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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia, karena dengan 

pendidikan seseorang dapat mencapai kehidupan yang lebih layak dan 

mempunyai wawasan yang luas. Pendidikan bagi manusia merupakan 

kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan 

sama sekali, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang 

sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep 

pandangan hidup mereka. Bahkan, masalah pendidikan itu sama sekali tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, 

maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinyu dari orang tua di 

dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak- anak 

mereka secara lahir maupun batin sampai seorang anak tersebut dewasa dan 

mampu berdiri sendiri sebagai manusia yang bertanggung jawab. (Mahmud, 

2013:132).  

Orang tua ( Ayah dan Ibu ) harus memiliki usaha dalam mengasuh dan 

memelihara anak-anaknya, terutama pada masa sekarang. Orang tua harus 

mampu mengasuh anaknya dengan baik jika ia menginginkan seorang anak 

yang bisa menempatkan diri pada zamannya. Karena tak jarang orang tua yang 

menginginkan anaknya berhasil dan sukses justru mendapatkan hasil yang 
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sebaliknya dikarenakan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan 

anaknya. AbduIlah Nashih Ulwan menjelaskan bahwa perhatian orang tua 

terhadap anaknya merupakan asas yang terkuat dalam pembentukan manusia 

yang utuh (Ulwan, 2015:105).    

 Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Tahrim ayat 6 :   

                     

                       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan”. ( Q.S. At-Tahrim/66: 6 )  

 

Anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah kepada orang tuanya, 

oleh karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara amanah tersebut, 

tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan pendidikan anak dalam 

keluarga. Bahkan semua ahli pendidikan sepakat bahwa keluarga merupakan 

pranata pendidikan yang pertama dan utama dalam memberikan bekal 

pendidikan bagi pengembang sumber daya manusia yang berkualitas, karena 

memang anak-anak sejak masa bayi hingga usia prasekolah memiliki 

lingkungan tunggal, yaitu keluarga. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika 

dikatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk 

oleh pendidikan dalam keluarga, sejak dari bangun tidur hingga saat tidur 

kembali, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan 
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terutama keluarga (Djamarah, 2014:24). Pendidikan dalam keluarga 

merupakan inti dan fondasi dari upaya pendidikan secara keseluruhan. 

Pendidikan dalam keluarga yang baik akan menjadi fondasi yang kokoh bagi 

upaya-upaya pendidikan selanjutnya baik di sekolah maupun di luar sekolah.  

Setiap orang tua yang memiliki seorang anak pasti mendambakan 

anaknya menjadi orang yang berhasil dalam hal apapun, baik dalam akhlak, 

pendidikan, karier, dan lain sebagainya. Karena seorang anak digadang-

gadang menjadi penerus dan pengganti mereka ( orang tua )  dalam kehidupan 

ini. Secara fitrah tidak ada orang tua di dunia ini yang menginginkan anak 

anaknya menderita, kekurangan, dan tidak bahagia.  Maka banyak orang tua 

dengan segala kekuatan dan pikirannya melakukan berbagai usaha untuk masa 

depan anaknya.  

Sikap dan perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan seorang anak. Ibnu Khaldun seperti dikutip oleh Hassan 

Syamsi Basya menyebutkan bahwa anak yang di didik dengan paksaan atau 

kekerasan akan cenderung tumbuh menjadi orang yang suka berbuat kasar, 

tidak mampu mengontrol emosi, kehilangan kreativitas, dan suka berbohong 

(Hassan, 2011:23). Orang tua dalam mendidik anaknya harus memperhatikan 

juga keadaan jiwa seorang anak, tidak hanya mendidik anak dengan sesuka 

hati dan kehendaknya tanpa ada perhatian dan kebijaksanaan kepada anak. 

Orang tua harus memperhatikan sikap keagamaan anak, ada beberapa aspek 

penting pendidikan agama Islam yang harus diajarkan kepada anak dalam 

keluarga. Aspek-aspek tersebut menurut Zakiah Darajat sekurang- kurangnya 
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mencakup pendidikan fisik, akal, agama ( akidah dan agama ), akhlak, 

kejiwaan, rasa keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan menurut 

Haitami seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

aspek-aspek penting yang perlu ditanamkan kepada anak dalam keluarga 

meliputi membaca Al-Qur‟an, menanamkan keyakinan ( akidah ) yang benar, 

membiasakan ibadah praktis, membentuk akhlak terpuji, mengajarkan 

semangat pluralitas, dan melatih keterampilan kerja (Haitami, 2013:206). 

Sabda Rasulullah Shallallahu „alaihi Wa Sallam :   

ْْحَِن َعْن أَِِب  ْهرِيِّ َعْن أَِِب َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ ثَنَا اْبُن أَِِب ِذئٍْب َعْن الزُّ ثَنَا آَدُم َحدَّ َحدَّ

 ُ ُ َعْنُه قَاَل قَاَل النَِِّبُّ َصَّلَّ اَّللَّ َ ُُكُّ َمْولُوٍد يُوََلُ عَََّل الِْفْطَرِة ُهَرْيَرَة َرِِضَ اَّللَّ عَلَْيِه َوَسَّلَّ

ميََة َهْل تََرى ِفيَ  ميَِة تُنْتَُج الََْبِ َساِهِه ََكَثَِل الََْبِ اِهِه أَْو يَُمجِّ َ َداِهِه أَْو يُنَِّصِّ  ا َدْدعَا َ فََأبََواُه ُُيَوِّ

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu 

Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu 

Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 

bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua 

orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani 

atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak 

dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? ( H.R. Al- 

Bukhari).  

 

Berdasarkan hadits di atas jelaslah bahwa pola asuh orang tua dalam 

mendidik anaknya sangatlah strategis. Kultur yang terbangun dalam keluarga 

memberi warna dalam keyakinan seorang anak (Djamarah, 2014:262). Oleh 

karena itu dalam mendidik anak kita sebagai orang tua tidak bisa jika 

mengharuskan berkiblat ke barat ataupun menganggap baik ke timur tengah, 

tetapi yang lebih baik adalah berkiblat kepada Al-Qur‟an dan sunah Rasul. 

Sebagai orang tua kita harus bisa menumbuhkan segala kemampuan anak 
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dalam rangka menjadikan ia menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang tercantum dalam Al-Qur‟an. Apabila seorang anak 

telah memiliki dasar ikatan agama yang kuat secara akidah, ibadah, moral, 

sistem hidup dan syariat serta pelaksanaannya. Maka  ia akan memiliki 

benteng keimanan yang kuat, keyakinan dan ketakwaan pada ajaran agama 

akan selalu dijunjung tinggi, ia akan mendobrak segala bentuk kejahiliyahan 

dalam dirinya, ia akan menentang setiap perilaku yang bertentangan dengan 

tuntunan syariat Islam (Ulwan, 2015:105). Jika semua pendidik mampu 

merealisasikan pendidikan tersebut maka kehidupan yang Islami dan bermoral 

akan mudah kita rasakan, tidak lagi merasa risau dengan bahaya kerusakan 

moral masyarakat yang selama ini menghantui kehidupan kita. 

Upaya dalam menanamkan dasar keimanan kepada anak-anak, kita bisa 

mengambil pelajaran dari kisah Luqmanul Hakim sebagaimana disebutkan 

dalam Al-Qur‟an dalam surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Dari 

ayat-ayat tersebut kita bisa mengambil petunjuk dari pesan-pesan Lukmanul 

Hakim dalam mendidik anak-anaknya. Ada lima pesan penting yang 

disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, yaitu tentang keimanan, syukur, 

eksistensi Allah, ibadah dan tanggung jawab sosial (Djamarah, 2014:263).  

Anak yang cerdas saja tidak cukup jika orang tua ingin mempersiapkan 

anak-anak itu mampu mengemban amanah pada zamannya. Sekedar cerdas 

saja tidak cukup jika orang tua ingin mereka mampu menggenggam dunia di 

tangan dan memenuhi kejiwaan hati dengan iman kepada Allah SWT. 

Sungguh anak-anak itu lahir untuk zaman yang berbeda dengan zaman dahulu. 
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Oleh sebab itu menjadi orang tua harus berbekal ilmu yang memadai. Sekedar 

memberi mereka uang dan memasukkan di sekolah unggulan tak cukup untuk 

membuat anak-anak itu menjadi manusia unggul. Sebab, sangat banyak hal 

yang tidak bisa dibeli dengan uang.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis di sini ingin memberikan 

gambaran secara detail mengenai peran orang tua dalam mengasuh anak 

sesuai ajaran Islam, karena di dalam Islam telah dijelaskan pola asuh orang tua 

terhadap anak dari masa hamil sampai anak dewasa.  

Pendidikan di keluarga dan pola asuh orang tua sesuai ajaran Islam 

mempunyai peran penting karena untuk menanamkan pendidikan 

akhlak/moral dan potensi anak sehingga anak tersebut mampu menjalani 

kehidupannya setelah dewasa nanti sesuai ajaran Islam, dan pendidikan dalam 

keluarga merupakan pendidikan pertama yang sangat berpengaruh bagi anak 

tersebut.  

Berdasarkan berbagai pandangan, pemikiran dan gagasan yang ditulis 

oleh beberapa tokoh diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas 

tentang parenting anak dalam pandangan islam dengan Judul “Parenting 

Sebagai Pilar Utama Pendidikan Anak dalam Perspektif Pendidikan 

Islam”. Karena kebanyakan orang tua belum mengetahui secara detail pola 

asuh terhadap anak sesuai ajaran agama Islam yang baik dan menyenangkan. 

Dengan judul ini penulis berharap agar orang tua mempunyai pengetahuan 

yang luas dan dalam tentang pola asuh anak (parenting) sehingga anak 
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tersebut nantinya mampu mengaplikasikan baik di lingkungan keluarga 

maupun di masyarakat   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitihan ini adalah: 

1. Apa Urgensi Parenting dalam Pendidikan Anak? 

2. Bagaimana Konsep Parenting dalam Perspektif Pendidikan Islam? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui urgensi Parenting dalam Pendidikan Anak. 

2. Untuk mengetahui konsep Parenting dalam Perspektif Pendidikan Islam.    

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan tentang 

parenting sebagai pilar utama dalam pendidikan anak dalam perspektif 

pendidikan Islam. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap 

pengembangan disiplin ilmu pendidikan anak serta disiplin ilmu lain 

berkenaan dengan parenting.  

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Memberi informasi tentang pola pengasuhan Islam modern yang 

mengembangkan kecerdasan akal dan kekuatan spiritual, yaitu Islamic 

Parenting kepada para orang tua dan calon-calon pendidik. 
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b. Menyadarkan kembali para orang tua akan tanggung jawab pendidikan 

anak-anaknya. 

c. Memperluas cakrawala orang tua dalam bidang pendidikan anak. 
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