuhkan dalam komunikasi, khususnya dalam memberikan 

saran-saran persuasif. 

3) Repetition 

Repetisi kerap digunakan dalam kegiatan hypnosis. kombinasi 

pilihan kata bermakna sama yang diulang seperlunya mampu 

memperkuat nuansa emosional dalam komunikasi. Prinsip ini 

banyak digunakan utuk memberikan sentuhan emosional yang 

intens agar subjek masuk dalam kondisi trans yang lebih dalam. 
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4) Present tense 

Prinsip ini menyatakan bahwa saat komunikasi dibentuk, 

berikanlah pernyataan tidak langsung yng bertujuan agar lawan 

bicara mendapatkan sensasi emosional saat ini juga. Bukan di 

waktu yang akan datang. Artinya sebisa mungkin hindarilah 

penggunaan kata-kata yang tidak merefrensikan waktu sekarang. 

Seperti “akan”, “jika”, “apabila”, “nantinya” dan sebagainya. 

5) Personal 

Penggunaan kalimat yang ditujukan secara pribadi (personal) akan 

lebih diterima pikiran bawah sadar manusia. Daripada memanggil 

anak dengan sebutan “kamu”, lebih baik menyebutkan nama anak 

anda ketika melakukan sugesti dalam hypnoparenting.  

Dengan mengombinasikan penggunaan nama anak, anda sekaligus 

membimbing dan mengarahkan pola pikir anak untuk menerapkan 

apa yang telah anda sugestikan padanya. 

6) Progressive 

Dalam pemberian sugesti, sangat diperlukan pola kesatuan kalimat 

yang menunjukkan suatu kondisi bertingkat atau bertahap. Pola 

kalimat yang tidak jelas alurnya sulit tertuju pada pikiran bawah 

sadar. 

7) Pacing-Leading 
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Makna yang terkandung dalam prinsip ini adalah bagaimana 

penghypnosis menyisipkan saran di dalam fakta yang ada. 

Mengingat bahwa sugesti atau ide akan terhindar dari resistensi 

pikiran bawah sadar bila dibungkus dengan fakta maka konsep 

pacing-leading ini dapat menjadi salah satu teknik penyampaian 

sugesti yang efektif. 

Pola pacing-leading ini sangat efektif untuk digunakan dalam 

komunikasi persuasif, terutama jika dikombinasikan dengan 

prinsip progresif. Dalam kegiatan hypnoparenting pola penyisipan 

ide di balik fakta sangat bermanfaat dalam memberikan saran 

persuasif untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada putra-putri 

kita. 

3. Prinsip Hypnoparenting 

Prinsip hypnoparenting sangat sederhana tetapi tidak mudah 

dilakukan. Yaitu semua perkataan dan tindakan orang tua adalah suatu 

proses hypnosis yang akan terpola di dalam pikiran bawah sadar anak. 

Tanpa anda sadari, anda sudah melakukan proses hypnosis kepada anak 

sejak dia masih di dalam kandungan. Maka hati-hati dalam memilih kata-

kata dan bertindak, karena anak akan merekam itu semua di alam bawah 

sadarnya lalu memunculkan karakter sesuai rekaman bawah sadar. Seorang 

anak yang kerap mendengar kata “Kamu jangan malas begini, ya” dari 

orang tuanya, akan menanamkan sugesti kepada diri sendiri bahwa dia 
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malas. Dikemudian hari, besar kemungkinan dia menjadi anak yang 

pemalas dan tidak mampu menolong diri sendiri keluar dari kemalasan. Itu 

adalah contoh hypnosis negatif yang ditanamkan orang tua secara tidak 

sadar. 

Prinsip Dasar Hypnoparenting: 

a. “Orangtua Seperti Apakah Aku?” 

Hypnoparenting dapat dilakukan dengan baik ketika anda memiliki 

kesadaran penuh dalam membangun komunikasi dengan anak. Sebab 

dasar dari hypnosis adalah adanya saling kepercayaan antara 

penghipnotis, dalam hal ini anda sebagai orang tua dan klien, yaitu 

anak anda sendiri. Dalam sesi hypnoparenting tak jarang klien (anak 

anda) harus menceritakan sisi gelap yang selama ini ditutup-tutupi dan 

sulit terungkap ketika menggunakan pikiran sadar. Jadi tanpa adanya 

komunikasi yang baik, mustahil akan terjalin rasa saling percaya. Dan 

kalau sudah begini klien pun tak mau berbicara terbuka yang pada 

akhirnya usaha hypnoparenting anda akan sia-sia. 

Selain itu hypnoparenting juga mensyaratkan agar para orangtua 

memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri. Sebab 

orangtua yang bijak adalah mereka yang tahu apa, siapa, dan 

bagaimana dirinya sendiri, termasuk kelebihan dan kekurangannya. 
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Semakin utuh pemahaman tentang konsep dirinya tersebut maka anda 

akan semakin mudah menerapkan Hypnoparenting. 

b. “Anak Seperti Apakah Anakku?” 

Orang tua yang bijak adalah mereka yang dapat menerima kondisi 

anak apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 

Sebelum hypnoparenting anda terapkan kepada anak, pahamilah dulu 

bagaimana kondisi anak anda seutuhnya. Penting untuk dihindari, 

penerapan hypnosis yang hanya sekedar memenuhi ambisi dan 

keinginan orangtua kepada anak-anaknya. Ungkapan semua “manusia 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing” harus disikapi 

dengan bijak. 

c. Jauhi Sikap Comparing dan Labeling 

Comparing adalah sikap yang membanding-bandingkan kelebihan dan 

kekurangan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Labeling 

adalah penilaian terhadap anak yang tidak berdasarkan data akurat, 

atau dengan kata lain, penilaian sepihak yang sangat subyektif. Sikap 

ini tidak hanya sering dilakukan oleh para orangtua, tapi juga oleh 

guru di sekolah. 
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Mungkin niat awalnya baik, yaitu untuk memotivasi anak agar bisa 

lebih baik lagi dengan melontarkan ucapan yang mengandung kalimat 

comparing dan labeling seperti contoh berikut, 

 “Adik kamu saja bisa kok merapikan kamar sendiri, masa kamu 

yang lebih besar tidak bisa?” 

 “Setiap terima rapor nilai kamu hancur terus, beda sekali dengan 

nilai kakakmu!” 

 “Dasar anak malas, mau jadi apa kamu?” 

 “Anak bodoh seperti kamu percuma disekolahkan di tempat yang 

mahal, hanya menghabiskan uang saja!” 

Tahukah anda efek dari sikap comparing itu justru akan merusak 

kondisi psikologis anak, ia akan merasa tidak dihargai dengan 

pencapaian yang telah diraihnya.
93

 

Alasan mengapa harus menghindari sikap Comparing dan Labeling: 

1) Anak salah menerima pesan yang disampaikan 

Niat awal yang tadinya untuk memotifasi, ternyata pesan yang 

diterima oleh anak menjadi seperti berikut. 

 “Mama lebih menghargai kakak daripada aku.” 

 “Bu Guru tidak adil karena aku selalu disalahkan.” 
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 “Aku adalah anak yang tak berguna.” 

 “Tak ada yang mengerti aku di dunia ini.” 

 “Orang-orang yang au sayangi ternyata jahat padaku.” 

2) Anak jadi tersugesti negatif 

Ucapan comparing dan labeling yang bersifat affirmative 

(berulang) yang dirasakan anak melalui pikiran sadarnya akan 

diteruskan oleh pikiran bawah sadar, sehingga anak tumbuh dan 

berkembang menjadi anak yang sesuai ucapan comparing dan 

labeling tersebut. 

3) Dapat merusak hubungan antar saudara sekandung atau antara 

teman sekelas 

Ibarat membelah bambu, di satu pihak ada yang diangkat dan di 

pihak lain ada yang diinjak, seperti itulah yang terjadi. Akibatnya 

hubungan antarsaudara dan antarteman yang dibanding-

bandingkan atau dilabeli tersebut menjadi rusak. 

4) Dapat merusak potensi 

Karena merasa diperlakukan tidak adil, maka anak cenderung 

menarik diri dan pasif sehingga potensi yang ada pada dirinya jadi 

tidak berkembang dengan maksimal. 
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5) Tidak pecaya diri 

Anak menjadi penakut, selalu takut salah, dan tumbuh dengan 

kepribadian yang tidak percaya diri. 

6) Merasa selalu dituntut untuk sempurna 

Sebenarnya setiap manusia wajar saja bila melakukan kesalahan, 

asalkan dapat mengambil pelajarandari kesaklahannya tersebut. 

Tetapi tidak demikian dengan anak yang sering mengalami 

comparing dan labeling, ia tidak bisa mengambil pelajaran karena 

merasa dituntut untuk selalu sempurna. Sesuatu yang seorangpun 

tak dapat melakukannya. 

7) Stress dan depresi 

Bila terus dibiarkan, siap-siap saja anak menjadi stress dan depresi 

akibat tak kuat menahan beban mental yang dirasakannya. 

d. Nyaman dan Relaks 

Prinsip nyaman dan relaks dalam melakukan hypnoparenting 

dibutuhkan sebagai langkah awal dalam rangka menggali informasi 

klien sebanyak-banyaknya. 

Tujuan melakukan komunikasi yang nyaman dan relaks adalah agar 

terjadinya jalinan rasa saling percaya, terutama percaya pada 

orangtuanya sendiri. 

Sulit memang untuk mendapatkan kepercayaan, sebab hal itu tidak 

bisa diperoleh secara instan tapi harus dibangun sejak awal. 
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Oleh karenanya perubahan pola asuh ke arah yang lebih bersahabat 

dengan pendekatan komunikasi yang lebih terbuka, nyaman, dan relaks 

tidak hanya dilakukan hanya pada saat penerapan hypnoparenting saja 

tapi sejak awal anda memutuskan menjadi orangtua. 

e. Bersikap Positif Dalam Menyikapi Masalah 

Dasar dari hypnoparenting adalah adanya sugesti positif, tak mengapa 

anda marah bila anak tak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, 

asalkan jangan dengan cara yang justru bisa memberikan sugesti 

negatif pada anak. 

f. Orientasi Pada Solusi 

Sebagai orang tua, pastilah ingin menjadi malaikat pelindung sang 

buah hati kapan pun dan dimana pun ia berada. Namun, tentu saja hal 

tersebut tak mungkin dilakukan. 

Ibarat rumah bocor, daripada sibuk menyiapkan wadah untuk tempat 

jatuhnya air, lebih baik memperbaiki bagian bocornya saat tidak hujan. 

Artinya bertindaklah dengan berorientasi pada solusi, fokuslah pada 

faktor penyebab bukan hanya sibuk dengan akibat. 

g. Optimisme 

Otimisme harus ada saat sebelum dilakukan hypnosis, sebab pada saat 

prainduksi, yaitu sesaat sebelum dimulai, klien akan menilai ekspresi 

wajah, bahasa tubuh, ucapan dan apapun yang tertangkap oleh pikiran 

sadar anak anda. 
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Optimisme juga harus mendasari sikap mental anda ketika proses 

hypnosis sdang berlangsung. Sebab bila tidak yakin, maka 

penghipnotis tak akan bisa membuat klien masuk dalam fase trance 

(keadaan tidak sadarkan diri), apalagi memberikan sugesti positif 

padanya.  

h. Pengertian dan Toleran 

Dalam beberapa kasus memang ada pasien hypnosis yang tidak 

mengalami perubahan yang signifikan, dan hal itu dikarenakan oleh 

banyak faktor seperti berikut.  

 Kondisi klien yang sudah sangat parah 

Untuk klien yang mengalami depresi akut, schyzoprenia paranoid, 

cidera otak yang parah, alzheimer, agnosia asosiatif, dan penyakit 

lainnya yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa memahami 

instruksi penghipnotis pada saat proses hypnosis berlangsung. 

 Penghipnotis yang kurang berpengalaman 

Untuk alasan yang satu ini, masih sangat memungkinkan untuk 

diperbaiki, anda tinggal mencari informasi sebanyak-banyaknya 

mengenai profil para master hipnoterapi yang ada. 

 Ketidakmengertian orangtua 

Banyak orang tua klien yang tumpuan harapannya hanya pada 

hypnosis tanpa didukung dengan usaha lainnya. Contohnya, anak 
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kurang berprestasi di sekolah, tanpa bimbingan pelajaran dan 

pengawasan pola belajar yang baik dari orangtuanya, kecil 

kemungkinan akan berhasil. Sebab hypnosis hanyalah pembenahan 

mental blocking dan reframing, agar anak bisa tampil lebih percaya 

diri, berani, dan lebih mudah diatur, sedangkan untuk kemampuan 

menggali pengetahuannya tetap saja anak bersangkutanlah yang 

harus mengisinya sendiri. 

 Lingkungan yang tidak mendukung 

Anak-anak sangat dipengaruhi oleh lingkungnnya. Mereka melihat 

dan mencontoh perbuatan orang-orang yang ada di lingkungannya 

tersebut. Oleh karena itu, berilah contoh yang baik pada mereka. 

Sebaliknya, bila lingkungan tidak mendukung, orang-orang 

melakukan hal-hal di antaranya, menakut-nakuti anak, memarahi 

dengan kata-kata kasar, atau pemaksaan tanpa empati terhadap 

anak-anak yang membutuhkan terapi, maka sulit mengharapkan 

perubahan yang signifikan. 

Bila penyebab tidak signifikannya perubahan klien adalah karena 

faktor di luar kemampuan, seperti poin nomor satu tersebut, maka anda 

harus bersikap pengertian dan berusaha untuk toleran.
94
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BAB IV 

  ANALISIS 

 

A. Analisa Cara Mendidik Anak Menggunakan Hypnoparenting 

Cara mendidik anak menggunakan Hypnoparenting adalah dengan 

cara memasukkan sugesti positif kepada anak melalui pikiran bawah sadar, 

pada saat gelombang otak berada pada gelombang alpha dan tetha. Tetapi, 

perlu dipahami bahwa pengulangan kata secara sistematis setiap harinya 

dalam pikiran sadar anak (pada gelombang betha) juga dapat menjadi sugesti 

karena apabila dilakukan secara terus-menerus, secara otomatis pikiran sadar 

akan memprosesnya hingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan akan 

sangat berpengaruh terhadap pola pikiran dan pola tingkah laku anak hingga 

dewasa nanti. Pada dasarnya hypnoparenting dapat diterapkan sejak anak 

masih dalam kandungan. Proses hypnoparenting tidak bisa diterapkan secara 

instan (sekali jadi), tetapi membutuhkan proses yang panjang dan sistematis.  

Mendidik anak menggunakan hypnoparenting pada hakikatnya sama 

dengan pembinaan akhlak yang mana tidak cukup dengan pembelajaran yang 

berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan (kognitif domain), tetapi juga 

harus ditekankan pada pembiasaan tindakan yang disertai keteladanan.  
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Proses memasukan sugesti positif ke dalam pikiran bawah sadar anak 

dapat dilakukan degan berbagai cara dan kesempatan. Salah satunya adalah 

pillow talk atau hypnosleep (pemasukan sugesti ketika anak tertidur). 

Hypnosis dengan cara ini sangat efektif selama otak anak masih berada pada 

gelombang alpha atau tetha. Karena apabila anak sudah masuk dalam kondisi 

trance (kondisi hipnosis) yang sangat dalam, maka ia akan berpindah dari 

gelombang low tetha menuju gelombang delta, apabila subjek/anak sudah 

masuk gelombang delta, ia tidak dapat merasakan dan mendengar apa-apa. 

Gelombang delta mewakili kondisi tidak sadar (unconcious). Kondisi ini sama 

dengan keadaan tertidur normal yang pulas, sehingga kita tidak sadar apa 

yang terjadi di sekitar kita. 

Hypnosis merupakan fenomena alamiah yang terjadi pada diri setiap 

orang, sehingga siapa saja dapat menerapkan hypnoparenting untuk mendidik 

anak. Sedangkan struktur proses penanaman sugesti dalam hypnoparenting 

adalah : 

1. Prainduksi (Pre-Talk) 

Prainduksi merupakan tahap awal sebelum proses hypnosis 

dilakukan. Prainduksi adalah tahap yang mengkondisikan seseorang 

untuk mau, bersedia, dan siap untuk dihypnosis.  

2. Tes Sugestibilitas 
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Tes sugestibilitas untuk menguji sugestibilitas seseorang, yaitu 

mudah disugesti atau tidak. Dalam proses terapi, tes sugestibilitas 

digunakan sebagai sarana latihan oleh klien untuk persiapan mamasuki 

kondisi hypnotic. 

3. Induksi 

Induksi merupakan kunci utama dalam proses hypnosis karena 

proses inilah yang akan membawa suyet dari kondisi “beta” ke kondisi 

“alfa” bahkan “teta” dengan kondisi sepenuhnya di bawah kendali 

seorang hypnotist. 

4. Deepening 

Deepening merupakan proses untuk memperdalam level 

kesadaran seseorang setelah diinduksi. 

5. Uji Kedalaman Hypnosis (Depth level test) 

Depth level test atau uji kedalaman hipnosis klien sangat penting 

dalam proses hypnoterapi. Hal itu karena terapis harus dapat memastikan 

klien telah benar-benar memasuki kondisi hipnosis yang dibutuhkan 

untuk menjalani proses terapi. 

6. Sugesti (Affirmation) 

Sugesti diberikan setelah proses deepening dilakukan dan terapis 

menilai bahwa klien masuk ke kedalaman trance yang dibutuhkan. 

Sugesti merupakan pesan yang diberikan kepada klien ketika sudah 

berada dalam kondisi hipnosis. Pada tahap ini, selain memasukkan sugesti 
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positif, kita juga bisa melantunkan doa-doa untuk anak. Misalnya, 

mendoakan kecerdasan anak, doa perlindungan, doa agar anak menjadi 

anak yang sholeh, dan lain sebagainya. 

7. Termination 

Termination merupakan suatu tahapan untuk mengakhiri proses 

hypnosis. 

8. Post Hypnotic Suggestion 

Post Hypnotic Suggestion adalah suatu sugesti yang tetap bekerja 

walaupun seseorang telah berada dalam kondisi pasca hipnotis (normal). 

Sedangkan cara melakukan proses hypnoparenting antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pada saat berkomunikasi dengan anak, orang tua harus membiasakan 

memilih kata-kata positif yang membangun. 

b. Menghargai atas apa yang telah anak kerjakan. Hal ini merupakan cara 

yang efektif meningkatkan rasa percaya diri pada anak. 

c. Berbicara dengan lembut dan tidak menggunakan intonasi yang tinggi 

sehingga anak dapat menangkap perkataan orang tua secara positif. 

d. Menunjukkan rasa kasih sayang dengan menatapnya saat berdialog, 

mengelus, serta mendekapnya. 

e. Orang tua sebaiknya sama-sama konsisten dan kompak dalam 

memperlakukan anak. 
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f. Jangan malu untuk meminta maaf kepada anak ketika orang tua melakukan 

kesalahan. 

g. Memberikan contoh yang baik bagi anak (keteladanan). 

 

Waktu-waktu yang tepat untuk melakukan hypnosis pada anak yaitu 

seperti pada saat mengajak anak berdoa, saat anak bermain, saat makan, 

melalui dongeng, saat tidur dan saat belajar. Tahapan dalam menerapkan 

hypnoparenting yaitu melakukan komunikasi atau bercerita terlebih dahulu, 

ketika berkomunikasi menggunakan kalimat positif dan sentuhan yang 

membuat anak nyaman, bila perlu berikan pujian terhadap anak, kemudian 

berikan sugesti positif yang membangun, dan sebaiknya dilakukan berulang. 

Pada dasarnya, semua nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa 

dapat ditanamkan kepada anak menggunakan hypnoparenting. Di antaranya 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat, cinta damai, gemar membaca, tanggung jawab, peduli lingkungan 

dan peduli sosial. Semua nilai karakter tersebut merupakan karakter mulia 

yang sesuai dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, sehingga 

semua nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa tersebut termasuk 

pendidikan karakter perspektif Islam. 
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Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan proses 

hypnoparenting tidak sekedar memasukkan sugesti positif saja. Tetapi, harus 

melalui struktur proses hypnosis agar hypnoparenting dapat membuahkan 

hasil yang maksimal seperti yang diharapkan orang tua terhadap anak. 

B. Analisa Relevansi Penerapan Hypnoparenting Bagi Pendidikan Karakter 

Anak  

Pada hakikatnya, nilai-nilai karakter yang termuat dalam nilai 

pendidikan budaya dan karakter bangsa termasuk nilai karakter Islami, yang 

mana semua nilai tersebut termasuk akhlak mulia yang biasa dicontohkan 

Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Semua nilai karakter tersebut dapat 

dimasukkan dalam rangkaian sugesti positif orang tua terhadap anak sebagai 

langkah melakukan proses hypnoparenting. Sedangkan relevansi antara 

penerapan hypnoparenting dengan pendidikan karakter perspektif Islam dapat 

ditinjau dari beberapa aspek, yakni  tujuan, mekanisme, serta prinsipnya. 

1. Relevansi Konsep Hypnoparenting dengan Pendidikan Karakter anak 

ditinjau dari tujuannya. 

Hypnoparenting merupakan hypnoterapi yang secara garis besar 

berguna untuk meningkatkan komunikasi spiritual orang tua dan anak.  

Dasar dari penerapan hypnoparenting itu sendiri pastilah cinta kasih yang 

tulus dari orang tua terhadap anak. Sehingga dengan menerapkan 
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hypnoparenting, maka hubungan orang tua dengan anak menjadi lebih 

berkualitas, karena orang tua telah mengetahui berbagai masalah yang 

dihadapi anak sekaligus menanggulangi berbagai permasalahan tersebut. 

Pada umumnya hypnoterapi yang diterapkan orang tua terhadap anak 

bertujuan untuk meningkatkan pola pikir positif pada anak serta 

membentuk karakter pada anak itu sendiri.  

Pendidikan karakter perspektif Islam pun dengan jelas bertujuan 

untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW, 

 َ  ََ  ََْ َُ َّم َمكاَرَِم ا (روا  البخاري) ِاّ اَ بُِعْ ُ  َِ   

“Sesungguhnya aku diutus, tiada lain kecuali untuk 
menyempurnakan akhlak yang mulia” (H.R Bukhari) 

Bahkan tujuan tersebut juga termuat di dalam fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dimana pasal 3 menyebutkan: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan 

memperkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 
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Tujuan yang termuat dalam konsep hypnoparenting menurut 

berbagai penulis dan tujuan yang termuat dalam pendidikan karakter anak 

adalah terbentuknya akhlak mulia. Inilah yang menjadi titik relevansi 

antara tujuan konsep Hypnoparenting dan tujuan pendidikan karakter 

anak. 

Dengan demikian, perlu dipahami bahwa tujuan yang termuat 

dalam konsep hypnoparenting dan tujuan pendidikan karakter anak itu 

sangat luas, seluas kesempurnaan yang diketahui manusia dengan batas-

batas kemanusiaan. Termasuk juga berakhlak dengan akhlak Allah SWT, 

dengan meneladani al-Asma al-Husna-Nya. Jadi tujuan-tujuan pendidikan 

merupakan tujuan yang terluas, terdalam, dan terkomprehensif. Tinggal 

bagaimana mengoperasionalisasikannya sehingga tujuan tersebut dapat 

tercapai. 

2. Relevansi konsep Hypnoparenting dengan Pendidikan Karakter anak 

ditinjau dari mekanismenya. 

Anak kecil, pada dasarnya jiwanya bersih bagaikan kertas putih. 

Lingkungan dan sekitarnyalah yang membentuknya menjadi individu 

tertentu. 

Mekanisme hypnoparenting adalah awalnya otak menerima 

rangsangan eksternal (berupa perkataan dan tindakan) orang lain yang 
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akan ditangkap panca indra dan diproses dalam pikiran sadar. Informasi 

yang masuk akan diteruskan ke pikiran bawah sadar dan akan disimpan 

sebagai suatu program, baik yang positif maupun yang negatif. Semua 

pengalaman dan peristiwa yang berkesan akan terekam kuat dalam 

pikiran bawah sadar, yang kemudian rekaman-rekaman itu akan 

digunakan sebagai bahan baku dalam menanggapi hal-hal yang terjadi 

disekitarnya dikemudian hari. 

Sedangkan mekanisme pembentukan karakter anak tersirat dalam 

pendapat yang menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam pembentukan 

karakter adalah pikiran karena pikiran yang ada di dalamnya terdapat 

seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan 

pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk pola berpikir yang 

bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut 

sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya 

berjalan selaras dengan hukum alam. 

Jika ditelaah lebih lanjut dari kedua penjelasan tersebut di atas 

maka tampak jelas adanya relevansi antara mekanisme pembentukan 

karakter anak dengan mekanisme konsep Hypnoparenting yang mana 

fokus dari mekanisme pembentukan karakter dan mekanisme konsep 

hypnoparenting adalah pikiran. Dimulai dari pikiran bawah sadar yang 

kemudian diproses ke dalam pikiran sadar. Mengapa di dalam mekanisme 
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hypnoparenting orang tua diharuskan untuk menanamkan pikiran positif 

dan menghindari hal-hal yang bersifat negatif? Karena apapun yang 

terlintas pada pikiran sadar, merupakan sebuah perintah yang ditujukan 

kepada pikiran bawah sadar. Oleh pikiran bawah sadar lalu segera 

dilaksanakan saat ini juga, karena memang cara kerja pikiran bawah sadar 

manusia adalah segera dan sekarang juga. 

Produk dari pikiran bawah sadar seorang anak adalah anak itu 

sendiri. Sehingga dengan memprogramnya, akan mempermudah semua 

yang diinginkannya. Itu terjadi jika orang tua tahu bagaimana cara 

“berbicara” dengan pikiran bawah sadar anak tersebut. Perilaku, cara 

berpikir, dan cara merasa manusia adalah hasil proyeksi dari apa yang ada 

di alam bawah sadarnya. 

Contoh nyatanya dalam kehidupan adalah seperti ini, seorang 

anak yang dari kecil sering dipukuli dan dibentak, di pikiran bawah 

sadarnya akan tersimpan ketidakpuasan dan rasa takut yang berlebih, ini 

akan mempengaruhi perilaku, cara merasa, dan cara berpikir dia di masa 

depan. Dia menjadi orang yang minder, takut berlebihan, tidak mudah 

percaya orang, negatif thinking, dan kurang semangat juang. Namun di 

sisi lain ada yang justru dengan semua ketidakpuasan itu di pikiran bawah 

sadarnya, ia malah menjadi orang yang sangat agresif, keras, pemarah dan 

mudah menyakiti orang lain.  
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Sehingga sangat jelas sekali bahwa mekanisme atau cara kerja 

konsep hypnoparenting dan penanaman karakter anak adalah dimulai dari 

pikiran (pikiran sadar menuju pikiran bawah sadar). Karena dalam 

perkembangan menuju dewasa, pikiran bawah sadar terus menerus 

memegang peranan penting. Ia adalah tempat penyimpanan habit 

(kebiasaan), emosi-emosi terpendam sejak masa kecil, value (nilai dasar), 

rekaman-rekaman penglihatan dan pendengaran yang bermuatan emosi 

negatif maupun positif.  

3. Relevansi konsep Hypnoparenting dengan Pendidikan Karakter anak 

ditinjau dari prinsipnya. 

Prinsip hypnoparenting pada dasarnya adalah bagaimana orang 

tua memberikan contoh atau pencitraan diri dihadapan anak sebagai 

langkah memasukkan sugesti positif. Bukan sekedar pemasukan sugesti 

tanpa kerja sama orang tua sebagai hipnotist terhadap suyet (seseorang 

yang berada dibawah pengaruh hipnosis). Karena pemasukan sugesti pun 

tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi harus melalui tahap-tahap yang 

sistematis. Sebelum memasukkan sugesti kepada anak, prinsip utamanya 

adalah orang tua sebagai hipnotist dapat memposisikan diri sebagai 

contoh terhadap suyet (seseorang yang berada dibawah pengaruh 

hipnosis) sehingga proses pembentukan pola pikir dan pola perilaku anak 

dapat berjalan dengan maksimal.  
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Semua perkataan dan tindakan orang tua adalah suatu proses 

hipnosis yang akan terpola di dalam pikiran bawah sadar anak. Tanpa 

anda sadari, anda sudah melakukan proses hipnosis kepada anak sejak dia 

masih di dalam kandungan. Maka hati-hati dalam memilih kata-kata dan 

bertindak, karena anak akan merekam itu semua di alam bawah sadarnya 

lalu memunculkan karakter sesuai rekaman bawah sadar. Itulah mengapa 

perkataan dan tindakan orang tua serta pemasukan sugesti yang dilakukan 

secara bertahap menjadi prinsip utama dalam proses hypnoparenting. 

Hal ini relevan dengan pendidikan karakter anak, yang mana 

prinsip utama pembentukan karakter anak adalah pola sikap, perkataan, 

dan tingkah laku orang tua itu sendiri. Karakter tidak dapat 

dikembangkan secara cepat dan segera (instant), tetapi harus melewati 

suatu proses yang panjang, cermat, dan sistematis. Berdasarkan perspektif 

yang berkembang dalam sejarah pemikiran manusia, pendidikan karakter 

harus dilakukan berdasarkan tahap-tahap perkembangan anak sejak usia 

dini hingga dewasa. 

Pembentukan karakter/ akhlak tidak dapat diwariskan, tetapi harus 

melalui proses pendidikan, pemahaman, pembinaan, internalisasi, 

bimbingan, dan keteladanan.   
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Anak yang berkarakter tentunya memliki parameter dan nilai 

standarisasi meskipun pointnya bisa saja berbeda tergantung kemampuan 

yang dimiliki anak. Hal yang terbaik untuk digunakan sebagai parameter 

adalah tentunya pembentukan karakter anak yang berwawasan Islam. 

Konsep hypnoparenting serta pembentukan karakter mustahil dilakukan 

jika tidak ada contoh riil yang bisa dijadikan uswah atau teladan bagi 

anak. Teladan ini menjadi penting karena anak juga memerlukan figur 

sehingga ia akan mengikuti jalan yang pernah dilakukan oleh figur 

tersebut. 

Konsep keteladanan ini sudah diberikan dengan cara Allah 

mengutus Nabi SAW untuk menjadi panutan yang baik bagi umat Islam 

sepanjang sejarah dan bagi manusia disetiap masa dan tempat.  Sehingga 

dapat dipahami bahwa konsep keteladanan atau pencitraan dari orang tua 

terhadap anak serta penanaman sugesti maupun penanaman pendidikan 

karakter melalui proses yang bertahap dan sistematis (tidak instan) 

terhadap anak merupakan titik relevansi antara konsep hypnoparenting 

dengan pendidikan karakter anak apabila ditinjau dari prinsipnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Cara mendidik anak menggunakan metode hypnoparenting antara lain: 

h. Pada saat berkomunikasi dengan anak, orang tua harus membiasakan 

memilih kata-kata positif yang membangun. 

i. Menghargai atas apa yang telah anak kerjakan. Hal ini merupakan cara 

yang efektif meningkatkan rasa percaya diri pada anak. 

j. Berbicara dengan lembut dan tidak menggunakan intonasi yang tinggi 

sehingga anak dapat menangkap perkataan orang tua secara positif. 

k. Menunjukkan rasa kasih sayang dengan menatapnya saat berdialog, 

mengelus, serta mendekapnya. 

l. Orang tua sebaiknya sama-sama konsisten dan kompak dalam 

memperlakukan anak. 

m. Jangan malu untuk meminta maaf kepada anak ketika orang tua 

melakukan kesalahan. 

n. Memberikan contoh yang baik bagi anak (keteladanan). 

2. Relevansi pendidikan karakter anak dengan penerapan hypnoparenting 

yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi tujuan, mekanisme, dan 

prinsip yang termuat di dalamnya. Tujuannya adalah terbentuknya akhlak 
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mulia, sedangkan mekanismenya adalah pikiran bawah sadar yang 

kemudian diproses ke dalam pikiran sadar, dan yang terakhir prinsipnya 

adalah pola sikap, perkataan, dan tingkah laku orang tua itu sendiri atau 

dapat disebut keteladanan. 

B. Saran 

Setelah penulis menganalisa data yang sudah terkumpul dan menarik 

kesimpulan sebagaimana tercantum di  atas, maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada para orang tua, metode hypnoparenting dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menjalankan peran sebagai orang tua dalam 

mendidik anak dengan cara dan kata-kata yang baik. 

2. Kepada masyarakat pada umumnya, dengan skripsi ini diharapkan 

masyarakat dapat merubah paradigma tentang hypnosis yang cenderung 

negatif dengan cara mempraktekkan cara mendidik dengan hypnoparenting 

dengan benar. 

3. Kepada lembaga pendidikan, metode hypnoparenting dapat digunakan 

sebagai media penanaman nilai-nilai karakter anak bagi orang tua di rumah 

dan guru di sekolah. 

 

 


