
 

 

 

 

 

 

PERANAN ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ANAK USIA PRA 

BALIGH DI DESA LARINGGI KECAMATAN MARIORIAWA 

KABUPATEN SOPPENG 

 
THE  ROLE OF PARENTS IN REALIZING ISLAMIC 

RELIGIOUS EDUCATION FOR PRE-BALIGH(PRE-TEENS) 
CHILDREN AT LARINGGI VILLAGE, MARIORIAWA 

DISTRICT, SOPPENG REGENCY 
 

TESIS 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister 

Program Studi Magister Pendidikan Islam 

Disusun dan Diajukan oleh 

 

 

TRISNAWATY 
Nomor Induk Mahasiswa : 105 01 11 041 20 

 

Kepada 

 
PROGRAM PASCASARJANA 

MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  

MAKASSAR 

2022 



 

 

 ii 

 

 

 

 

 

PERANAN ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ANAK USIA PRA 

BALIGH DI DESA LARINGGI KECAMATAN MARIORIAWA 

KABUPATEN SOPPENG 

 
THE  ROLE OF PARENTS IN REALIZING ISLAMIC 

RELIGIOUS EDUCATION FOR PRE-BALIGH(PRE-TEENS) 
CHILDREN AT LARINGGI VILLAGE, MARIORIAWA 

DISTRICT, SOPPENG REGENCY 
 
 

TESIS 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister 

Program Studi Magister Pendidikan Islam 

Disusun dan Diajukan oleh 

 

TRISNAWATY 
Nomor Induk Mahasiswa : 105 01 11 041 20 

 

Kepada 

 
PROGRAM PASCASARJANA 

MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  

MAKASSAR 

2022 



 

 

 iii 

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI 
 

Judul Tesis :  PERANAN ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ANAK USIA 

PRA BALIGH DI DESA LARINGGI KECAMATAN 

MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG 

 

Nama Mahasiswa : TRISNAWATY 

NIM  : 105 01 11 041 20 

Program Studi : Magister Pendidikan Islam 

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia penguji Tesis pada 

tanggal 24 Agusutus 2022, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam 

(M.Pd) pada  program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

 

                                                                         Makassar, 24 Agustus 2022 

                                  Tim Penguji 

 

Dr. Amirah Mawardi, M.Si.              :………………………………………… 
( Dekan FAI ) 
 

Dr.A.Fajriwati Tadjuddin,M.A.,Ph.D.: ……………………………………… 
(Pembimbing I / Penguji) 
  
Dr. Hj. Sumiati, S.Ag.,M. A. : ………………………………………….. 
(Pembimbing II / Penguji)  
 
Dr. Muh. Rusli Malli, M. Ag.. : …………………………………………. 
(Penguji) 
 
Dr. Abd. Aziz Muslimin, M.Pd. : ………………………………………… 
(Penguji) 
 
 
 



 

 

 iv 

TESIS 

PERANAN ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM PADA ANAK USIA PRA BALIGH DI DESA LARINGGI 

KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG  

 

Yang disusun dan diajukan oleh 

 

TRISNAWATY 
NIM. 105 01 11 041 20 

 
 

Telah Dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis 

Pada tanggal 24 Agustus 2022 

 

 

Menyetujui 

Komisi Pembimbing 

 
 

Pembimbing I                                                     Pembimbing II 
 
 
 
 
Dr.A.Fajriwati Tadjuddin,M.A.,Ph.D.     Dr. Hj. Sumiati, S.Ag.,M. A. 
 

 

Mengetahui 

 

Direktur Program Pascasarjana                    Ketua Program Studi 
Unismuh Makassar                                       Magister Pendidikan Islam 
 
 
  
 
Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.                 Dr. Muh. Rusli Malli, M.Ag. 
NBM: 613 949                                               NBM: 738 715 



 

 

 v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 vi 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

 Nama   : Trisnawaty 

 NIM   : 105011104120 

 Program Stusdi    : Magister Pendidikan Islam 

 

 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-

benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan 

tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat 

dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tasis ini hasil karya orang lain, saya 

bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

      Makassar,      20 Agustus 2022 

 

      Trisnawaty 

 

 

 
 
 

  



 

 

 vii 

ABSTRAK 

Trisnawaty, 2022. Peranan Orang tua dalam mewujudkan 
pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh di Desa Laringgi 
Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dibimbing oleh Fajriwati 
Tadjuddin dan Sumiati. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan orang tua 
dalam mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak usia pra 
baligh. Mengetehaui peranan orang tua dalam mewujudkan 
pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh. Mengetehaui 
pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh. Penelitian ini 
dilaksanakan di Desa laringgi Kecamatan Marioriawa  

 
Metode penelitian dengan menggunakan penelitian bersifat 

Kualitatif. Dengan melakukan  proses  pencarian gambaran data dari 
konteks kejadian secara langsung. Tujuannya sebagai upaya 
mengambarkan kejadian  sesuai aslinya, menghasilkan  
kejadianyang  merekat. Dengan  perspektif partisipatif di dalam 
kejadian, dan melibatkan  penginduksian dengan  menjelaskan 
gambaran fenomena yang dicermati. Analisa pada pendekatan 
kualitatif  menekankan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau 
lisan dari individu  dan tingkah laku  yang diamati.  

 
Hasil penelitian menunjukkan peranan orang tua dalam 

mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh 
yaitu orang tua sebagai pendidik dengan memberikan keteladanan, 
memberikan nasehat, dengan pembiasaan serta dengan melakukan 
muroqabah atau pengawasan. Pola asuh orang tua pada anak usia 
pra baligh di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten 
Soppeng adalah pola asuh demokratis dan pola asuh orang tua 
penelantar. Pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh yang 
dilakukan orang tua di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa 
Kabupaten Soppeng pendidikan aqidah, pendidikan ibadah dan 
pendidikan akhlak.  
 
Kata Kunci : Peranan Orang tua, Pola asuh, Pendidikan Agama Islam 
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ABSTRACT 
 
Trisnawaty, 2022. The Role of Parents in Realizing Islamic Religious Education 
for pre-baligh(pre-teens) Children atLaringgi Village, Marioriawa District, Soppeng 
Regency. Supervised by FajriwatiTadjuddin and Sumiati. 
 

This study aims to determine the role of parents in realizing Islamic 
religious education in pre-baligh (pre-teens) children. Knowing the role of parents 
in realizing Islamic religious education in pre-baligh(pre-teens) children. 
Knowledge of Islamic religious education in pre-baligh (pre-teens) children. This 
research was carried out in the Laringgi Village, Marioriawa District 

The research method was using qualitative research. By carrying out the 
process of searching for an image of the data from the context of the incident 
directly. The goal was the attempt to describe events as they were originally, 
producing events that came along together. With a participatory perspective in 
the event and involved induction by explaining the picture of the phenomenon 
being observed. Analysis on the qualitative approach emphasized descriptive 
data in the form of written or oral sentences from individuals and observed 
behavior. 

The results of the study indicated the role of parents in realizing Islamic 
religious education for pre-baligh(pre-teens) children, namely parents as 
educators by providing examples, providing advice, affection and by doing 
muroqabah or supervision. Parenting patterns for pre-baligh (pre-teens) children 
atLaringgi Village, Marioriawa District, Soppeng Regency were democratic and 
neglectful parenting. Islamic religious education for pre-baligh children carried out 
by parents atLaringgi Village, Marioriawa District, Soppeng Regency, aqidah 
(faith), worship and moral education. 
 
Keywords: Role of Parents, Parenting, Islamic Education 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Desa Laringgi, yang berada di Kecamatan Marioriawa Kabupaten 

Soppeng. Merupakan desa yang berbatasan, Sebelah Utara : Kabupaten 

Sidrap, Sebelah Selatan : Kelurahan Manorang Salo, Sebelah Timur: 

Kabupaten Sidrap dan Sebelah Barat : Desa Bulue. Dengan luas wilayah 

2400 KM. Tercatat 1096 kepala keluarga. Dengan rincian 728 laki-laki dan 

308 perempuan. Pendidikan masyarakkat Desa laringgi beragam, dari 

tamatan SD hingga sarjana serta pasca sarjana. Ada yang berprofesi 

ASN, wiraswasta dan petani. Hal ini berlaku baik untuk  laki-laki maupun 

untuk perempuan. Namun yang paling dominan adalah petani. Orang tua 

di Desa Laringgi memberikan pendidikan agama Islam terhadap anak-

anak mereka dengan beragam. Ada yang membawa anaknya ke rumah 

ngaji,  ke masjid dan ke pondok pesantren serta ada orang tua yang 

mengajarkan anaknya pendidikan agama Islam di Rumah.  

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam 

masyarakkat. Dari segi bentuk dan wasilah pendidikan dalam keluarga 

akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan manusia.Orang tua 

tentu memiliki kedudukan atau  posisi sangat penting bagi masa depan  

anak-anak. Dari segi pertumbuhan maupun perkembangan.  Anak-anak 

akan  menjadimuslim, jika kedua orangtuanya muslim. 
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Sebaliknya,orangtuanya  yahudi,anak  menjadi yahudi, jika nasrani akan 

menjadi nasrani.  

Ghalibnya, agama kedua orangtuaakan menentukan agama anak-

anaknya. Anak-anak akan mengikuti  agama kedua orangtuanya. 

Penyebabnya,  karena orangtua berperan penting dalam mewujudkan 

berbagai persepsi dan muyul anak-anaknya. Termasuk nafsiyah atau  

tingkah laku anak (As-Sabatin, 2013). Imam al-Ghazali menuturkan,”Anak 

adalah amanat, di tangan kedua orang tuanya. Anak adalah kesucian hati 

bagaikan mutiara yang masih mentah. Belum dipahat maupun dibentuk”. 

Karenanya, mutiara ini dapat dipahat dengan bentuk apapun dan mudah 

condong kepada hal lain. Jika dibiasakan dan diajarkan dengan khayr 

(kebaikan) maka anak akan tumbuh dalam kebaikan.  

Orang tuaakan menuai hasil berupa kebahagian dunia dan akhirat 

dari didikan terhadap anak-anaknya. Orang tua yang membiasakan 

anaknya dengansyar (keburukan) dan melalaikan pendidikan anakakan 

menjadikan anak celaka dan binasa serta dosanya akan melilit leher  

orang tua. Karena  yang berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak  

dalam hal ini adalah orang tua atau walinya. Rasulullah Saw. 

melimpahkan tanggungjawab pendidikan anak kepada kedua orang tua 

laksana pengembala (tanggung jawab) yang sempurna. Dari Ibnu Umar 

R.A “Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung 

jawab atas gembalaannya. Seorang pemimpin adalah pengembala dan 

bertanggungjawab atas gembalaannya. Seorang laki-laki berfungsi 
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sebagai  pengembala dalam  keluarganya dan bertanggungjawab atas 

gembalaannya.  

Seorang wanita adalah penggembala di Rumah suaminya dan dia 

bertanggungjawab atas gembalaannya. Seorang pelayan adalah 

penggembala pada harta majikannya dan dia bertanggungjawab atas 

gembalannya. Rasulullah Saw. bersabda 

كلكمِراعِوكلكمِمسؤولِعنِرعيتهِ،ِاإلمامِراعِومسؤولِعنِرعيتهِ،ِوالرجلِراعِفيِِ
اهلهِومسؤولِعنِرعيتهِوالمراةِراعيةِفيِبيتِزوجهاِومسؤولةِعنِرعيتهِ،ِوالخادمِِ
راعِفيِمالِسيدهومسؤلِعنِرعيتهِوكلكمِراعِومسؤولِعنِرعيتهِ)رواهِالبخاري،ِ:ِِ

 )٢١٥,ِص:١ج:
 

Artinya : “Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang 

kepemimpinanmu. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang 

kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya 

dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin 

dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang 

kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kamu sekalian adalah 

pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya”.(HR Bukhari juz 1, 

215 ) 

 Allah Swt. Swt.di dalam Al-Qur’an memerintahkan kedua orang tua 

dengan memberikan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka: 

 
 
قُْوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمٰل ا اَْنفَُسكُْم َواَْهِلْيُكْم نَاًرا وَّ ىَِٕكةٌ ِغََلٌظ ِشَداٌد  ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا قُْوٰٓ

َ َمآٰ اََمَرُهْم َويَْفعَلُْوَن مَ   ا يُْؤَمُرْونَ َّلَّ يَْعُصْوَن ّٰللاه

Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 
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batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar dan  keras serta tidak 

mendurhakai Allah Swt. terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q,S at-Tahrim 

[66] : 6). 

Dibutuhkan kerja keras dan usaha  secara kontinyu dalam mendidik 

anak, mengajarkan kebaikan dan memperbaiki kesalahan. Inilah jalan 

para Nabi dan Rasul. Ibnu Qayyim dengan ungkapan,“Sebagian ulama 

mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Swt. SWT bertanya kepada 

kedua orang tua perihal anaknya di hari kiamat”. Sebelum bertanya 

kepada anak tentang orang tuanya, orangtua memiliki hak atas anaknya. 

Sebaliknya, anak memiliki hak atas orangtuanya. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah Swt.  

ُِحْسنًا ْيه  ال د  ِب و  ْنس ان  ْين اِاْْل  صَّ و   و 

Terjemah :“ Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua 

orang ibu-bapaknya” (TQS al-‘Ankabut [29] : 8) 

Pendidikan merupakan hak bagi anak dan menjadi kewajiban bagi 

kedua orang tua. Bukan pemberian atau hadiah. Sesungguhnya Allah 

Swt.Swt. akan menerima pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin 

atas apa yang dipimpinnya, apakah dia menjaganya atau melalaikannya. 

Termasuk  meminta pertanggungjawaban terhadap seseorang atas 

anggota keluarganya. Anak bak lu’lu  berlian mutu manikam, mutiara 

berharga bagi kedua orangtua. Tidak hanya didunia tapi kelak di akhirat. 
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Sikap orang tua berlebihan dengan memanjakan anak disebabkan 

kebodohan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengannya. 

Kenyataan menunjukkanbanyak orangtua belum mengerti tanggung jawab 

terhadap anak.Menganggap yang dibutuhkan anak hanya dari sisi materi 

(Yahya, 2013) 

 Anak adalah amanatAllah Swt. diberikan kepada orangtua. Anak 

dilahirkan dalam keadaan fitri, bersih dan suci dalam segala pengaruh. 

Termasuk pengaruh dari saudara kandung, teman, dan lain lain. Orangtua 

memiliki peran besar untuk kepribadiannya (Syakir, 2004). Pendidikan 

pada anak adalah amanat yang diemban khususnya orang tua. Hal ini 

menuntut eksplorasi, kreativitas dan inovasi yang tak kenal henti. 

Mendidik anak bermakna menyiapkan anak untuk sebuah masa yang 

akan datang (Ubes, 2010). Kegagalan orangtua mempersiapkan anak 

bukan saja merusak masa depan anak atau mempermalukan orang tua. 

Tapi, akan mengancam masa depan umat ini.  

Anak adalah besi-besi yang sudah semestinya ditempa menjadi 

pedang perjuangan umat. Bukan sebaliknya menjadi sendok garpu alat 

makan kaum penjajah (Iwan, 2017). Setiap anak memiliki kekhasan, 

berbeda satu sama lain. Anak memiliki banyak kebutuhan, hal ini 

mendorong orang tua memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya 

khususnya terkait pendidikan. Fase kanak-kanak (pra baligh) memiliki 

peran genting dan penting dalam kehidupan. Hal ini menuntut orang tua 
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harus berupaya sekuat tenaga untuk melakukan tarbiyah di usia kanak-

kanak.  

Pendidikan memberikan atsar dalam kehidupan bagi seluruh 

bangsa. Masa depan suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. 

Melalui pendidikan seorang bisa dikatakan layak hidup ditengah-tengah 

masyarakkat. Selain itu pendidikan merupakan cara terbaik untuk 

membangun individu, masyarakkat, negara dan peradaban insan 

manusia. Urgensi pendidikan telah tampak sejak awal. Hal ini bisa 

dibuktikan generasi sebelum Islam datang untuk perhatian terhadap 

pendidikan. Asas pendidikan adalah mengembangkan manusia untuk 

sampai pada jangkauannya. Bertumpu pada asas yang saling berkaitan 

dan membuahkan hasil dalam merealisasikan misi penciptaanya. Tujuan 

pendidikan tentu sangat banyak dan sulit. Namun harus ada pembatasan 

mengenai hal itu.  

Pendidikan agama mempunyai posisitinggi dan paling utama. Hal ini 

disebabkan  pendidikan agama menjamin untuk memperbaiki akhlak dan 

mengangkat derajat anak yang tinggi serta berbahagia dalam hidup. 

Selain itu,mensucikan  hati dan  jiwa anak serta mendidik anak agar 

memilikinafsiyah  dan mendorong mereka untuk memperkuat aktivitas 

mulia. Dengan pendidikan agama akan menjaga  anak-anak, agar  

mereka tidak mengikuti jalan syeitan, dan memelihara anak dari lembah 

dhalalah. Pendidikan agama memberikan cahaya kepada  anak-anak  dan 

tujuannya adalah diharapkan keberhasilan melewati shiratal mustaqim, 
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jalan khayr, jalan ke Jannah. Output yang diharapkan adalah anak  

menjalankanseluruh perintah Allah Swt. Swt., menjauhi seluruh larangan 

Allah Swt. Swt. serta berinteraksi  baik dengan masyarakkat. Didasari 

cinta-mencintai, kasih sayang  dansaling menasehati dalam hal kebaikan. 

Pendidikan agama Islam yang diberikan di usia pra baligh menuntut 

peran serta keluarga. Telah diketahui sebelumnya, keluarga merupakan 

institusi pendidikan pertama dan utama. Karenanya orang tua dalam 

pandangan Islam mempunyai kewajiban dalam pendidikan anak-anaknya. 

Baik itu sebagai ASN, wiraswasta, petani, dan lain lain. kehidupan 

keluarga  (orang tua ) memiliki peranan terhadap pendidikan anak,ibu 

memiliki perananpenting terhadap perkembangan anak-anaknya. Mulai 

ketika anak dalam kandungan hingga anak lahir, maka seorang ibu 

senantiasa berada disamping anak. Ibu menyusui, memberi 

makan,menjaga dan senantiasa berinteraksi dengan anak-anaknya. Hal 

ini menjadi penyebabkebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya 

dibanding anggota keluarga lainnya (Purwanto,  2000). 

Pendidikan yang ditempuh orang tua khususnya ibu terhadap 

anaknya adalah  pendidikan dasar dan  tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Seorang ibu haruslah seorang bijaksana dan memiliki pengetahuan 

mumpuni untuk mendidik anak-anaknya.Tak bisa dimungkiri  

tanggungjawabseorang ibu sebagai pendidik terhadap anakakan 

berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Baik secara fisik 

maupun watak anaknya. Peranan ibu dalam mendidik anak-anaknya yaitu 
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sebagai sumber dan pemberi rasa rahmah, penjaga danpemelihara, 

tempat mencurahkan isi hati, sebagai ummun wa rabbatul bayt, 

pembimbing hubungan pribadi serta mendidik dalam segi-segiemosional 

(Zuhaili, 2002).Selain seorang  ibu, seorang ayah pun memiliki 

tanggungjawab penting.Anak memandang ayahnya sebagai orang yang 

tertinggi gengsi prestasinya (Purwanto, 2000). Aktivitas  seorang ayah 

terhadap pekerjaanya sehari-hari memiliki atsar besar terhadap anak-

anaknya.Berkaitan dengan pendidikan anak terkadang masih dijumpai 

beberapa keluarga memilikikesalahan dalam pendidikan,penyebabnya 

adalah tindakan seorangayah dengan kesibukan bekerja, mencari nafkah, 

bahkan seorang ayah tidakada waktu untuk berinteraksi mendekati anak-

anaknya. Termasuk seorang ayah tidak mau berurusan dengan 

pendidikan anakanaknya. Mencari kesibukan berupa kesenangan baginya 

tanpa peduli  pendidikan anak-anaknya. Hal ini diperparah tatkala  

kekurangan dan kesalahan mengenai pendidikan anak diserahkan kepada 

istrinya, selaku ibu dan  ibu disalahkan dalam mendidik anak. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis 

ditemukan bahwa peranan orang tua dalam mewujudkan pendidikan 

agama Islam pada anak usia pra baligh di Desa Laringgi Kecamatan 

Marioriawa kabupaten Soppeng  beragam. Ada orang tua membawa 

anaknya ke rumah ngaji,  ke masjid dan ke pondok pesantren serta ada 

orang tua mengajarkan anaknya pendidikan agama Islam di Rumah.  Oleh 

karena itu, penulis  melakukan penelitian tesis berjudul“Peranan Orang 
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tua dalam Mewujudkan Pendidikan Agama Islam pada Anak Usia Pra 

Baligh di Desa Laringgi Kecamatan  Marioriawa Kabupaten Soppeng” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis 

merumuskan penelitian ini kedalam bentuk pertanyan: 

1. Bagaimana peranan orang tua dalam mewujudkan Pendidikan 

Agama Islam pada anak usia pra baligh  di Desa Laringgi Kecamatan 

Marioriawa Kabupaten Soppeng?. 

2. Bagaimana pola asuh orang tua dalam mewujudkan pendidikan 

agama Islam pada anak usia pra baligh di Desa Laringgi Kecamatan 

Marioriawa Kabupaten Soppeng?. 

3. Bagaimana pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh di 

Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng?. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan perananorang tua dalam mewujudkan pendidikan 

agama Islam pada anak usia pra baligh di Desa Laringgi Kecamatan 

Marioriawa Kabupaten soppeng. 

2. Mendeskripsikan pola asuhorang tua dalam mewujudkan pendidikan 

agama Islam pada anak usia pra baligh di Desa Laringgi Kecamatan 

Marioriawa Kabupaten soppeng. 
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3. Mendeskripsikan pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh 

di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten soppeng.  

D. Manfaat Penelitian  

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk penulis 

lainnya.  

b. Penelitian ini bisa dikembangkan terkait pendidikan agama Islam 

pada anak usia pra baligh. 

c. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi tambahan khazanah 

keilmuan dan tsaqafah mengenai pendidikan agama Islam pada 

anak usia pra baligh. 

2. Manfaat praktis 

 
a. Bagi obyek penelitian 

 
1) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

evaluasi, khususnya mengenai peranan orangtua dalam 

mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam bentuk data-

data temuan pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh. 

b. Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai informasi, 
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tambahan, wawasan, langkah atau strategi yang digunakan tentang 

pendidikan anak pada usia pra baligh. 

 

c. Bagi lembaga pendidikan 
 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan: 
 

1) Bahan untuk mengetahui kinerja ketercapaian tujuan pendidikan 

agama Islam pada anak. 

2) Bahan evaluasi dan informasi yang bermanfaat untuk melakukan 

perbaikan dan pengembaangan dalam pelaksanaan program 

pendidikan agama Islam. 

d. Bagi penulis 
 
Mendapatkan informasi, pemahaman, dan wawasan baru mengenai 

pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh 

e. Bagi lembaga pendidikan 
 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan: 
 

3) Bahan untuk mengetahui kinerja ketercapaian tujuan pendidikan 

agama Islam pada anak. 

4) Bahan evaluasi dan informasi yang bermanfaat untuk melakukan 

perbaikan dan pengembaangan dalam pelaksanaan program 

pendidikan agama Islam. 

f. Bagi penulis 
 
Mendapatkan informasi, pemahaman, dan wawasan baru mengenai 

pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh. 



 

 

 

12 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Beberapa hasil-hasil penelitian sebelumnya dianggap relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Jurnal Pendidikan Islam Abd. Syahid dan Kamaruddin dengan judul 

“Peran Orang tua Pendidikan Islam pada Anak” Orang tua sebagai guru 

bagi anak-anaknya. Dilihat cecara kodrati, Allah Swt. telah 

menganugerahkan perasaan rahmah yaitu kasih sayang kepada manusia. 

Dengan adanya rasa rahmah, hal itu  mewujudkan tanggungjawab untuk 

mendampingi, merawat, melindungi dan membimbing anak-anaknya.  

Dalam konteks pendidikan, keluarga adalah medan pendidikan pertama  

dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dan 

tentunya orang tua adalah pendidiknya. Keluarga adalah lingkungan yang 

memiliki atsar besar terhadap  pendidikan anak. Anak akan bercermin 

atau mengambil dari  apa yang mereka lihat, maupun yang mereka 

dengar dari orang tua.  Karenanya, keluarga akan berkontribusi pada  

syakhsiyyah anak. 

Jurnal  Usman Yahya dengan judul “Konsep Pendidikan Anak Usia 

Sekolah Dasar (6-12) Tahun di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan 

Islam” peran ayah dan ibu dalam keluarga sebagai madrasah pertama. 

Keduanya meiliki peran pendidik pertama dan utama. Bahkan jauh 
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sebelum anak lahir, peran orang tua tidak bisa dipinggirkan. Mengingat ini 

adalah tahapan penting dan genting. Tahapan ini adalah tahapan 

pembekalan sekaligus persiapan untuk memilih bibit, bebet dan bobot 

unggul saleh dan salehah. Hingga tumbuh dan berkembang menjadi 

dewasa. Orang tua sebagai teladan bagi anak-anaknya, akan menjadi 

contoh bagi anak-anaknya.  

Orang tuadari awal harus menyadari  bahwasuluk mereka akan 

menjadi komsumsi bagi anak-anaknya. Ilmu terkait pendidikan anak  yaitu 

parenting anak menjadi fardhu  dan sekaligus penting bagi orang tua. 

Kelak anak akan menuai hasil dari didikan orang tua. Investasi bagi 

dirinya, ummat, bangsa dan juga tentunya bagi agama. Mewujudkan anak 

memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, akhlak mulia, pola aqliyah 

dan nafsiyah yang tangguh serta rajin beribadah.  

Jurnal Kependidikan Mardiyah dengan judul “Peran Orang tua 

dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian” Orang 

tua adalah almudarris alula dan utama menanamkan pondasi  

perkembangan jiwa anak. Pendidkan agama menentukan  syakhsiyyah 

anak, karenanya  agama akan tercermin dalam syakhsiyyah dan kelak 

menjadi mindset dalam mengontrol dan  menjalani kehidupan sehari hari. 

Untuk mewujudkan  syakhsiyyah sesuai yang diharapkan, pendidikan 

agama diberikan orang tua akan menjadi pemahaman membentuk  

aqliyahdan nafsiyah serta siap  menghadapi ujian kehidupan khususnya 
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terkait masalah pribadinya. Singkatnya,  aktualisasi pendidikan agama 

oleh orang tua akan sukses dengan izin Allah Swt.. 

Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman Elbina Mamla Saidah 

dengan judul “Konsep pendidikan Akal Ibnu Sina Pada Anak Pra Aqil 

Baligh” Baligh sebagai  tahapanterakhir bagi perkembangan seorang 

individu dalam  perspektif kajian Islam. Mengindikasikan bahwa jika  

seseorang sudah baligh, seorang anak bisa dikatakan dewasa secara 

fisik, pemikiran, intelektual maupun emosional. Hal ini dikemukakan oleh 

Abu Zahrah,  perkembangan anak ada  4 tahapan,  pertama Ash-Shobiy 

atau At-Tifl (anak kecil), kedua Mumayyiz (mampu membedakan sesuatu), 

ketiga Murahiq (menjelang usia baligh) terakhir  Baligh (mampu diberi 

beban hukum) (Khusni, M.F, 2018). Seorang baligh disebut Mukallaf dan  

telah dikenai taklif hukum  syariat padanya.  Menjalankan perintah dan 

larangan dalam Islam.  

Jurnal pendidikan Islam Aas Siti Sholichah dan  Muhadditsir Rifa'I 

dengan judul “Isyarat Al-Qur’an dan Hadits tentang Pendidikan Keimanan 

Anak Pra Aqil Baligh” Usia pra Aqil baligh, dikenal sebagai usia sebelum 

pubertas, ungkapan dengan penetapan usia ini  biasa digunakan oleh 

para psikolog dan ahli fiqh. Pubertas sebagai  syarakt dalam fiqh untuk 

menjadi mukallaf, yaitu  seseorang yang telah dibebani  hukum syariah 

(taklif) dan telah mencapai umur tertentu . Dalam kajian psikologi,  pra aqil 

baligh diawali dari umur pra-natal, (toddler), masa anak-anak awal (early 
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childhood), masa anak tengah (middle childhood), masa anak akhir (late 

children). 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Ahmad Yusuf 

Prasetiawan dengan judul “Perkembangan Golden Age dalam Perspektif 

Pendidikan Islam” Golde age menurut kacamata pendidikan Islam 

merupakan masa depan alam. Saat anak belum terkontaminasi oleh 

nafsu, pra pubertas, dan usia dibawah 13 tahun. Hal ini sesuai dengan 

hadits Nabi. 

Jurnal Ulin Nafiah dan Hani Adi Wijono dengan judul “Konsep Pola 

Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam” Menurut pandangan 

syari’ah Islam dijelaskan bahwa mendidik dan membimbing anak adalah  

kewajiban bagi setiap keluarga muslim, disebabkan anak adalah amanat 

harus dipertanggungjawabkan orang tua.Meski  pola asuh menurut  

konsep Islam tidak menjelaskan bagaimana pola asuh  terbaik atau lebih 

baik, akan tetapi Islam  menjelaskan perihal  selayaknya dan semestinya 

dilakukan setiap orang tua. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada  

anak. Perihal yang  dilakukan orang tua tentu memiliki atsar  terhadap 

pembentukan syakhsiyyah anak, khususnya  ketika anak sedang 

mengalami masa perkembangan modeling (mencontoh sikap perilaku di 

sekitarnya).  
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Mengenai atsar orang tua mencakup lima dimensi pada  potensi 

anak diantaranya  fisik, emosi, spritual, kognitif  dan sosial. Kelimanya 

harus dikembangkan orang tua untuk membentuk anak shalihdanshalihah. 

Tesis Basruddin dengan judul “Model Pendidikan Islam pada Anak 

dalam Keluarga Muslim Di Era Revolusi Industri 4.0 : Studi pada Orang 

tua Siswa Sekolah Islam Terpadu (SIT) Insan Mandiri Palopo” aktualisasi 

model pendidikan Islam oleh keluarga muslim pada generasi di Era 

Revolusi Industri 4.0 adalah habits yaitu kebiasaan, teladan dan nasehat. 

Dengan menyesuaikan hal anak-anak. Diantara peluang pendidikan anak 

di masa RI 4.0 adalah akses informasi digital melalui smartphone cukup 

mudah.  

NO NAMA TAHUN JUDUL HASIL PENILITIAN 

1. Abd. Syahid 

dan 

Kamaruddin 

2020 Peran Orang 

tuapadaPendidikan 

Islam terhadap 

Anak 

Keluarga sebagai 

medan pendidikan 

pertama dan utama 

bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak-

anak. 

2. Usman 

Yahya 

2020 Konsep 

Pendidikan Anak 

Usia Sekolah 

Dasar (6-12) 

Tahun pada 

Lingkungan 

keluarga menurut 

Pendidikan Islam 

Ayah dan ibu dalam 

sebuah keluarga 

merupakan almadrasah 

alawal  Keduanya 

memiliki peran sebagai 

almudarris pertama dan 

utama. Keduanya 

memiliki peran tidak 

bisa dipinggirkan dan 

tergantikan. 

3. Mardiyah 2020 Peran Orang tua 

terhadap 

Pendidikan Agama 

terhadap 

Orang tua sebagai 

almudarris ula dan 

utama menanamkan 

pondasi perkembangan 
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Pembentukan 

syakhsiyyah 

psikologi anak. 

Pendidikan agama 

diberikan orang tua 

akan menjadi 

pemahaman yang 

membentuk aqliyyah 

dan nafsiyyah. 

4. Elbina 

Mamla 

Saidah 

2021 Konsep 

Pendidikan Akal 

Ibnu Sina terhadap 

Anak Pra Aqil 

Baligh 

Baligh, tahapan terakhir 

bagi perkembangan 

individu. Jika 

seseorang sudah 

baligh, pada saat itu  

seorang anak bisa 

dikatakan dewasa 

secara fisik, intelektual 

maupun emosional.  

5. Aas Siti 

Solichah dan 

Muhadditsir 

Rifa’i 

2021 Isyarakt Al-Qur’an 

dan Hadts tentang 

Pendidikan 

Keimanan Anak 

Pra Aqil Baligh 

Usia pra aqil baligh, 

usia sebelum pubertas. 

Pubertas sebagai 

syarakt dalam hukum 

islam untuk menjadi 

mukallaf. 

6. Ahmad 

Yusuf 

Prasetiawan 

2021 Perkembangan 

Golden Age dalam 

Perspektif 

Pendidikan Islam 

Golden age menurut 

pandangan pendidikan 

Islam sebagai masa 

depan alam. Saat anak 

belum terkontaminasi 

oleh nafsu. 

7. Ulin Nafiah 

dan Hani Adi 

Wijono 

2021 Konsep Pola Asuh 

Orang Tua 

Perspektif 

Pendidikan Islam 

Menurut pandangan 

syari’ah Islam 

dijelaskan bahwa 

mendidik dan 

membimbing anak 

adalah  kewajiban bagi 

setiap keluarga muslim, 

disebabkan anak 

adalah amanat harus 

dipertanggungjawabkan 

orang tua. Meski  pola 

asuh menurut  konsep 

Islam tidak 

menjelaskan 

bagaimana pola asuh  

terbaik atau lebih baik, 
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akan tetapi Islam  

menjelaskan perihal  

selayaknya dan 

semestinya dilakukan 

setiap orang tua. 

8. Basruddin 2021 Model Pendidikan 

Islam pada Anak 

dalam Keluarga 

Muslim di Era 

Revolusi Industri 

4.0 

Model pendidikan Islam 

yang diterapkan oleh 

keluarga muslim pada 

anak di Era R.I 4.0 

adalah habits atau 

kebiasaan, teladan dan 

nasehat. 

 

Berdasarkan penelitian  relevan di atas dapat dipahami bahwa 

penelitiansebelumnya memfokuskan pada peran orang tua dalam 

pendidikan Islam pada anak, konsep pendidikan anak pada usia 

sekolah,bagaimana pendidikan keimanan anak pra aqil baligh, golden 

dalam perspektif pendidikan Islam, bagaimana model pendidikan Islam 

pada anak dalam keluarga muslim dan bagaimana pola asuh dalam 

perspektif pendidikan Islam. Dari pengamatan penulis, menunjukkan 

bahwa penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti terkait cakupan 

antara peranan orang tua, pendidikan agama Islam dan anak pada usia 

pra baligh. 

B. TinjauanTeori dan Konsep 

1. Orang tua 

a. Pengertian Orang tua 

Keluarga adalah almadrasah pertama dan utama dalam 

mujtama.Dari keluarga manusia dilahirkan seorang manusia,berkembang 

             Tabel 2.1 
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hingga dewasa.Pendidikan dalam keluarga pada ghalibnya akan 

mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, karakter manusia. 

Baik dari segi sisi dan bentuk. Kenyamanan dalam keluarga akan 

memberikan energi positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Sebaliknya, ketidaknyamanan dalam keluarga tentuakan memberikan 

energi negatif. Inilah urgensi peranan orang tua terhadap keluarga. 

Keluarga (orang tua) adalah sekolah atau pendidikan  pertama dan 

gurunya  adalah orang tua. Orang tua (Bapak dan Ibu) secara fitrah 

adalah guru atau pendidik bagi anak-anaknya. Keberadaan  ibu dan 

bapak diberikan anugerah oleh Sang Pencipta berupa potensi yaitu 

berupa gharizah atau naluri. Dengan potensi ini memunculkan rasa 

rahmah dari para orang tua kepada anak-anak mereka. Hingga secara 

moral, keduanya merasa memiliki tanggung jawab mengontrol, 

memelihara, melindungi dan memastikan semua kebutuhan tercukupi. 

Menurut Ibrahim Amini, keluarga didefinisikan individu yang 

berinteraksi secara kontinyu dan menetap bersama sianak, seperti 

ayah,ibu,   kakek,nenek dan saudara. Baik saudara laki-laki maupun 

saudara perempuan, termasuk asisten rumah tangga diantara mereka. 

Karena adanya tanggungjawab merawat dan mengasuh sianak dan ikut 

andil terhadap pendidikansi anak. 

Orang tua menduduki posisi sangat besar bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak-anak. Jika orangtua muslim, anak-anak akan tumbuh 
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menjadi muslim. Sebaliknya jika yahudi, akan menjadi yahudi, jika nasrani 

akan menjadi nasrani. Pada ghalibnya bahwa apapun agama kedua orang 

tua, anak-anak akan tumbuh berdasarkan agama kedua orangtuanya. Hal 

ini disebabkan karena orangtua memiliki sulthan tinggi  terhadap 

pembentukan berbagai persepsi dan muyul anak-anaknya. Termasuk 

tingkah laku anak, dalam hal ini nafsiyah(As-Sabatin, 2013). Imam al-

Ghazali menuturkan,”Anak adalah amanat di tangan kedua orangtuanya. 

Kesucian hati seorang anak  bagaikanlu’lu  masih mentah, dengan harga 

mahal. Belum dipahat maupun dibentuk”.  

Karenanya, lu’lu  ini dapat dipahat dengan bentuk apapun dan 

mudah condong kepada hal lain, sesuai yang diinginkan. Jika dibiasakan 

dengan dan diajarkan dengan khayr (kebaikan) akan tumbuh dalam khayr 

(kebaikan). Dan hasilnya adalah orang tua akan menuai hasil berupa 

kebahagian dunia dan akhirat. Sebaliknya, apabila dibiasakan syar 

(keburukan) dan dilalaikan sehingga anak celaka dan binasa. Dosanya 

akan melilit leher orang tua, karena orang tua berkewajiban dan 

bertanggungjawab atasnya dan sebagai walinya. Rasulullah Saw. 

bersabda: 

كلكمِراعِوكلكمِمسؤولِعنِرعيتهِ،ِاإلمامِراعِومسؤولِعنِرعيتهِ،ِوالرجلِراعِفيِِ

هِ،ِوالخادمِِاهلهِومسؤولِعنِرعيتهِوالمراةِراعيةِفيِبيتِزوجهاِومسؤولةِعنِرعيِت

اعِومسؤولِعنِرعيتهِ)رواهِالبخاري،ِ:ِِِِومسؤلِعنِرعيتهِوكلكمِرراعِفيِمالِسيده

 ِ(٢١٥ِِ,ِص:١ج:
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Terjemah: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya 

tentang kepemimpinanmu. Imam merupakan  pemimpin dan akan ditanya 

tentang kepemimpinannya. Istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga 

zaujinya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah 

pemimpin dalam menjaga mal tuannya dan akan ditanya tentang 

kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kamu sekalian adalah 

pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya”. (HR Bukhari juz 

1, 215 ) 

Allah Swt.SWT  di dalam Al-Qur’an memerintahkan kedua orang 

tua dan memberikanmas’uliyyah dalam hal ini  tanggung jawab terhadap 

anak-anak mereka.  

 
 
قُْوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمٰل ا اَْنفَُسكُْم َواَْهِلْيُكْم نَاًرا وَّ ىَِٕكةٌ ِغََلٌظ ِشَداٌد  ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا قُْوٰٓ

َ َمآٰ اََمَرُهْم وَ   يَْفعَلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ َّلَّ يَْعُصْوَن ّٰللاه

Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka,  bahan bakarnya adalah manusia dan batu, 

penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras, tidak mendurhakai Allah Swt. 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan (Q,S at-Tahrim [66] : 6). 

Dibutuhkan kerja keras dan usaha  secara kontinyu atau terus 

menerus dalam mendidik anak, mengajarkan kebaikan dan memperbaiki 

kesalahan. Inilah jalan para Nabi dan Rasul. Ibnu Qayyim dengan 

ungkapan: Sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Azza wa 



 

 

 

22 

Jalla bertanya kepada kedua orang tua perihal anaknya di Yaumil kiamat. 

Sebelum bertanya kepada anak tentang orang tuanya. Orang tua memiliki 

hak atas anaknya. Kesepakatan kedua orang tua penentu khayr dan 

syarnya suluk anak. Tak sedikit dari kalangan orangtua khususnya ayah 

berbeda-beda dalam nenentukan suluk idaman yang wajib dijadikan 

pondasi bagi anak. Dan sebaliknya suluk buruk harus dijauhi anak. 

Adanya perbedaan indikator dilatarbelakangi beberapa faktor, 

diantaranya: faktor biah atau tradisi, keyakinan, opini umum yang 

mendominasi. Termasuk nizhom atau perundang-undangan yang 

diterapkan.  Adanya perbedaan tersebut tak bisa dilepaskan dari 

perbedaan sudut pandang tentang kehidupan. Mengenai penafsiran baik 

(khayr)dan buruk(syar),hasan (terpuji) dan qabih (tercela).  

Penilaian baik atau buruk, terpuji atau tercela disebabkan adanya 

alhabdan alghadb. Yang disukai diberi predikat baik, sebaliknya yang dibenci 

diberi predikat tercela.  Disisi lain, adakalanya perbedaan justifikasi berangkat 

dari aspek mudharat dan manfaat. Selain itu, orangtua sebagai role model untuk 

anak-anaknya. Sejak lahir hingga dewasa, orangtua adalah pendamping 

sekaligus pembimbing. Sebagai sekolah pertama, output yang diharapkan 

adalah anak saleh. Sebaliknya, jika peran itu diabaikan akan memicu 

ketidakseimbangan pada pertumbuhan dan perkembangan anak.Orangtua harus 

memberikan yang terbaik untuk kehidupan akhirat anak-anaknya, 

kebahagiaannya dan juga sekaligus bekal mereka hidup saat ini dan yang akan 

datang (Mohammad, 2004) 

 Kehidupan orang tuaadalah cerminan perilaku. Prof. Dr. 
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Zakiah Darajatmenyatakanbahwa: 

“Interaksi orangtua memberikan atsar untuk tumbuh kembangnya  

anak. Interaksi yang sejalan, dengan rahmah menghasilkan 

pembinaan dewasa,dengan penuh ketenangan dan keterbukaan dan 

ketenangan”.Bagi orangtua mereka mengharapkan anak qurratu ayyun, 

menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua. Untuk mewujudkannya 

orang tua memiliki peran mendasar, dengan adanya waktu bersama anak-

anak. Orang tua sebagai pendidik utama dan pertama dalam pendidikan 

agama bagi anak. Hal ini karena anak pertama kali menerima pendidikan 

dari orang tua. Tidak hanya dalam pendidikan agama termasuk 

pendidikan umum.Untuk menjalankan perannya, orangtua memiliki peran 

yaitu sebagai pendidik dan  sebagai pemelihara serta riayah bagi 

keluarga. 

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi, orang tuanya 

yang menjadikan mereka yahudi, majusi dan nasrani. Gambaran dari 

sabda baginda Rasulullah Saw. hal ini sesuai yang diungkapkan Mustafa 

(2018) “Setiap anak dilahirkan dalam fitrah, laksana kertas putih dan siap 

ditulis diatasnya dari kedua orangtuanya. Orangtua memiliki peran vital 

untuk mendidik anak ((Mustafa, 2018)”. Anak adalah titipan atau amanat 

dari Allah Swt. Swt. bagi hambaNya yang dikehendaki. Dengan amanat ini 

tentu menuntut penjagaan terus menerus dibangun atas asas yang kokoh 

dan benar berupa menidik dan mengajar anak (Riyadh, 2019).  
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Setiap orang tua harus mengetahui bahwa hanya Allah Swt. Yang 

memberikan hidayah kepada manusia, yaitu berupa jalan kebaikan. 

Namun disisi lain orang tua tidak boleh berdiam diri. Tapi harus ada upaya 

untuk mencari jalan datang hidayah dalam rangka menjalankan kewajiban 

untuk mendidik anak sebagai amanat dari Allah Swt. Kelak di Yaumil 

hisab, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Swt. Dan akan dihisab terkait 

amalan pada saat di Dunia. Karenanya mendidik anak merupakan 

kewajiban setiap orang tua dan menjadi sebuah keniscayaan harus ada 

upaya dan peran orang tua.  

Bagi seorang ayah hendaknya tidak merendahkan istri atau ibu 

dihadapan anak-anaknya. Seorang suami. Posisinya sebagai ayah bagi 

anak-anaknya ketika seorang istri atau ibu melakukan kesalahan, 

hendaknya membimbing atau memberikan ta’dib kepada istrinya bukan 

dihadapan anak-anaknya. Selain itu seorang ayah hendaknya tidak 

menjatuhkan izzah atau kemuliaan ibu dihadapan anak-anaknya. Hal ini 

bisa mengakibatkan pembangkangan anak kepada orang tua, baik 

kepada ayah maupun kepada ibu. Hal yang sama tidak boleh dilakukan 

seorang ayah dihadapan anaknya adalah melakukan pemukulan atau 

membentak istri. Akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan 

sang anak.  

Bagi seorang ibu hendaknya tidak nusyuz yaitu menyelisihi suami 

dalam perkara makruf, melawan dan membangkang. Hal ini akan menjadi 

teladan bagi anak. Selain itu bagi seorang ibu berkewajiban untuk 
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mengajarkan kepada anak perihal berkaitan kewanitaan. Hukum-hukum 

tentang haidh, tentang rumah tangga dan aktivitas lain yang kaitannya 

dengan wanita muslimah. Seorang ibu hendaknya  mengajarkan anak 

melakukan pekerjaan rumah dengan tetap memperhatikan dari segi umur, 

waktu dan kemampuannya. Termasuk seorang ibu mengajarkan anaknya  

tentangkebersihan.  

Kewajiban bagi seorang ayah dan ibu adalah senantiasa menjaga 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Baik dalam keadaan sendiri 

maupun dalam keadaan keramaian. Senantiasa memperbanyak doa 

untuk anak. Karena sesungguhnya Allah Swt. Menerima doa orang-orang 

yang beriman dan bertaqwa. Sebaliknya orang tua tidak boleh mendoakan 

kejelekan bagi anak-anaknya. Hal ini disebabkan  karena terkadang doa 

bertepatan dengan pintu dan waktu doa diijabah. Kedua orang tua tidak 

saling berbeda pendapat dihadapan anaknya. misalnya seorang ibu 

memerintahkan sesuatu sedangkan ayah memerintahkan yang lain.   

b. Peranan Orang tua 

Orang tua memiliki peran sebagai pendidik dan bukan sebagai hakim 

untuk menghakimi anak. Sebagai pendidik orang tua harus hadir untuk 

memberikan solusi bukan datang memberikan masalah. Sebagai pendidik 

orang tua tidak boleh menghardik atau menyalahkan anak ketika anak 

melakukan kesalahan. Seorang pendidik harus mampu memasuki pikiran 

anak dengan penuh kasih sayang dan mengajak mereka berbicara dari 

hati ke hati.  
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Beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua sebagai pendidik 

sebagai penanggungjawab terhadap pendidikan anakyaitu : 

1. Terjalin hubungan antara orang tua dengan ada yang dibangun atas  

motivasi dan dorongan penuh rahmah yaitu kasih sayang. 

2. Kesadaran orang tua akan tanggungjawab terhadap keturunannya 

untuk memberikan pendidikan berpua pendidikan yang berisi 

nilai0nilai agama atau nilai spiritual. 

3. Sebagai pendidik memiliki tanggung jawab sosial bagian dari dan 

pada akhirnya akan menuju pada tanggung jawab kepada 

masyarakkat, bangsa dan negara. 

4. Sebagai pendidik orang tua bertanggungjawab untuk membesarkan 

dan menjaga anak. Tanggung jawab ini merupakan dorongan secara 

fitrah yang ada pada manusia. 

5. Sebagai pendidik orang tua memberikan beragam pendidikan berupa  

ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi anak. 

Kesadaran dengan penuh  tanggung jawab sebagai pendidik dalam  

mendidik dan membina anak secara tanpa batas menjadi sebuah 

keharusan bagi orang tua. Kehidupan keluarga dengan posisi orang tua 

sebagai pendidik, darinya anak-anak mendapatkan pendidikan, hal ini 

karena bentuk pertama  pendidikan ada pada keluarga dalam hal ini orang 

tua.  Orang tua memiliki peranan utama dan penting serta memiliki atsar  

atas pendidikan anak. 
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Anak adalah  tanggung jawab orang tua diamanatkan oleh Allah 

Swt. Menurut Ibnu Qoyyim dalam buku karangan Marzuki tanggung jawab 

terhadap anak, perihal  pendidikanadalah tanggungjawab orang tua dan 

orang tua sebagai pendidik (murabbi), khususnya ketika  anak berada 

pada awal pertumbuhannya. Anak pada masa pertumbuhannya sangat 

memerlukan pembimbing untuk mengarahkan perilaku. Hal ini karena  

anak belum memiliki kemampuan membina dan menata sendiri. Anak 

sangat membutuhkan qudwah untuk dijadikan teladan terhadap anak. 

Mewujudkan pendidikan anak baik dan berkualitas adalah tugas orang 

tuanya. Yang akan  dipertanggungjawabkannya di Yaumil hisab. 

orang tua wajib memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan 

merawat serta membimbing anak-anaknya dan  tanggung jawab ini adalah 

tanggung jawab berat bagi orang tua. Orang tua berkewajiban menjaga 

anak dan seluruh anggota keluarganya dari siksa api neraka. Pendidikan 

agama Islam adalah fardhu  tidak bisa disepelekan orang tua. Beberapa 

hal yang menjadi fardhu bagi orang tua dalam pendidikan, sesuai  

petunjuk Al-Qur’an dan Hadis Nabi, pendidikan  anak sejak usia pra baligh 

dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Memotivasi anak tilawah Al-Qur’an.  

2. Memotivasi anak menghafal hadits-hadits Nabi.  

3. Memotivasi anak memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Swt. yang 

terlihat disekitarnya.  
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4. Memotivasi anak sejak usia tujuh tahun mendirikan salat. 

5. Melatih anak sabar dan ridha, ketika menghadapi ujian dan cobaan 

dalam menjalankan kewajiban sehari-hari.  

6. Mengajarkan anak terkait pentingnya mencintai Allah Swt. dan 

Rasulullah Saw. melebihi kecintaan kepada yang lain.  

7. Mengajarkan kepada anak perihal penyucian hati dan menghindari 

sifat-sifat tercela, seperti syirik, dan lain-lain. 

 8. Melatih anak bahgia bersedekah kepada fakir miskin, dengan uangnya 

sendiri. Penting dilakukan untuk mewujudkan kedermawaan anak 

mulai usia pra baligh 

9. Membacakan kisah para Rasul dan NabiAllah Swt. dan kisah-kisah lain 

yang termaktub dalam  Al-Qur’an tujuannya agar anak dapat 

mengambil ‘ibrah (pelajaran). 

10. Orang tua konsisten memperlihatkan sulukkhayr kepada anak 

sehingga ia mendapatkan role model benar.  

11. Orang tua Menciptakan suasana keluarga penuh rahmah, saling 

menghormati antara anggota keluarga. 

12. Membantu anak dalam menerapkan nilai-nilai karakter Islam, 

khususnya ketika anak bersama teman-temannya. Baik di Rumahatau 

di lingkungan sekitar.  
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c. Pola Asuh Orang tua 

Pola asuh orang tua merupakan sikap dan wasilah  orang tua 

menyiapkan anggota keluarga yang usianya lebih  muda termasuk anak 

sehingga dapat mengambil kongklusi sendiri dan berbuat sendiri. Hasilnya 

adalah terjadi  perubahan dari bergantung kepada orang tua menjadi 

pemimpin dan penanggungjawab  diri sendiri  (Singgih, 2007). Berkaitan 

dengan  perlakuan orang tua terhadap anak diantaranya: Wasilah  

bagaimana orang tua berkaitan peraturan terhadap anak, wasilah 

bagaimana  perhatian orang tua  kepada perlakuan anak, wasilah  orang 

tua memberikan penjelasan terhadap anak. Terakhir wasilah  orang tua 

memotivasi anak perihal  sikap anak (Yusuf, 2008). 

Pola asuh orang tua hakekatnya adalah  aktualisasi  sikap dan 

perilaku orang tua kepada anaknya, terwujud hubungan antara orang tua 

dengan anak. Suluk orang tualah akan membentuk perkembangan anak. 

Orang tua adalah  masuliyah dan pembimbing anak dalam keluarga serta 

diharuskan bersikap hati-hati mengenai  emosi atau sikap khususnya 

kepada  anak. Orang tua sebagai pihak penanggungjawab terhadap  

kehidupan anak (Hidayah, 2009). Setiap  orang tua pasti  memiliki pola 

asuh beragam  kepada anaknya. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari  latar 

belakang pendidikan orang tua, pekerjaan, kondisi sosial dan  ekonomi, 

adat istiadat dan lain-lain. Pola asuh orang tua pegawai  berbeda dengan 

pedagang.  
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Pola asuh orang tua berpendidikan rendah tidak sama  pola asuh 

orang tua berpendidikan tinggi. Ada pola asuh yang kasar dan tidak 

berperasaan. Ada pola asuh lemah lembut, dan rahmah. Ada pola asuh 

sistem militer, ketika anak  bersalah langsung dapat  hukuman atau 

tindakan keras (pola asuh otoriter) (Djamarah, 2004). 

Menurut Rifa Hidayah ada 4 pola asuh  berpengaruh yang 

dilakukan orang tua terhadap  pada anak, diantaranya:  

1. Pola asuh autoritatif  adalah pola pengasuhan dengan  kepentingan 

sebagai prioritas anak terrhadap  kepentingan dirinya. Namun, orang tua 

tidak ragu-ragu mengendalikan anak. Pola asuh  ini dapat membimbing 

anak menjadi mandiri dan merdeka. 

2. Pola asuh otoriter adalah  pola asuh dimana orang tua lebih menilai dan 

menuntut anak agar mematuhi  standar mutlak telah ditetapkan sepihak 

orang tua atau pengasuh, memutlakkan ketaatan  dan rasa hormat serta 

adab.  

3. Pola asuh penyabar atau pemanja adalah pola pengasuhan yang 

semuanya  berpusat pada kepentingan anak, posisi orang tua cuek 

terhadap  perilaku anak sesuai hajat  perkembangan syakhsiyyah anak. 

Anak-anak akan tumbuh dengan syakhsiyyah kurang matang secara 

sosial (manja), impulsive, egois dan kurang percaya diri.  

4.  Pola asuh penelantar adalah pola pengasuhan  menelantarkan anak 

secara kejiwaan. Kurang memperhatikan fisik anak dan anak dibiarkan 
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berkembang sendiri tidak ada  didikan dan pengarahan dari orang tua. 

Individualis terhadap orang tua karena kesibukannya.  

c. Pola Asuh Orang tua dalam Islam  

Pola asuh dalam pandangan Islam  merupakan pembahasan yang  

telah  ditetapkan sesuai dengan  ajaran atau syari’ah Islam, dalam 

pandangan  Islam mendidik dan membimbing anak merupakan   

kewajiban bagi keluarga muslim. Hal ini karena  anak adalah amanat bagi 

orang tua yang akan  dipertanggungjawabkan. Konsep pola asuh dalam 

Islam  tidak dijelaskan mengenai  bagaimana pola asuh terbaik atau lebih 

baik. Islam  menjelaskan bagaimana semestinya  dan seharusnya 

dilakukan setiap orang tua sesuai dengan memberikan atsar terhadap 

syakhsiyyah anak, khsususnya ketika  anak berada pada masa  

perkembangan modeling (mencontoh sikap suluk di sekitarnya). Mengenai 

atsar orang tua mencakup terkait  potensi anak yaitu fisik, kognitif, emosi, 

spiritual  dan sosial. Kelima hal ini harus dikembangkan orang tua untuk 

mewujudkan  anak shalih dan shalihah.Dalam Konteks kultur Islam 

Indonesia, pengasuhan orang tua bervariasi dan  berdampak kepada 

sosialisasi anak-anak di dalam struktur keluarga dan hal ini disesuaikan 

nilai-nilai kultur Islam Indonesia (Casmini, 2007). Pola asuh menurut Islam 

lebih berorientasi pada praktik pengasuhan, bukan mengenai  gaya pola 

asuh keluarga.  

Pola asuh dimaknai  dengan pengasuhan. Pengasuhan adalah  

sikap orang tua kepada anak. Pada prinsipnya adalah parental control. 
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Pola asuh adalah  kontrol orang tua kepada  anak. karenanya pola asuh 

orang tua adalah  perlakuan khusus orang tua untuk  mengasuh anak 

tampak dari  pemenuhan hajatul anak, mendidik, membimbing, 

mengawasi, termasuk  mendisiplinkan anak dari segi  penguatan positif 

maupun negatif. 

2. Pendidikan Agama Islam Anak Usia Pra Baligh 

a. Pendidikan 

Pendidikan merupakan hak bagi anak dan menjadi kewajiban bagi 

kedua orang tua. Bukan pemberian atau hadiah.  

Dalam bahasa Arab kalimat tarbiyah adalah paling populer  

digunakan dalam konteks pendidikan. Disebutkan dalam kitab at-

Tashfiyah dan at-tarbiyah bahwa kata Tabiyah kembali pada tiga asal, 

yaitu : 

Asal pertama yaitu : بِ ِِ ي ْربُِوِ-ر  artinya bertambah, tumbuh menjadi besar. 

Asal kedua yaitu : ب يِ  ي ْرب يِ -ر   artinya naik, menjadi besar/dewasa, tumbuh, 

berkembang. 

Asal ketiga yaitu : بَِّ ي ُربِ -ر   artinya memperbaiki, mengurusi perkaranya, 

mengatur, melatih, memerintah, menjaga, membantu, mengamati dan 

memelihara.  

Pengertian Pendidikan agama Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
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bahwa pendidian adalah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan mereka 

melalui upaya pengajaran. Dasar-dasar yang menjadi kekuatan 

pendidikan agama (Islam) adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pendidikan 

dalam Islam yang dikatakan yaitu firman Allah Swt.Swt. dan Rasul Saw., 

ibarat pendidikan sebagai bangunan, maka isi Al-Qur’an dan As-Sunnah 

sebagai pedomannya. Pendidikan agama merupakan perintah dari Tuhan 

dan merupakan ibadah kepada-Nya. Allah Swt. Swt. berfirman dalam 

surat An-Nahl ayat 125: 

س ن ةِ  ِاْلح  ظ ة  ْوع  اْلم  ِو  ة  ْكم  ِب اْلح  ب  ك  ِر  ىِس ب ْيل   اُْدُعِا لَٰ

Terjemah: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik (TQS An-Nahl [16] :125) 

Ayat ini memberikan pengertian bahwa dalam ajaran Islam 

memang ada perintah untuk pendidikan agama, baik pada keluarganya 

maupun kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya walaupun 

hanya sedikit. 

Abdurrahman al-Bani bahwa pendidikan terdiri atas empat unsur:  

1. Memelihara  fitrah usia anak menjelang baligh.  

2. Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan bermacam-macam.  

3. Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju yang khayr dan 

kesempurnaan kebaikan baginya.  
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4. Proses ini dilaksanakan secara tadarruj.   

Al-Attas dalam Ramayulis mengemukakan  ta’dîbsebagai bentuk 

taaruf termasuk pengakuan tempat-tempat sesuai kondisi  dan segala 

berkaitan penciptaan.  Menuju pada pentaqdisan untuk mengenal dan 

mengakui kebesaran dan keagungan  Allah Swt. swt melalui 

ciptaanNya. 

b. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang harus sesuai 

dengan ketentuan dari al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Menurut Zuhairini dkk, dasar pendidikan Islam bersumber dari al-

Qur’an dan as-Sunnah, merupakan perintah dari Allah Swt. dan 

merupakan bentuk ibadah kepada-Nya. Karenanya, yang menjadi rujukan 

dalam pendidikan Islam adalah Al-Qur’an. Mencakup: 

1. Pendidikan akidah, Pendidikan akidah mecakup tauhid kepadaAllah 

Swt.,tidak menyekutukanNya, syukur atas semua nikmat. Larangan 

menyekutukan Allah Swt.SWTtermaktub dalamayatyangberbunyi: 

ْرَك لَُظْلٌم َعِظْيٌم   ِ ۗاِنَّ الش ِ  َواِْذ قَاَل لُْقٰمُن َِّلْبنِٖه َوُهَو يَِعُظٗه ٰيبُنَيَّ ََّل تُْشِرْك بِاّٰلله

Terjemah: “Dan (Ingatlah )ketika Luqman Berkata kepada anaknya,di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah Swt., Sesungguhnya mempersekutukan (Allah 

Swt.) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(TQS.Luqman[31]:13) 
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2. Pendidikan ibadah, Pendidikan ibadah mencakup aktivitas yang 

berkaitan habluminAllah Swt.  misalnya salat  puasa, zakat, dll. Hablu min 

naas misalnya muamalah dan uqubat. Pedidikan Ibadah adalah 

konsekuensi dari pendidikan aqidah.Ibadah adalah bukti dari 

pelaksanaan aqidah sekaligus sebagai ruhdari aqidah.Seorang anak 

memenuhi seruan Rabbnya dan menjalankan perintah-Nya, 

membuktikan seorang anak menjalankan fitrahnya.  

3. Pendidikan akhlak, Islam menjadikan pendidikan akhlak termasuk 

perhatian pertama.Diantara buktinya adalah misi kerasulan Nabi 

Muhammad saw,yang memiliki akhlak yang mulia. 

Akhlak berkaitan  dengan kepribadian Muslim, kepribadian dimkanai  

sebagai identitas merupakan cirikhas seorang muslim tampak dari 

keseluruhan tingkahlaku.  Tingkah laku secara lahiriah misalnya dalam 

hal makan, minum, berjalan, dan lain-lain. Sedangkan tingkah laku  

batiniah seperti bersabar, disiplin, jujur, dan lain-lain. Inilah gambaran 

dariakhlaqulal-karimah. 

c. Anak Usia Pra Baligh 

Adapun mengenai batasan usia pra baligh, maka tidak ada batasan 

usia yang baku anak-anak disebut pra baligh atau baligh. Islam menuntut 

kita sebagai pendidik, dalam hal ini orang tua untuk memperhatikan 

realitas apakah dia masih thiflun ataukah sudah baligh. Tanpa melihat 

usia. Akan tetapi, secara umum tahapan usia pra baligh dapat dibagi dua 

tahapan  yaitu tahapan pra baligh tahap satu, usia dini  (preschool) usia 0-
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6 tahun sempurna, usia pra baligh tahap kedua usia sekolah tingkat dasar 

yaitu mumayyiz (6-10 tahun). Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah 

Saw. perihal usia pendidikan anak tentang salat. Enam tahun sempurna 

artinya memasuki jenjang usia 7 tahun (Tanjung, 2020).  

Ulama tidak menetapkan usia anak mumayyiz itu. Indikasinya 

sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam 

pandangan Islam akalnya sudah sempurna. Jika dikembalikan kepada 

hadits diatas, usia 7 tahun menjadi rujukan anak ‘aqil dan sudah bisa 

mengenal perintah Rabbnya seperti salat. Bisa berfikir dan memahami 

Sang Pencipta dan siapa makhluk serta siapa yang layak disembah. 

 

Pembahasan mengenai usia pra baligh tentu tidak bisa dilepaskan 

dari usia baligh. Dalam Islam kata baligh berasal dari bahasa arab yang 

berarti ‘sampai’. Artinya telah sampainya usia seseorang pada  usia 

kedewasaan. Setiap insan manusia mengalami proses perkembangan 

dalam siklus hidupnya. Dari usia kandungan, bayi, anak-anak, remaja, 

dewasa hingga lanjut usia. Ulama menjelaskan bahwa seorang telah 

mencapai baligh yaitu mengalami haidh bagi perempuan. Sedangkan 

untuk laki-laki yaitu untuk rambut kemaluan yang tebal, kasar dan ikal. 

Mengalami ihtilam, menegeluarkan cairan mani dan yang terakhir adalah 

mencapai umur 15 tahun sesuai kalender qamariyyah. Karena usia 

sebelum baligh harus menjadi perhatian orang tua. 
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Usia pra baligh adalah  usia yang sangat krusial  untuk 

mengembangkan kognitif dan karakter, mengingat pada usia ini  terdapat 

masa keemasan anak (golden age)sebagai  masa tertinggi perkembangan 

anak-anak. Menjadi penting disebabkan karena masa-masa tersebut 

merupakan masa dimana anak dapat dibina menuju pada  hal positif  

sesuai dengan pembiasaan dan karakter yang dimiliki  orang tua. Piaget 

mengemukakan  bahwa“Anak-anak pada usia  0-6 tahun mengakui 

keberadaan nizom, meskipun tidak sepenuhnya tetap, dari awal 

pekembangan ini piaget mengistilahkan moralitas heteronom atau disebut 

sebagai  realisme moral. 

Istilah Pra baligh berasal dari dua kata berbeda yaitu “pra’’ dan 

“baligh”. Kata “pra’’berarti  partikel berasal dari bahasa Sansakerta 

memiliki arti  kata keterangan atau adverbia.Pra artinya “sebelum”.Adapun 

baligh disandarkan pada kata aqil dari bahasa Arab ‘aqala yaitu berakal, 

mengetahui, dan memahami. Aqil secara psikologis, kondisi tercapainya 

kedewasaan sosial, finansial, dan kemampuan memikul beban syariah. 

Balighadalah sampai, secara biologis tercapainya kedewasaan ditandai  

kematangan alat reproduksi. adapunaqil diartikan orang cukup umur. 

Secara bahasa definisi pra dan baligh adalah usia sebelum balighh. Usia 

pra baligh atau yang lebih masyhur usia sebelum balighyaitu  istilah 

banyak di gunakan psikologi dan ahli fiqh, yaitu erat kaitanya dengan usia 

seseorang.  
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Usia pra balighdalam kajian fikih merupakan anak usia belum 

dewasa yaitu  belumsampai usia  lima belas tahun atau pernah mimpi 

bersetubuh hingga mengeluarkan sperma (mani). Dalam syariah Islam  

usiabalighsebagai standar atau syarat menjadi seorang mukallaf. 

Seseorang mengetahui atau mengerti syariah, berada pada usia tertentu 

dalam menjalankan  hukum syariat (taklif). 

Batasan usia aqil baligh  menurut ahli fiqih adalah usia 15 tahun. 

Hal yang sama menurut  ahli psikologi tidak jauh berbeda yaitu usia 14 

tahun. Terjadi perubahan pada perkembangan kematangan usia anak-

anak dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Adanya perubahan secara fisik 

dan perkembangan secara cepat pada anak-anakdapat diidentifikasi 

dengan  menelaah organ tubuh. Diidentifikasi dari tubuh misalnya pada 

anak perempuan yaitu dengan  haid, sedangkan untuk anak  laki-laki  

yaitu mimpi bersetubuh dan mengeluarkan sperma. 

Pengidentifikasi masa baligh pada anakdengan melalui penentuan 

usia yaitu usia 15 tahun,  memperhatikan fungsi organ tubuh dan tanda-

tanda, misalnya pada perempuan ditandai dengan  haid dan laki-laki 

mimpi bersetubuh dan mengeluarkan sperma. Artinya usia pra baligh 

adalah usia sebelum usia 15 tahun dan tanda-tandanya sebelum haid bagi 

perempuan dan belum mimpi bersetubuh atau mengeluarkan sperma bagi 

laki-laki. 
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D. KerangkaPikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan pada kerangka tersebut, dengan merujuk pada 

pertanyaan yang telah dirumuskan. Secara garis besar dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga topik yaitu:  

1. Peranan Orang tua 

Orang tua adalah almudarris yaitu  guru  pertama dan utama 

menanamkan pondasi  perkembangan jiwa anak. Pendidkan agama 

menentukan  kepribadiananak, karenanya  agama akan tercermin dalam  

pribadinya dan kelak menjadi pengontrol  dalam menjalani kehidupan 

sehari hari. Untuk mewujudkan  kepribadian sesuai yang diharapkan, 

pendidikan agama diberikan orang tua akan menjadi pemahaman yang 

membentuk  aqliyah dan nafsiyah serta siap  menghadapi persoalan di 

dunia. Khususnya terkait pribadinya. Singkatnya,  pendidikan agama akan 

Orang tua 
 

Peranan orang tua 
 

Pola asuh orang tua 
 

Anak Usia Pra Baligh 
 
Pra baligh uisa pertama 
Pra baligh usia kedua 

Pendidikan Agama Islam 
 

Pendidikan aqidah 
Pendidikan ibadah 
Pendidikan akhlak 
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sukses apabila orang tua mengaktualisasikan ajaran agama dan itu 

tampak dalam kehidupan sehari-hari. 

Orang tua memiliki peran sebagai pendidik dan bukan sebagai hakim 

untuk menghakimi anak. Sebagai pendidik orang tua harus hadir untuk 

memberikan solusi bukan datang memberikan masalah. Sebagai pendidik 

orang tua tidak boleh menghardik atau menyalahkan anak ketika anak 

melakukan kesalahan. Seorang pendidik harus mampu memasuki pikiran 

anak dengan penuh kasih sayang dan mengajak mereka berbicara dari 

hati ke hati.  

Beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua sebagai pendidik 

sebagai penanggungjawab terhadap pendidikan anakyaitu : 

1. Terjalin hubungan antara orang tua dengan ada yang dibangun atas  

motivasi dan dorongan penuh rahmah yaitu kasih sayang. 

2. Kesadaran orang tua akan tanggungjawab terhadap keturunannya 

untuk memberikan pendidikan berpua pendidikan yang berisi nilai0nilai 

agama atau nilai spiritual. 

3. Sebagai pendidik memiliki tanggung jawab sosial bagian dari dan pada 

akhirnya akan menuju pada tanggung jawab kepada masyarakkat, 

bangsa dan negara. 

4. Sebagai pendidik orang tua bertanggungjawab untuk membesarkan 

dan menjaga anak. Tanggung jawab ini merupakan dorongan secara 

fitrah yang ada pada manusia. 
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5. Sebagai pendidik orang tua memberikan beragam pendidikan berupa  

ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi anak. 

Kesadaran dengan penuh  tanggung jawab sebagai pendidik dalam  

mendidik dan membina anak secara tanpa batas menjadi sebuah 

keharusan bagi orang tua. Kehidupan keluarga dengan posisi orang tua 

sebagai pendidik, darinya anak-anak mendapatkan pendidikan, hal ini 

karena bentuk pertama  pendidikanada pada keluarga dalam hal ini orang 

tua.  Orang tua memiliki peranan utama dan penting serta memiliki atsar  

atas pendidikan anak. 

Anak adalah  tanggung jawab orang tua diamanatkan oleh Allah 

Swt. Menurut Ibnu Qoyyim dalam buku karangan Marzuki tanggung jawab 

terhadap anak, perihal  pendidikan adalah tanggungjawaborang tua dan 

orang tua sebagai pendidik (murabbi), khususnya ketika  anak berada 

pada awal pertumbuhannya. Anak pada masa pertumbuhannya sangat 

memerlukan pembimbing untuk mengarahkan perilaku. Hal ini karena  

anakbelum memiliki kemampuan membina dan menata sendiri. Anak 

sangat membutuhkan qudwah untuk dijadikan teladan terhadapanak. 

Mewujudkan pendidikan anak baik dan berkualitas adalah tugas orang 

tuanya. Yang akan  dipertanggungjawabkannyadi Yaumil hisab. 

2. Pola asuh Orang tua 

 Pola asuh dalam pandangan Islam  merupakan pembahasan yang 

telah  ditetapkan sesuai dengan  ajaran atau syari’ah Islam.Menurut 
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pandangan  Islam, mendidik dan membimbing anak merupakan   

kewajiban bagi keluarga muslim. Hal ini karena  anak adalah amanat bagi 

orang tua yang akan  dipertanggungjawabkan. Konsep pola asuh dalam 

Islam  tidak dijelaskan mengenai  bagaimana pola asuh terbaik atau lebih 

baik. Islam  menjelaskan bagaimana semestinya  dan seharusnya 

dilakukan setiap orang tua dengan memberikan atsar terhadap  

syakhsiyyah anak, khsususnya ketika  anak berada pada masa  

perkembangan modeling (mencontoh sikap suluk di sekitarnya).  

Mengenai atsar orang tua mencakup potensi anak yaitu fisik, kognitif, 

emosi, spiritual  dan sosial. Potensiini harus dikembangkan orang tua 

untuk mewujudkan  anak shalih dan shalihah. Dalam Konteks kultur Islam 

Indonesia, pengasuhan orang tua bervariasi dan  berdampak kepada 

sosialisasi anak-anak di dalam struktur keluarga dan hal ini disesuaikan 

nilai-nilai kultur Islam Indonesia (Casmini, 2007). Pola asuh menurut Islam 

lebih berorientasi pada praktik pengasuhan, bukan mengenai  gaya pola 

asuh keluarga.  

Pola asuh dimaknai  dengan pengasuhan. Pengasuhan adalah  

sikap orang tua kepada anak. Pada prinsipnya adalah parental control. 

Pola asuh adalah  kontrol orang tua kepada  anak. karenanya pola asuh 

orang tua adalah  perlakuan khusus orang tua untuk  mengasuh anak 

tampak dari  pemenuhan hajatul anak, mendidik, membimbing, 

mengawasi, termasuk  mendisiplinkan anak dari segi  penguatan positif 

maupun negatif. 
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3. Pendidikan Agama Islam 

  Pendidikan agama Islam dalam keluarga sangat urgen  hal ini 

disebabkan karena  bekal agama akan membentuk anak sebagai hamba 

Allah Swt. Swt. Dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada  aturan-

aturan yang berasal  dari  Allah Swt. dan Rasul-Nya. Disisi lain  

pendidikan agama menjadikan  anak akan terjaga dari pelanggaran 

hukum syarak. Pendidikan agama Islam yaitu: 

1. Pendidikan Akidah, pendidikan akidah pada kehidupan anak 

mencakup dasar-dasar akidah yang  harus terus-menerus ditanamkan 

pada diri anak agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya 

senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. 

2. Pendidikan Ibadah, pendidikan ibadah hendaknya dikenalkan sedini 

mungkin dalam diri anak agar tumbuh menjadi insan yang benar-

benar takwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah 

agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangan-Nya. 

3. Pendidikan akhlak, dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh 

akidah Islamiah anak, pendidikan anak harus dilengkapi dengan 

pendidikan akhlak yang memadai. 

4. Usia Pra baligh 

Istilah Pra baligh berasal dari dua kalam berbeda yaitu “pra’’ dan 

“baligh”. Kata “pra’’artinya  partikel dan  berasal dari bahasa sansakerta 

berfungsi sebagai pembentuk kata keterangan atau adverbia. Makna dari 

partikel pra adalah  “sebelum”. Adapun makna baligh disandarkan 
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dengan kalam aqil berasal dari bahasa Arab yaitu ‘aqala yang artinya 

berakal, mengetahui, dan memahami. Aqil merupakan hal tercapainya 

kedewasaan psikologis, sosial, finansial, serta kemampuan memikul 

tanggung jawab syariah. Baligh didefinisikan sampai, yaitu suatu hal 

tercapainya kedewasaan biologis. Hal ini bisa dibuktikan dengan  

kematangan alat reproduksi. Adapun mengenai  maknaaqil juga dapat 

diartikan orang yang cukup umur. 

 Secara lughoh bisa dimaknai dari  gabungan kata pra baligh 

adalah usia sebelum baligh. Usia pra baligh atau paling masyhurnya 

dikenal  sebutan usia sebelum baligh adalah sebagai sebuah  istilah yang 

banyak di gunakan oleh ahli psikologi dan ahli fiqh.  Sebutan ini erat 

kaitanya dengan usia seseorang. Dalam kajian hukum Islam atau fikih 

usia pra baligh adalah usia dimana anak yang usianya belum mencapai 

dewasa atau usia anak belum cukup umur lima belas tahun atau ihtilam  

mengeluarkan sperma (mani). Dalam fiqh, usia baligh ini di jadikan 

patokan  untuk sebutan seorang mukallaf  yaitu seseorang mengetahui 

dan memahami  hukum dan sampai pada usia tertentu untuk 

menanggung hukum syariat (taklif). 

Secara umum tahapan usia pra baligh dapat dibagi dua tahapan  

yaitu tahapan pra baligh tahap satu, usia dini  (preschool) usia 0-6 tahun 

sempurna, usia pra baligh tahap kedua usia sekolah tingkat dasar yaitu 

mumayyiz (6-10 tahun). Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. 
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perihal usia pendidikan anak tentang salat. Enam tahun sempurna artinya 

memasuki jenjang usia 7 tahun. 

Menurut para ulama manusia akan melewati masa, dilihat dari segi 

melaksanakan kewajibannya : 

1. Fase pertama, adalah masa ketika masih dalam kandungan berupa 

janin dalam rahim. Hal ini bisa dilihat dari dua pertimbangan. 

Pertimbangan pertama  bahwa ia merupakan bagian dari ibunya. Ia 

bergerak, berpindah dan menetap mengikutinya. Pertimbangan 

kedua, ia merupakan menusia dengan kebebasan dan hak untuk 

keluar dari perut ibunya dan bisa menjadi manusia yang mandiri.  

2. Fase kedua, sejak manusia lahir hingga usia tamyiz, pada usia tujuh 

tahun. Pada usia ini ada hak-hak secara sempurna oleh yang lain 

(ahliyyah-alwujub). Bahwa ada kewajiban-kewajiban atas yang lain 

demi kemaslahatan untuk dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

fase ini ada kewajiban untuk melaksanakan hak hak yang lain 

sebagaimana hal ini berlaku bagi orang dewasa.  

3. Fase ketiga, dimulai sejak usia tamyiz sampai usia dewasa. Pada usia 

ini manusia belum memiliki kesempurnaan al-ada’ (pelaksanaan) 

syariat secara sempurna. Hal ini disebabkan untuk pelaksanaan 

kesempurnaan syariat diperlukan kemampuan memahami khithab 

dengan adanya kemampuan akal dan kemampuan melaksanakan 

syariat secara fisik. 

4. Fase keempat, dimulai dengan fase kedewasaan. Pada masa ini 
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manusia dianggap memiliki ahliyyat al-wujub (kelayakan mendapat 

tugas) dan ahliyyat al-ada’ (kelayakan dan kemampuan untuk 

melakasanakan kewajiban secara sempurna). Menjalankan syariat, 

mulai dari keimanan, muamalah, dan lain lain.  

Anak  dalam perspektif pendidikan Islam, dikatakan  sudah dewasa 

pada usia 15 tahun, memiliki  tanggung jawab (taklif) penuh dalam hal 

hablu minAllah Swt. yaitu  ibadah, hablu minnas yaitu muamalah, 

munakahah dan jinayat (peradilan). Adapun mengenai  mukallaf adalah 

individu muslim yang sudah memiliki kemampuan memikul tanggung 

jawab kepada Allah Swt. Swt. yaitu menjalankan seluruh perintah dari 

Allah Swt. Swt. dan meninggalkan seluruh larangan Allah Swt. Swt. 

Tujuan pendidikan untuk mewujudkan insan menjadi hamba Allah Swt. 

konsisten diatas keimanan, ketaatan dalam beribadah  dan memiliki 

akhlak ahsan. Keseluruhan  suluknya dalam kehidupan sehari-hari 

dengan senantiasa  memenuhi segala perintah Allah Swt. dan menjauhi 

segala larangan Allah Swt. semata-mata untukmendapatkan keridhaan 

Allah Swt. 

Hal ini dilakukan  baik secara pribadi maupun sosial, dibangun atas 

dasar  iman dan akhlak terpuji. Dengan demikian, identitas muslim akan 

tampak dalam semua aspek kehidupannya. 

Tujuan pendidikan Islam juga dikemukakan Musthofa Rahman 

mengenai esensi dan tujuan pendidikan, yaitu untuk mencapai 

pertumbuhan syakhsiyyah manusia yang kaffah secara seimbang melalui 
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latihan psikologi intelektual, perasaan dan indera. Pendidikan mencakup 

pertumbuhan manusia meliputi segala aspek mulai dari  spiritual, 

intelektual, dan lain lain. Baik secara individual maupun secara komunal 

hal ini dilakukan untuk menuju tercapainya kesempurnaan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dengan menggunakan kualitatif. Proses  pencarian 

gambaran data dari konteks kejadian secara langsung. Tujuannya adalah   

sebagai upaya mengambarkan kejadian  sesuai aslinya, menghasilkan  

kejadiannya yang  merekat. Dengan  perspektifpartisipatif di dalam 

kejadian, dan melibatkan  penginduksian dengan  menjelaskan gambaran 

fenomena yang dicermati. Analisa pada pendekatan kualitatif  menekankan 

data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari individu  dan tingkah 

laku  yang diamati. Analisis kualitatif penulis  digunakan untuk 

menganalisis tentang “Peranan Orang tua dalam Mewujudkan Pendidikan 

Agama Islam pada Anak Usia Pra Baligh di Desa laringgi Kecamatan 

Marioriawa kabupaten Soppeng.  

Metode penelitian  kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Studi fenomenologis mendeskripsikan dari sejumlah individu terkait 

pemaknaan umum tentang  pengalaman hidup mereka mengenai  konsep 

atau fenomena. Para fenomenolog menitipberatkan dengan  

mendeskripsikandari kesamaan atau umum dari partisipan yang 

mengalami fenomena. Maksud dari fenomenologi yaitu mereduksi 

pengalaman individu mengenai fenomena esensi atau inti persoalan 

secara universal yaitu pemahaman mengenai sifat khas dari sesuatu (Van 
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Manen, 1990). Karenanya para penulis kualitatif mengidentisifikasi 

fenomena “objek” melalui pengalaman manusia(Van Manen, 1990).  

Pengalaman manusia berupa fenomena. kemudian mengumpulkan 

data melalui fenomena dari individu kemudian mengembangkan deskripsi 

gabungan berupa  esensi dan pengalaman terhadap semua individu. 

Deskripsi mengenai “apa” yang mereka alami  dan “bagaimana” mereka 

mengalaminya (Moustakes, 1994). 

Ciri utama fenomenologi: 

1. Fenomena dieksplorasi dengan penekanan pada sudut pandang 

konsep atau ide tertentu. 

2. Eksplorasi dilakukandari kelompok individu telah mengalami fenomena. 

Kelompok heterogen diidentifikasi secara beragam yaitu 3 hingga 4 

hingga 10 hingga 15 individu. 

3. Pembahasan secara filosofis mengenai  ide dasar dilibatkan dalam 

studi fenomenologi. dengan menelusuri pengalaman hidup individu dan 

bagaimana secara subyektif menjalani  fenomena tersebut maupun 

pengalaman objektif dari sesuatu yang sama dari orang lain. Karenanya  

penolakan tentang perspektif subyektif-obyektif karena alasan 

fenomenologi, disebabkan  pada kontinum mengenai penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. 

4. Pada sebagian bentuk fenomenologi, penulis mengasingkan dirinya di 

luar studi untuk membahas pengalaman pribadinya dengan fenomena. 
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5. Prosedur pengumpulan data secara khas menghadirkan wawancara 

individu telah mengalami fenomena. Namun, ini bukan ciri secara 

umum. Sebagian studi fenomenologis melibatkan beragam sumber data 

diantaranya puisi, pengamatan dan dokumen. 

6. Analisis data melalui prosedur sistematis dari satuan yang sempit yaitu 

berupa pernyataan penting menuju satuan lebih luas berupa  satuan 

makna menuju deskripsi detail dan  merangkum dua unsur yaitu “apa”  

dialami individu dan “bagaimana” mengalaminya. 

7. Fenomenologi diakhiri dengan deskriptif membahas esensi pengalaman 

yang terjadi pada  individu dengan melibatkan “apa” dialami dan 

“bagaimana” mengalaminya. “Esensi” dan inti utama adalah kunci 

utama studi fenomenologis. 

Prosedur bagi pelaksanaan riset fenomenologis: 

1. Penulis menentukan mengenai persoalan risetnya paling baik dipelajari 

menggunakan fenomenologis. Tipe problem  paling cocok mengenai  

bentuk riset ini yaitu  permasalahan untuk memahami pengalaman 

sama atau bersama dari beberapa individu pada fenomena. Urgen 

memahami pengalaman tujuannya untuk  mengembangkan praktik atau 

kebijakan dan  mengembangkan pemahaman secara mendalam 

mengenai ciri-ciri dari fenomena. 

2. Fenomena yang menarik untuk dipelajari misalnya kemarahan, 

profesionalisme. 



 

 

 

51 

3. Penulis mengenali dan menentukan asumsi filosofis luas dari 

fenomenologi. Agar bisa mendeskripsikan secara leluasa bagaimana 

partisipan melihat fenomena dan  paramenjauhkan  pengalaman 

mereka.  

4. Data dikumpulkan dari individu yang  mengalami fenomena dan ini  

dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan para 

partisipan. Polkinghorne(1989) menyarankan supaya para penulis 

mewawancarai  5 hingga 25 individu yang mengalami fenomena.  

5. Para partisipan diberi dua pertanyaan umum (Moustakas, 1994): 

Apakah Anda mengalami fenomena tersebut? Konteks atau situasi 

apakah biasanya memengaruhi pengalaman anda dengan fenomena 

tersebut? Pertanyaan lain juga dapat diajukan. namun kedua 

pertanyaan ini khususnya ditujukan dalam usaha untuk mengumpulkan 

data.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang peranan orangtua dalam mewujudkan 

pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh dilakukan pada 

keluarga muslim di Desa laringgi Kecamatan Mariorawa Kabupaten 

Soppeng.  

Diantara yang menjadi  pertimbangan dalam memilih lokasi 

penelitian,diantaranya: 

a. Penelitian ini belum pernah dijadikan bahan penelitian oleh 
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Mahasiswa lainnya, khususnya dalam lingkup mahasiswa 

pascasarjana Unismuh Makassar. 

b. Tempat penelitian adalah keluarga (orang tua) muslim di Desa Laringgi 

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng yang memiliki pola asuh 

yang beragam dalam mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak 

usia pra baligh. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian yaitu Bulan April 2022, sampai 

denganBulan Juni 2022.  Berjudul peranan orang tua dalam mewujudkan 

pendidikan agama islam pada anak usia pra baligh. 

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

1. Data 
 

Data Menurut Arikunto (2013),didefinisikan sebagai  hasil 

pencatatan. Dilakukan oleh penulis, baik itu  fakta atauangka. Data 

penelitian jenis kualitatif dalam bentuk deskrptif naratif dari pengumpulan 

data yang telah dilakukan dari berbagai keterangan-keterangan. Data 

terdiri dari  data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber 

data langsung dari pemberi data kepada pengumpulan data melalui 

pengamatan, pencatatan, wawancara, dan lain-lain. Sedangkan  data 

sekunder adalah data secara  tidak langsung diperoleh  lewat pihak  lain 

misalnya dalam bentuk  dokumen publikasi jurnal, dan lain-lain (Sugiono, 

2013). Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang 

sesuaidengan rumusan masalah, peranan orangtua dalam mewujudkan 
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pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh. 

2.   Sumber Data 

 
Sumber data merupakan tempat dimana didapatkanya data yang 

menjadi tujuan penelitian.  Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama 

berupa kata-kata atau statementdari  responden(Lexy J.Moleong, 2007). 

Pemilihan  sumber data dalam penelitian dengan memfokuskan  

beberapa hal, diantaranya: subyek penelitian adalah bagiandalam hal 

kajian penelitian.  Sumber data dalam penelitian ini adalah keluarga 

muslim yaitu para orang tua yang berdomisili di Desa Laringgi Kecamatan 

Marioriawa Kabupaten Soppeng yang memiliki anak usia pra baligh. 

Harapan dari  subyek penulis yang dipilih untuk  membantu penelitian dan 

mencapai tujuan dari penelitian perihal bagaimana peranan orang tua 

dalam mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh. 

a. Obyek Penelitian 
 

Obyek penelitian ini adalah  sesuatu yang memfokuskan  pada 

kegiatan penelitian atau dengan ungkapan  lain yangmenjadi sasaran 

penelitian.Dan yang menjadi  Obyek penelitian ini adalah keluarga 

muslim, dalam hal ini para orang tua yang berkaitan bagaimana  peranan 

orangtua dalam mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak usiapra 

baligh. 

b. Subyek Penelitian 
 

Subyek penelitian berdasarkan fenomenologis sesuatu yang urgen 
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posisinya  didalam penelitian, subyek penelitian harus ditetapkan oleh 

penulis dalam  pengumpulan data diantaranya adalah: 

1. Kepala keluarga yaitu Ayah 

 
2. Ibu 

Berdasarkan parameter diatas,  maka penulis menetapkan bahwa 

subyek penelitian yang dianggap memenuhi karakteristik yaitu:1)Ayah2) 

Ibu,  

c. Informan Penelitian 
 

Informan yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang 

diinginkan penulis berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakanya. Adapun yangmenjadi informan penelitian ini adalah:  

1. Ayah, dalam penilitan ini memberikan informasi terkait pola asuh dan 

pendidikan agama Islam serta  peranannorang tua dalam mewujudkan 

pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh di Desa Laringgi 

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. 

2. Ibu, dalam penelitian ini memberikan informasi terkait pola asuh dan 

pendidikan agama Islam serta  peranan orang tua dalam mewujudkan 

pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh di Desa Laringgi 

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. 
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No Nama Orang tua Usia Anak Pra Baligh 
(tahun) 

1.  Sudirman dan Nermma 9 

2. Nurrahma 7 

3. Mas’ati 3 

4. Suherman dan Sudirman 9 

5. Naharia 9 

6. Rosnaini dan Abdul Majid 4 

7. Aisyah dan Wandi 11 

8. Nirwana 12 

9. Ummi 6 

10. Nurfidah 10 

11. Wanda 5 

12. Mila 3 

13. Dr.H.Sabir,M.Sos 7 

14. Suraedah 4 

15. Sri Wahyuni 3 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data bertujuan  agar penulis dapatkan 

menghasilkan karya optimal  dengan mengikuti map  yang benar dan 

berusaha menghindari kesalahan. Teknik pengumpulan data pada 

ghalibnya mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiganya  

     Tabel 2.2 
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akan penulis lakukan  sesuai dengan yang terjadi  dilapangan.Prosedur ini  

dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam 

pengumpulan data.  Teknik pengumpulan, diantaranya: 

1. Observasi 

Observasi merupakan  metode pengumpulan  data dilakukan  untuk 

menghimpun data untuk penelitian melalui penginderaan maupun 

pengamatan (S.Nasution, 2011).  Menurut Arikunto (2013), observasi 

merupakan pengamatan terhadap fakta  secara langsung  di lingkungan 

tersebut. Dilakukan dengan tindakan secara  sengaja atau sadar  serta  

sesuai urutan. Teknik ini dijalankan  dalam rangka mengungkap fakta 

yang  berkaitan bagaimana peranan  orang tua dalam mewujudkan 

pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh. Adapun objek yang 

diamati pada observasi penelitian ini antara lain bagaimana pola asuh 

orang tua dalam mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak usia pra 

baligh, bagaimana pendidikan agama Islam pada  anak usia pra baligh 

dan bagaimana peranan orang tua dalam mewujudkan pendidikan agama 

Islam pada anak usia pra baligh. 

2. Wawancara 

Wawancara sebagai  kegiatan mendapatkan informasi langsung 

berupa questions pada responden (S. Nasution, 2011).Dengan 

menggunakan sejumlah questions secara direct kepada informan untuk 

memperoleh  fakta sebanyak-banyaknya berkaitan  masalah yang diteliti 

dari keterangan secara kalam melalui interview secara direct dari  orang 
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yang memberikan penjelasan terhadap penulis. Aktivitas wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan mendalam sebagai upaya memperoleh  

secara mendalam perihal apa yang dikaji.Question and answer secara 

kalam berlangsung satu arah, question berasal dari penulis  dan jawaban 

diberikan informan.  

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data secara direct 

melalui dialog berkaitan bagaimana peranan orang tua dalam 

mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh. Dalam 

penelitian ini pedoman wawancara yang digunakan adalah semi 

terstruktur. Melalui wawancara ini diharapkan penulis akan mendapatkan 

jawaban berupa kata-kata apa adanya, serta ungkapan-ungkapan secara 

jujur dan berbeda dari biasanya, berasal dari  para orang tua siswa di 

Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.karenanya, 

pelaksanaan wawancara berupa  pertanyaan-pertanyaan untuk mencari 

jawabanberupa informasi sesuai data yang diinginkan (Ahmad, 

2005).Berdasarkan teknik ini akan dikumpulkan data tentang: peranan 

orang tua dalam mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak usia 

pra baligh. 

3. Dokumentasi 

Menurut Burhan Metode dokumenter adalah “Metode pengumpulan 

data dalam metodologi penelitian sosial untuk untuk mencari jejak data 

histories (Bungi, 1508). Adapun menurut Sugiono “Dokumen merupakan 

catatan peristiwa berbentuk gambar dan tulisan atau karya-karya 
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menumental dari seseorang (Sugiono, 2013).Metode ini bertujuan untuk 

tambahan sebagai penguatan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi 

dilakukan dengan wasilah pengumpulan  data-data tertulis dari berbagai  

literatur-literatur sebagai pendukung penelitian ini mengenai profil dan 

sejarah singkat desa laringgi kecamatan marioriawa kabupaten soppeng 

dan jumlah kepala keluarga. 

E.  Teknik Analisis Data 

Analisis data(kualitatif) asasnya adalah  pengorganisasian dengan 

cara  mengurutkan data sesuai  kategori yang ditentukan dengan satuan 

uraian dasar menghasilkan  pola, tema yang dapat dirumuskan.Yang 

pertama harus dilakukan adalah pengorganisasian data dalam bentuk 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan terakhir 

mengkategorikannya. Tujuannya untuk menemukan tema dan hipotesa 

kerja menjadi sebuah  teori. Karena prinsip pokok penelitian kualitatif 

adalah menemukan teori dari data(Fimeir Liad, 2001). 

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis Milles dan Huberman menggemukakan, teknis  analisis data 

dalam suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa 

tahapan yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction), reduksi data adalah merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari 

tema dan pola secara tepat.  Reduksi data sebagi langkah memilih dan 

merangkum data penting sehingga mudah dipahami. Salain itu, reduksi 
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data bisa diartikan sebagai suatu bentuk analisis memilih, 

memfokuskan, mempertajam, membuang, dan menyusun data dalam 

suatu wasilah hatta menghasilkan  kesimpulan akhir yang dapat 

digambarkan dan diverifikasikan. Dari semua data yang terkumpul 

kemudian data dipilih dan difokuskan pada pokok sesuai keperluan 

dalam penelitian laporan penelitian ini, data  yang tidak perlukan 

dibuang , data-data tersebut dapat dipahami. 

2. Penyajian data (data display) setelah data direduksi langkah 

selanjutnyaadalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dalam bentuk bagan,uraian singkat,  hubungan 

antara kategori, dan dengan teks bersifat naratif. mendisplay data, akan 

memudahkan data  dipahami sehingga bisa  merencanakan kerja. 

Maka mendisplay  data dengan membuat uraian naratif, sehingga dapat 

diketahui rencana kerja selanjutnya sesuai yang telah dipahami dari 

data. Rencana kerja berupa mencari pola data untuk mendukung 

penelitian.  

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang belum pernah ada, berupa gambaran 

suatu objek yang masih kabur bahkan gelap. Dengan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi yang diteliti menjadi jelas. Sebagai 

kesimpulan pertama masih bersifat sementara, dan berubah berubah 
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setelah bukti kuat sebagai pendukung ditemukan untuk  tahap 

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan ini berupa hipotesis, dan 

dapat menjadi teori ada data akurat sebagai pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada penelitian ini,dilakukan analisis untuk mencari hubungan 

sistematis antara catatan hasil lapangan, wawancara dan bahan lain 

untuk mendapatkan informasi peranan orang tua dalam mewujudkan 

pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh. 

F.  Pengecekan KeabsahanTemuan 

Persyaratan bagi  analisis data yaitu data valid dan reliable. 

Termasuk untuk  penelitian kualitatif ada  upaya validasi data (Sugiono, 

1513). Sebagai sebuah standar dalam penelitian kualitatif  disebut 

keabsahan data. Tujuannya untuk menjamin keberhasilan data. Uji 

keabsahan data meliputi uji kredibilitasdata (validitas internal), uji 

dependensi (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas 

eksternal/generalisasi) data dan uji konfirmabilitas (objektivitas). Utama  

Data Collection Data Display 

Data 

Reduction 

Conclusion 

Drawing / Verifying 
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dari uji keabsahan data adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas data 

dilakukan dengan: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check dan analisis 

kasus negatif. 

Adapun tujuan  ini dilakukan  untuk menjamin data yang terkumpul 

adalah data valid dan terbukti kebenarannya. Permasalahan yang 

tersampaikan dalam penerlitian ini terjadi di lokasi penelitian. Untuk 

memperoleh data valid antara data pada obyek data yang dikumpulkan 

akan diuji denganteknik triangulasi. Triangulasi menjadi pilihan dalam 

penelitian ini, untuk pengujian kredibilitas pengecekan data dari berbagai 

sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, 

memanfaatkan sesuatu diluar data itu. Sebagai keperluan pengecekan 

atau pembanding data itu. Dalam Teknik triangulasi, pemeriksaan melalui 

sumber lainnya paling digunakan. Denzim dalam Moleong,membedakan  

triangulasi yaitu: memanfaatkan penggunaan sumber, metode atau 

teknik,penyidik dan teori. Pada penelitian ini, penulis  hanya 

menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan 

sumber.Triangulasi sumber aslinya membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang  diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 

2007). Untuk mencapai kepercayaan, ditempuh langkah sebagai berikut: 
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1. Membandingkan data hasil yang diperoleh dari subyek penelitian yang 

satu dengan subyek penelitian yang lain. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

Adapun berkaitan triangulasi yaitu : 

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

caramengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Selanjutnya data itu dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga 

sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh penulis sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. 

2. Triangulasi teknik Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan caramengecek data dari sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnyadata diperoleh dengan wawancara, lalu 

dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan tiga teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-

beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda. 

3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari di saat 
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narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan 

data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang 

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

1. Deskripsi Geografis Objek Penelitian 

Desa Laringgi, yang berada di Kecamatan Marioriawa 

Kabupaten Soppeng. Desa Laringgi, yang berada di Kecamatan 

Marioriawa Kabupaten Soppeng. Merupakan desa yang berbatasan 

Sebelah Utara: Kabupaten Sidrap, Sebelah Selatan: Kelurahan Manorang 

Salo, Sebelah Timur: Kabupaten Sidrap dan Sebelah Barat: Desa Bulue. 

Dengan luas wilayah 2400 KM . Tercatat 1096 kepala keluarga. Dengan 

rincian 728 laki-laki dan 308 perempuan. 

2. Deskripsi Kelembagaan Objek Penelitian 

Pendidikan masyarakat Desa laringgi beragam, dari tamatan SD 

hingga Sarjana serta Pascasarjana. Ada yang berprofesi ASN, wiraswasta 

dan petani. Namun, yang paling dominan adalah petani.  Hal ini berlaku 

baik untuk  laki-laki maupun untuk perempuan. Orang tua di Desa Laringgi 

memberikan pendidikan agama Islam terhadap anak-anak mereka 

dengan beragam. Ada yang membawa anaknya ke rumah ngaji,  ke 

masjid dan ke pondok pesantren.  
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B. Paparan Dimensi Penelitian 

1. Orang tua 

  Orangtuasebagaipendidikutamadanpertamabagianak-

anakmereka,merupakan cikal bakal anak mendapatkan pendidikan. 

Orang tua adalah guru  pertama dan utama menanamkan pondasi  

perkembangan jiwa anak. Pendidkan agama menentukan  

kepribadiananak, karenanya  agama akan tercermin dalam  

pribadinya dan kelak menjadi pengontrol  dalam menjalani kehidupan 

sehari hari. Untuk mewujudkan  kepribadian sesuai yang diharapkan , 

pendidikan agama diberikan orang tua akan menjadi pemahaman 

yang membentuk  pola sikap dan tingkah laku serta siap  menghadapi 

persoalan di dunia khususnya terkait pribadinya. Singkatnya,  

pendidikan agama akan sukses apabila ajaran agama itu hidup dan 

tampak  dalam pribadi orang tua. 

Orang tua merupakan orang-orang pertama yang dikenal anak. 

Melalui orang tualah anak mendapatkan kesan-kesan pertama 

tentang dunia luar. Orang tua merupakan orang pertama yang 

membimbing tingkah laku anak. Anak akan  bereaksi menerima, 

menyetujui, membenarkan, menolak, atau melarang dan sebagainya. 

Dengan pemberian nilai terhadap tingkah lakunya terbentuklah dalam 

diri anak norma-norma yang baik dan buruk, apa yang boleh atau 

tidak boleh. Dengan demikian terbentuklah hati nurani anak dan  
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mengarahkan tingkah laku selanjutnya. Kewajiban orang tua ialah 

mengembangkan hati nurani yang kuat dalam diri anak. 

1.1 Peranan Orang tua 

 Orang tua memiliki peran sebagai pendidik dan bukan sebagai 

hakim untuk menghakimi anak. Sebagai pendidik orang tua harus 

hadir untuk memberikan solusi bukan datang memberikan masalah. 

Sebagai pendidik orang tua tidak boleh menghardik atau 

menyalahkan anak ketika anak melakukan kesalahan. Seorang 

pendidik harus mampu memasuki pikiran anak dengan penuh kasih 

sayang dan mengajak mereka berbicara dari hati ke hati.  

Beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua sebagai pendidik 

sebagai penanggungjawab terhadap pendidikan anakyaitu : 

6. Terjalin hubungan antara orang tua dengan ada yang dibangun atas  

motivasi dan dorongan penuh rahmah yaitu kasih sayang. 

7. Kesadaran orang tua akan tanggungjawab terhadap keturunannya 

untuk memberikan pendidikan berpua pendidikan yang berisi 

nilai0nilai agama atau nilai spiritual. 

8. Sebagai pendidik memiliki tanggung jawab sosial bagian dari dan 

pada akhirnya akan menuju pada tanggung jawab kepada 

masyarakkat, bangsa dan negara. 



 

 

 

67 

9. Sebagai pendidik orang tua bertanggungjawab untuk membesarkan 

dan menjaga anak. Tanggung jawab ini merupakan dorongan secara 

fitrah yang ada pada manusia. 

10. Sebagai pendidik orang tua memberikan beragam pendidikan berupa  

ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi anak. 

Kesadaran dengan penuh  tanggung jawab sebagai pendidik dalam  

mendidik dan membina anak secara tanpa batas menjadi sebuah 

keharusan bagi orang tua. Kehidupan keluarga dengan posisi orang tua 

sebagai pendidik, darinya anak-anak mendapatkan pendidikan, hal ini 

karena bentuk pertama  pendidikan ada pada keluarga dalam hal ini orang 

tua.  Orang tua memiliki peranan utama dan penting serta memiliki atsar  

atas pendidikan anak. 

Anak adalah  tanggung jawab orang tua diamanatkan oleh Allah 

Swt. Menurut Ibnu Qoyyim dalam buku karangan Marzuki tanggung jawab 

terhadap anak, perihal  pendidikan adalah tanggungjawab orang tua dan 

orang tua sebagai pendidik (murabbi), khususnya ketika  anak berada 

pada awal pertumbuhannya. Anak pada masa pertumbuhannya sangat 

memerlukan pembimbing untuk mengarahkan perilaku. Hal ini karena  

anakbelum memiliki kemampuan membina dan menata sendiri. Anak 

sangat membutuhkan qudwah untuk dijadikan teladan terhadapanak. 

Mewujudkan pendidikan anak baik dan berkualitas adalah tugas orang 

tuanya. Yang akan  dipertanggungjawabkannya di Yaumil hisab. 
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Orang tua sebagai pendidik, bukan sebagai hakim menghakimi anak. 

Anak dilahirkan diatas fitrah, maka orang tualah yang dapat 

menjadikan mereka menjadi anak yang baik ataupun sebaliknya. Dalam 

mengembangkan fitrah beragama anak dalam lingkungan keluarga ada 

beberapa hal lagi yang perlu menjadi kepedulian (perhatian) orang tua 

yaitu sebagai berikut:  

1) Karena orang tua merupakan pembina pribadi pertama bagi 

anak, dan tokoh yang diidentifikasi atau ditiru anak. Seyogianya dia 

memiliki kepribadian baik atau berakhlakul karimah (akhlak yang mulia). 

Kepribadian orang tua baik, baik menyangkut sikap, kebiasaan berprilaku 

atau tatacara hidupnya merupakan unsur-unsur pendidikan tidak langsung 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama anak. 

 2) Orang tua hendaknya memperlakukan anaknya dengan baik. 

Sikap dan perlakuan orang tua yang baik dengan karakteristik:  

(a). Memberikan curahan kasih sayang yang ikhlas. 

(b). Bersikap respek / menghargai pribadi anak. 

(c). Menerima anak sebagaimana biasanya. 

 (d). Mau mendengar pendapat/keluhan anak. 

(e). Memaafkan kesalahan anak dan meminta maaf bila orang tua 

sendiri salah kepada anak. 
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(f). Meluruskan kesalahan anak dengan pertimbangan atau alasan-

alasan tepat.  

3) Orangtua hendaknya memelihara hubungan harmonis 

antaranggota keluarga (ayah dengan ibu, orang tua dengan anak, dan 

anak dengan anak). Hubungan harmonis penuh pengertian dan kasih 

sayang akan membuahkan perkembangan perilaku anak yang baik.  

4) Orang tua hendaknya membimbing, mengajarkan atau melatih 

ajaran agama terhadap anak, seperti: syahadat, salat (bacaan dan 

gerakan), berwudhu, do’a, bacaan Al-Qur’an, lafaz zikir dan akhlak terpuji 

(akhlakul mahmudah) seperti menjalin persaudaraan dengan orang lain, 

dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah Swt.. 

Ada banyak hal bisa  mempengaruhi perkembangan seorang anak, 

orang tua tetap memegang peranan amat dominan. Dalam mendidik anak 

orang tua hendaknya berperan sesuai dengan fungsinya. Orang tua harus  

saling mendukung dan membantu, dibangun atas hubungan persahabatan 

untuk mendidik anak-anak. Jika diantara orang tua tidak menjalankan 

tugasnya hal itu akan menyebabkan  anak kehilangan jati dirinya. Hak dan 

kewajiban orang tua  dalam Islam sudah jelas, peran ayah tidak diabaikan, 

tapi peran ibu menjadi hal sangat penting dan menentukan. Karenanya 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan agama Islam terhadap  anak 

menjadi permata hati dambaan setiap orang tua, yaitu pendidikan harus  

bersumber dari nilai-nilai Islam.  
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Islam telah memberikan dasar-dasar konsep pendidikan dan 

pembinaan anak, bahkan sejak anak masih berada dalam kandungan. 

Jika anak sejak dari awal telah mendapatkan pendidikan Islam, Insya 

Allah Swt.ia akan tumbuh menjadi insan yang mencintai Allah Swt. dan 

Rasul-Nya serta berbakti kepada orang tuanya. (Vintoni dan Jayanti, 

2012). 

  Orang tua sebagai pendidik terhadap pendidikan agama Islam 

pada anak usia pra baligh mendapatkan kendala karena sebagian besar 

orang tua memiliki latar belakang pendidikan rendah cenderung 

menganggap bahwa pendidikan agama tidak menjadi kebutuhan penting 

bagi anaknya. Adanya  kesibukan orang tua dalam bekerja atau aktivitas 

lainnya menjadikan orang tua  tidak memiliki waktu untuk mengontrol 

perkembangan agama anak, termasuk  di Rumah sebagai sekolah 

pertama bagi anak untuk  terlaksananya pembinaan pengamalan agama. 

Namun, karena faktor kesibukan menjadikan tanggungjawab orang tua 

dalam hal pendidikan anak  tidak terlaksana. Selain itu latar belakang 

pendidikan orang tua  menjadikan pemahaman terkait pendidikan dan 

pengamalan tanggungjawab kepada anak minim. Kendala ini terdapat 

pada keluarga muslim.  

 Pendidikan anak dalam Islam memiliki tujuan dan dimulai pada saat 

anak dalam kandungan yaitu: 
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1. Merefleksikan nilai-nilai ajaran agama, sosial dan budaya dan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki oleh kedua orang tua sekaligus mengajak 

bersama anak dalam kandungan.  

2. Melatih kecendrungan anak dalam kandungan tentang nilai-nilai ajaran 

agama, sosial budaya dan ilmu pengetahuan sekaligus melatih 

keterampilan amaliah sesuai yang diajarkan setelah anak dilahirkan 

dan ketika dewasa.  

3. Melatih kekuatan dan potensi fisik dan psikis anak dalam kandungan.  

4. Membangun pra kesadaran bahasa dan komunikasi antara anak 

dalam kandungan dengan pihak luar dalam hal ini orang tua. 

5. Meningkatkan konsentrasi, kepekaan dan kecerdasan anak dalam 

kandungan.  

Adapun tujuan pendidikan anak dalam Islam, yaitu : 

1. Menjawab seruan Allah Swt., sebagaimana yang termaktub dalam 

surah at-Tahrim ayat 6. 

2. Membentuk akidah dan keimanan anak-anak yang bersih. 

3. Membentuk keilmuan dan pengetahuan anak-anak. 

4. Membentuk akhlak mulia dan perilaku serta sopan santun anak-anak. 

5. Membentuk sisi sosial anak-anak yang penuh tanggungjawab. 

6. Membangun sisi kejiwaan yang kukuh dan perasaan anak-anak. 

7. Membentuk fisik yang kuat dan kesehatan tubuh terhadap anak-anak. 

8. Membentuk rasa estetik, seni dan kreativitas anak-anak.  
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Berkaitan dengan pendidikan anak agar  sesuai harapan, beberapa hal 

perlu diperhatikan orang tua sebagai pendidik: 

1. Orang tua sebagai pendidik dengan memberikan  Keteladanan Konsep 

keteladanan dalam sebuah pendidikan sangatlah penting dan bisa 

berpengaruh terhadap proses pendidikan, khususnya dalam membentuk 

aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak (Muallifah, 2009). Anak adalah 

peniru jitu dalam tingkah laku orang-orang terdekatnya dalam kehidupan 

sehari-hari yang mempengaruhi karakter dirinya. Orang tua sebagai 

teladan bagi anakanaknya hendaknya memberikan contoh baik kepada 

anak-anaknya. keteladanan baik merupakan keharusan dalam pendidikan. 

Teladan adalah metode paling penting dalam mendidik,  baik terhadap 

anak kecil maupun dewasa. Atsar  lebih banyak didapatkan dari hal-hal 

bersifat praktis dari pada teoritis, namun  antara teori dan praktik haruslah 

saling mendukung dan saling melengkapi (Suwaid, 2004). Hal ini sesuai 

Firman Allah Swt. Ta’ala dalam al-Qur’an surat al-Ahzab :21Terjemah: 

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah Swt. dan kedatangan 

hari kiamat dan banyak menyebut Allah Swt. 

Anak yang selalu melihat orang tua berzikir, salat dan sebagainya 

anak akan cenderung melihat perilaku dari rang tuanya. Sebaliknya ketika 

orang tua melarang sesuatu yang buruk, sedangkan orang tua sendiri 

melakukannya maka anak cenderung menolak. Jika orang tua senantiasa 

melakukan amal saleh maka anak mengikuti orang tuanya. Sesungguhnya 
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seorang anak jika melihat kedua orang tuanya mendirikan salat, membaca 

al-Qur’an dan menangis karena takut kepada Allah Swt. Maka anak akan 

berfikir kenapa orang tuanya salat, kenapa orang tua nya membaca al-

Qur’an. Semua pertanyaan ini akan tertanam dalam pikirannya, 

memikirkan dan terus memikirkan hingga dia akan meniru apa yang 

dilakukan orang tuanya.  

2.Orang tua sebagai pendidik dengan memberikan nasehat di dalamnya 

mengandung beberapa hal yang sifatnya menyenangkan, metode cerita 

beserta perumpamaan termaktub  pelajaran dan nasehat, metode wasiat 

dan nasehat (Muallifah, 2009). Pengarahan mengandung pertanyaan 

berupa kecaman, pengarahan, dan argumen-argumen atau logika. Al-

Qur’an dengan banyak  ayat-ayat menjadikan metode nasehat sebagai 

asas dakwah menuju jalam  kebaikan bagi individu dan juga petunjuk 

seluruh alam. Karenanya  para pendidik penting memahami yang 

termaktub  dalam Al-Qur’an dan menjadikannya sebagai metode nasihat 

untuk proses pendidikan dalam membentuk syakhsiyyah anak-anak 

sesuai  Islam.  

Nasehat dan petuah memberikan atsar cukup besar perihal 

membuka hati dan fikiran serta  kesadaran akan hakikat sesuatu, 

mendorong mereka menuju hakikat dan martabat luhur, menghiasinya 

dengan kemuliaan serta membekalinya dengan akhlak alkarimah. Perihal  

nasihat terhadap anak-anak memerlukan waktu yang tepat.  Nasihat 

dengan  bijak  dan tidak  lalai harus dilakukan orang tua. Lalai dimaknai 
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tidak memberikan nasihat secara bijak dan proporsional serta adil. Keika  

anak sudah mendapatkan  nasihat dari orang tua dan diberi peringatan 

secara bijak oleh orang tua, namun anak  tetap berhati keras hingga 

mengambil  hak-hak dan merugikan orang lain, pada saat itu  orang tua 

terpaksa dengan tindakan keras hatta memberikan hukuman, tentu 

hukuman yang dimaksud disini adalah yang sifatnya ta’dib (Hakim, 2002). 

Ada beberapa hal bisa dilakukan  orang tua untuk memberikan 

nasihat terhadap  anak. Diantara  media bisa digunakan untuk 

memberikan nasihat kepada anak: 

a). Bermain bersama anak pada saat anak sedang bermain maka  

pada saat itu ada  perpaduan beberapa proses yaitu mulai  proses 

berpikir, bersosialisasi, gerak tubuh, dengan  emosi, semuanya  

terinternalisasi menjadi satu (Mursi, 2012). Orang tua yang pandai 

mencari permainan bermanfaat dan menarik bagi anak adalah 

kesempatan dalam membimbing anak  sangat besar.  

b). Berbicara langsung tanpa basa-basi kepada anak dengan 

memberikan maklumat  dan pemahaman serta  pemikiran, hal ini akan 

memudahkan bagi anak  menerima pesan yang disampaikan (Suwaid, 

2004).  

c). Memberikan pemahaman dengan  memanfaatkan kondisi 

tertentu yaitu peristiwa terkait kehidupan sehari-hari yang sifatnya  

mendidik. Dari kondisi  itu dimasukkan unsur-unsur keimanan kepada 

sang pencipta  dan pendidikan jiwa terhadap  anak (Al-Amir, 2002). 
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3. Orang tua  selain  mendidik dengan keteladanan, orang tua mendidik 

anak  dengan adab dan  pembiasaan serta  latihan. Setiap anak lahir 

dalam keadaan fitrah yaitu suci, anak  dilahirkan  secara fitrah bertauhid 

dan beriman kepada Allah Swt. Menjadi sebuah  kewajiban bagi  orang 

tua mendidik anak dengan memulai dan menerapkan kebiasaan. Mendidik 

dengan  pengajaran dengan adab dan pembiasaan untuk  menumbuhkan 

dan membiasakan anak kedalam tauhid murni. Setiap orang tua wajib 

memahami bahwa dalam pendidikan pribadi anak sangat dibutuhkan biah 

atau pembiasaan  yang sesuai dengan kondisi psikologi anak. Dengan 

pembiasaan dan latihan akan mewujudkan kepribadian yang khas bagi 

anak, dan akan tampak dalam tingkah lakunya.  

Menurut  Ulwan (2020) menjelaskan, mendidik dengan pembiasaan 

dan latihan adalah  asas  pokok pendidikan dan sekaligus menjadi  asas  

terkuat untuk  pendidikan bahkan dikatakan  motode paling efektif dalam 

membentuk iman anak dan akhlak anak.  Pembiasaan dan latihan sebagai 

wasilah  yang memiliki peranan yang sangat besardan penting untuk 

pendidikan anak.  Tujuannya adalah ketika kelak  anak tumbuh besar dan 

dewasa, ia akan terbiasa melaksanakan ajaran-ajaran agama dan tidak 

merasa berat. Orang tua mendidik   dengan muraqabah yaitu dengan  

pengawasan, dalam hal pengawasan berupa  pendampingan terhadap  

anak sebagai usaha membentuk keimanan dan akhlak, menyayangi  dan 

menyiapkan secara sosial dan kejiwaan, memperhatikan kondisi anak 

secara terus menerus.  Baik yang berkaitan pendidikan secara jasmani 
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maupun aspek lain.  Adapun tujuan dari pola asuh  dengan pengawasan 

adalah  untuk melihat secara direct mengenai suluk anak dalam 

kehidupan sehari-hari. Baik  dalam keluarga maupun sekolah. 

NO Orang tua sebagai Pendidik Jumlah Informan 

dari 15 Informan 

Persentasi 

1. Keteladanan 4/15 X 100% 26,67% 

2. Nasehat 5/15 X 100% 33,33% 

3. Pembiasaan 5/15 X 100% 33,33% 

4. Pengawasan 6/15 X 100% 40% 

 Hasil wawancara antara penulis dengan informan, diantaranya  

pasangan ibu Sri wahyuni dan suami memiliki anak usia pra baligh 2 

tahun dengan latar belakang pendidikan orang tua yaitu ayah dan ibu 

adalah sarjana dan pekerjaan orang tua ayah sebagai wiraswasta dan ibu 

sebagai IRT: 

“Kami sebagai orang tua menyadari bahwa kami sebagai orang tua 
telah dititipkan oleh Allah Swt. Swt anak dan anak adalah amanat. 
Karenanya tugas sebagai orang tua adalah tanggungjawab yang 
akan kami pertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Swt” (Desa 
Laringgi, 5 Juni 2022 Pukul 17.00 Wita.). 

 

        Hal yang sama dilakukan oleh keluarga muslim bu Rahma dan   

suami memiliki anak usia pra baligh usia 6 tahun. Dengan latar belakang 

pendidikan orang tua, ayah lulusan SMP sedangkan ibu lulusan SMA. 

Pekerjaan orang tua yaitu ayah sebagai Wiraswasta sedangkan ibu 

sebagai IRT. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis : 
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 “Anak adalah amanat dari orang tua yang dititpkan oleh Allah Swt. 
Swt kepada kami, tentunya dengan itu menjadi sebuah kewajiban 
bagi kami untuk menjadi pendidik bagi anak-anak kami” (Desa 
Laringgi, 25 Mei 2022 Pukul 13.30 Wita.). 

 

Adapun hasil wawancara penulis  dengan Dr.H.Sabir,M.Sos selaku 

pimpinan pesantren Al-Mukhtar dengan anak  pra baligh usia 7 tahun: 

“Orang tua harus berperan sebagai pendidik, dengan memberikan 
keteladanan, memberikan nasehat, memberikan pembiasaan serta 
dengan melakukan muroqabah atau pengawasan. Semuanya 
penting dimiliki orang tua” (Desa Laringgi, 13 Juni 2022, Pukul 
15.52 Wita.) 

Orang tua sebagai pendidik  dengan memberikan keteladanan 

telah dilakukan dari orang tua di Desa Laringgi Kecamatan marioriawa, 

diantaranya: 

Hasil wawancara penulis dengan orang tua bapak Sudirman dan 

Ibu Nemma. Dengan latar pendidikan keduanya adalah lulusan SMA 

dengan pekerjaan petani dan IRT. Orang tua dengan anak usia pra baligh 

9 tahun. 

“Kalau di Keluarga kami untuk memberikan pendidikan kepada  
anak misalnya dalam hal salat, kami memberikan contoh, jadi tidak 
sekedar meminta anak melakukan salat. Sedangkan kami tidak 
melakukan, tidak hanya dalam perkara salat tapi juga yang lain. 
Meski terkadang anaknya lama melakukan”(Desa Laringgi, 21 Mei 
2022 Pukul 18.30 Wita.). 

Karenanya, orang tua wajib untuk senantiasa bertaqwa kepada 

Allah Swt. dan menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya dengan 

memberikan contoh yang baik.  
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Hal ini dilakukan oleh Ibu Nurrahma, latar belakang pendidikan lulusan 

SMA. Dengan pekerjaan sebagai IRT, memiliki anak usia pra baligh 7 

tahun: 

“kami mendidik anak  anak dengan memberikan keteladanan 
khususnya terkait salat. Jadi bukan sekedar memerintahkan anak 
untuk salat.” (Desa Laringgi, 25 Mei 2022Pukul 13.30 Wita). 

        Hal yang sama dilakukan oleh  Ibu Mas’ati dengan latar belakang 

pendidikan Madrasah Aliyah dengan anak usia pra baligh 3 tahun terkait 

pendidikan ibadah, Ibu Mas’ati  menyampaikan: 

“Pendidikan ibadah yang kami ajarkan kepada anak di Rumah yaitu 
tentang shoalat, dengan memberikan keteladanan dari bapaknya 
dan akhirnya anak-anak biasa langsung berdiri kalau sudah 
mendengar adzan maghrib dan adzan isya” (Desa laringgi, 1 Juni 
2022 Pukul 15.00 Wita.) 

 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, dari hasil 

wawancara penulis dengan keluarga muslim yaitu Ibu Sumarni dan bapak 

Suherman dengan latar belakang pendidikan tamatan SD dengan 

pekerjaan orang tua, Ayah sebagai petani dan sekaligus tukang batu dan 

Ibu sebagai IRT. Dengan anak usia pra baligh 9 tahun: 

“Kami dalam mendidik anak yaitu dengan menasehati, misalnya 
ketika anak tidak mau pergi mengaji, tidak mau berhenti main atau 
tidak mau berhenti lihat HP. Tapi terkadang kami menasehati 
dengan suara keras bahkan memberikan hukuman dengan 
pukulan. Tapi pukulannya tidak sampai menyakiti anak atau 
membekas” (Desa Laringgi, 6 Juni 2022, Pukul 13.30 Wita.) 

 

Hal yang sama disampaikan dari Ibu Naharia dengan Pak Jumaedi 

keduanya berlatar belakang pendidikan tamatan SD dengan pekerjaan 
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petani, dengan anak usia pra baligh 9 tahun. Hasil wawancara yang 

dilakukan penulis: 

“Saya kalau sudah berkali-kali menasehati anak, misalnya tidak 
mau pulang ke Rumah kalau sudah maghrib, tidak mau mandi atau 
berkali-kali disuruh ke Masjid tapi tidak mau begerak. Maka saya 
marahi atau sampai saya berikan hukuman pukulan. Tapi 
pukulannya tidak sampai meyakiti anak, meski terkadang anak 
sampai menangis. sebenarnya anak menangis bukan karena sakit, 
tapi karena mau dimanja”. (Desa Laringgi, 6 Juni 2022, Pukul 15.30 
Wita.). 

 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, dari hasil 

wawancara penulis dengan keluarga muslim yaitu Ibu Sumarni dan bapak 

Suherman dengan latar belakang pendidikan tamatan SD dengan 

pekerjaan orang tua, Ayah sebagai petani dan sekaligus tukang batu dan 

Ibu sebagai IRT. Dengan anak usia pra baligh 9 tahun: 

“Kami dalam mendidik anak yaitu dengan menasehati, misalnya 
ketika anak tidak mau pergi mengaji, tidak mau berhenti main atau 
tidak mau berhenti lihat HP. Tapi terkadang kami menasehati 
dengan suara keras bahkan memberikan hukuman dengan 
pukulan. Tapi pukulannya tidak sampai menyakiti anak atau 
membekas” (Desa Laringgi, 6 Juni 2022, Pukul 13.30 Wita.) 

 

Hal yang sama disampaikan dari Ibu Naharia dengan Pak Jumaedi 

keduanya berlatar belakang pendidikan tamatan SD dengan pekerjaan 

petani, dengan anak usia pra baligh 9 tahun. Hasil wawancara yang 

dilakukan penulis: 

“Saya kalau sudah berkali-kali menasehati anak, misalnya tidak 
mau pulang ke Rumah kalau sudah maghrib, tidak mau mandi atau 
berkali-kali disuruh ke Masjid tapi tidak mau begerak. Maka saya 
marahi atau sampai saya berikan hukuman pukulan. Tapi 
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pukulannya tidak sampai meyakiti anak, meski terkadang anak 
sampai menangis. sebenarnya anak menangis bukan karena sakit, 
tapi karena mau dimanja”. (Desa Laringgi, 6 Juni 2022, Pukul 15.30 
Wita.). 

        Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Mas’ati dengan latar 

belakang pendidikan Madrasah Aliyah dengan anak usia pra baligh 3 

mendidik anak dengan memberikan nasehat, Ibu Mas’ati  menyampaikan: 

“kami mendidik anak di Rumah dengan memberikan nasehat. 
Meski dengan nasehat yang berulang-ulang” (Desa laringgi, 1 Juni 
2022 Pukul 15.00 Wita.) 

Dengan Pembiasaan dan latihan berulang-ulang akan menjadikan 

anak untuk mudah dalam melakukannya. 

Hal ini sesuai dari wawancara penulis  dengan bapak Abdul Majid dan Ibu 

Rosnaini dengan latar belakang pendidikan Ayah tamatan SMA 

sedangkan ibu Diploma dengan pekerjaan keduanya adalah pengusaha. 

Dengan anak usia pra baligh 4 tahun: 

“Hal yang kami lakukan kepada anak kami dengan pembiasaan 
yaitu membiasakan anak mulai dari hal-hal kecil misalnya pergi ke 
masjid bagi anak laki-laki, membiasakan mereka mendengarkan 
murottal, membiasakan mereka makan dengan tangan kanan, 
membiasakan mereka meminta permisi pada saat lewat di depan 
orang yang lebih tua” (Desa Laringgi, 15 Mei 2022 Pukul 08.00 
Wita.). 
 

Hal yang sama dilakukan Ibu Nur Aisyah dan bapak Wandi. Dengan latar 

belakang pendidikan keduanya tamatan SD dengan pekerjaan petani dan 

IRT. Dengan anak usia pra baligh 11 tahun. Hasil wawancara : 

“Ya, kalau selama ini kami lakukan agar anak mau mengaji, salat 
dan lain lain, ya dibiasakan. Tapi karena kami tidak tau mengaji ya 
biasa dengan membiasakan mereka mendengarkan murottal, dan 
membiaskan mereka untuk pergi ke Rumah guru ngaji” (Desa 
Laringgi, 15 Mei 2022 Pukul 15.00 Wita.). 
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        Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Mas’ati dengan latar 

belakang pendidikan Madrasah Aliyah dengan anak usia pra baligh 3 tahun 

dalam mendidik anak, Ibu Mas’ati  menyampaikan: 

“kami dalam mendidik anak, selain kami memberikan contoh dan 
juga nasehat yang berulang-ulang. Akhirnya sudah terbiasa untuk 
melakukan hal baik. Misalnya salat” (Desa laringgi, 1 Juni 2022 
Pukul 15.00 Wita.) 

 
Adapun tujuan dari pola asuh  dengan pengawasan adalah  untuk 

melihat secara direct mengenai suluk anak dalam kehidupan sehari-hari. 

Baik  dalam keluarga maupun sekolah. 

Dari wawancara dilakukanpenulis  dengan Ibu Nirwana, dengan 

latar belakang pendidikan SMA dengan pekerjaan sebagai IRT. Dengan 

anak usia pra baligh 12 tahun terkait muroqabah atau pengawasan: 

“karena anak-anak masih kecil maka yang kami lakukan yaitu 
senantiasa mengawasi mereka, mengawasi mereka pada saat 
memegang HP, mengawasi mereka pada saat mereka pergi 
bermain. Namun, mengawasi disini bukan membuat anak sampai 
ketakutan” (Desa Laringgi, 21 Mei 2022 Pukul 15.30 Wita.). 
 

Hal yang sama dilakukan oleh ibu Ummi dengan latar belakang 

pendidikan tamatan SMA  dengan pekerjaan IRTdengan anak usia Pra 

baligh 6 tahun  dengan muroqabah atau pengawasan: 

“Zaman sekarang anak-anak banyak yang bisa mengalihkan 
mereka, ya mungkin karena namanya anak-anak sehingga mau 
tidak mau harus ada pengawasan dari kami. Meski tentu kami tidak 
bisa mengawasi secara terus menerus. Pada saat kami di Rumah 
pengawasan cukup ketat misalnya dalam hal menonton TV atau 
pada saat memegang HP” (Desa Laringgi, 6 Juni 2022 Pukul 16.30 
Wita.) 
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Hal yang sama dilakukan ibu Nurfidah dan suami dengan latar pendidikan 

keduanya adalah tamatan SD. Dengan anak usia pra baligh 10 tahun.  

Terkait pengawasan dari hasil wawancara: 

“karena kami sering di Rumah khususnya saya sendiri, kami 
senantiasa mengawasi anak. Meski pengawasan yang kami 
lakukan tidak secara terus menerus. (Desa laringgi 28 Mei 2022, 
Pukul 14.30 Wita.). 

Dan hasil wawancara  dilakukan penulis dengan Ibu Wanda dengan latar 

belakang pendidikan tamatan SMA dengan anak usia pra baligh 5 tahun: 

“Karena saya aktivitasnya di Rumah sehingga senantiasa 
mengawasi anak-anak” (Desa Laringgi, 24 Mei 2022, Pukul 15.30 
wita.). 
 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Mila dengan latar belakang 

pendidikan tamatan SMA dengan anak usia pra baligh 3 tahun, dari hasil 

wawancara penulis: 

 
 
“Selama ini yang kami lakukan kepada anak anak kami yaitu 
dengan melakukan pengawasan, karena anak masih kecil” (Desa 
Laringgi, 4 Juni 2022 Pukul 17.00 Wita.). 

Adapun hasil wawancara penulis dengan orang tua yaitu 

Dr.H.Sabir,M.Sos selaku pimpinan pesantren Al-Mukhtar dengan anak 

usia pra baligh: 

“Orang tua harus berperan sebagai pendidik, dengan memberikan 
keteladanan, memberikan nasehat, memberikan pembiasaan serta 
dengan melakukan muroqabah atau pengawasan. Semuanya 
penting dimiliki orang tua” (Desa Laringgi, 13 Juni 2022, Pukul 
15.52 Wita.) 
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1.2 Pola Asuh Orang tua 

 Pola asuh merupakan dua kata,terdiri dari  pola dan asuh. Dalam 

kamus besar bahasa indonesia, pola adalah corak, model, sistem, cara 

kerja, bentuk atau struktur  tetap. Adpun  asuhadalah  menjaga (merawat 

dan mendidik), membimbing dan memimpin. Pola asuh merupakan 

gambaran yang digunakan  orang tua dalam mengasuh (merawat, 

menjaga, dan mendidik) anak. Pola asuh sebagai wasilah terbaik bagi  

orang tuauntuk  mendidik anak merupakan bagian  tanggung jawab 

kepada anak. Pola adalah wasilah atau role, adapunasuh adalah menjaga 

dan mendidik anak kecil hingga bisa berdiri sendiri. Sehingga  pola asuh 

sebagai role untuk  merawat, mendidik dan  membantu serta  melatih 

anak untuk  dapat berdiri sendiri.  

Pola merupakan sistem kerja atau wasilah terhadap sesuatu. 

Dalam perspektif  antropologi, pola adalah rangkain struktur terhadap 

suatu  gejala yang  digunakan untuk memberikan ilustrasi  atau 

mendeskripsikan gejala. Pola merupakan bentuk atau model dan bisa 

digunakandalam  membuatdalam rangka  menghasilkan suatu atau 

bagian sesuatu, terutama jika ditimbulkan mempunyai suatu sejenis pola 

dasar.Baik  ditunjukkan atau terlihat, dikatakan memamerkan pola.  

Sebagai kesimpulan pola merupakan wasilah,  terdiri dari unsur untuk 

perilaku serta digunakan memberikan ilustrasi  atau mendeskripsikan 

gejala suluk atau perilaku.  
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Pola asuh dapat juga diartikan  interaksi antara anak bersama  

orang tua meliputi  pemenuhan hajatul fisik (misalnya makan, minum dan 

sebagainya) dan hajatul psikologis (misalnya rasa aman, rahmah dan 

sebagainya), termasuk sosialisasi norma ditengah masyarakat sehingga 

anak dapat hidup berdampingan bersama lingkungannya. Atau bisa 

dikatakan, pola asuh adalah pola hubungan  orang tua bersama  anak 

untuk  pendidikan anak. Pola asuh dimaknai  dengan pengasuhan. 

Pengasuhan adalah  sikap orang tua kepada anak. Pada prinsipnya 

adalah parental control. Pola asuh adalah  kontrol orang tua kepada  

anak. karenanya pola asuh orang tua adalah  perlakuan khusus orang tua 

untuk  mengasuh anak tampak dari  pemenuhan hajatul anak, mendidik, 

membimbing, mengawasi, termasuk  mendisiplinkan anak dari segi  

penguatan positif maupun negatif. 

Pola asuh bagi  setiap orang tua masing-masing memiliki ciri. 

Terdapat tipe pengasuhan sesuai dengan tingkah laku sosial anak, 

diantaranya: 

1) Pola asuh demokratis yaitu pola asuh memprioritaskan kepentingan 

anak, namun tetap mengendalikan anak. Orang tua pada pola asuh ini 

bersikap realistis sesuai kemampuan anak, dengan harapan tidak 

berlebihan melampaui batas kemampuan anak. Pola asuh orang tua 

memberikan kebebasan untuk anak dalam memilih atau melakukan 

perbuatan. Hasil dari pola asuh ini anak akan memiliki  karakteristik 

mandiri, mengontrol diri, dan terjalin hubungan baik di lingkumgan  
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teman-temannya. Pola asuh demokratis merupakan  pola asuh dimana 

orang tua memberlakukan kepada anak untuk mewujudkan 

syakhsiyyah anak dengan wasilah mengutamakan  kepentingan anak 

dan  bersikap rasional.  

2) Pengasuhan otoriter (authoritarian parenting) Pola asuh ini menitip 

beratkanuntuk  membatasi perilaku rahmah, sentuhan, dan kedekatan 

emosi orang tua anak hubungan  antara orang tua dan anak bagaikan 

terdapat  dinding pembatas anatara keduanya yaitu  orang tua  dan  si 

patuh anak. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh orang tua lebih 

memfokuskan syakhsiyyah anak dengan wasilah menetapkan aturan 

mutlak harus diikuti, termasuk adanya ancaman. Ciri khas  orang tua 

otoriter yaitu  orang tua menentukan semuanya, tidak ada  

kesempatan bagi anak menyampaikan pendapatnya, termsuk dalam 

hal  cita-cita untuk mendapatkan perhatian, sikap orang tua sesuai  

prinsip hukuman dan ganjaran.Akibatnya menghasilkanpola asuh 

otoriter, anak cepat tersinggung dan tidak bersahabat, sering khawatir,  

pemurung dan merasa tidak bahagia, cepat stress dan terpengaruh, 

tidak ada kejelasan mengenai arah hidup, rasa sosial, rasa keberanian 

dan kreativitasnya  berkurang termasuk untuk  mengambil keputusan 

kurang baik, anak menjadi minder, terkadang keras kepala, 

mengasingkan diri, kurang tegas untuk mengambil keputusan atau 

teramsuk  suka bertengkar dan licik tidak mau menurut. 
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3) Pengasuhan Permisif atau Pemanja (permissive parenting) yaitu  pola 

asuh orang tua tujuannya untuk  membentuk syakhsiyyah anak 

dengan wasilah muroqabah tapi longgar dan memberikan kesempatan 

terhadap anakdalam  melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang 

cukup dari orang tua. Orang tua mengidap  sikap liberal (pemisif) 

denagan alasan anak sebagai  orang dewasa sehingga bisa  

melakukan perbuatan atau keputusan sendiri sesuai kehendak anak 

tanpa bimbingan. Orang tua acuh tak acuh bahkan  tidak menegur 

atau mempedulikan anak ketika anak berada kondisi 

mengkhawatirkan.  

Akibatnya  dari pola asuh ini akan memberi atsar atas 

perkembangan anak dari segi sikap dan sifat, misalnya anak akan  

bersikap impulsif dan agresif, suka marah dan suka mendominasi, 

kurang percaya diri dan pengendalian diri, tujuan hidup yang tidak 

jelas, prestasinya rendah, tidak taat aturan dan  sopan santun serta 

tidak mau mendengarkan termsuk tidak  menghargai orang tua dan 

anak menjadi egois atau individualisme, mengingkan hal  yang aneh 

dan padahal tidak sesuai dengan usahanya, interaksi bersmaa dengan 

orang lain kurang baik dan bahkan sering melanggar aturan  yang 

diterapkan ditengah-tengah masyarakkat. 

4) Pola asuh penelantar (pengabaian) pola asuh pada tipe ini, orang tua 

ghalibnya memberikan ruang yang sempit bagi  pada anak-anaknya. 

Waktu bagi orang tua  digunakan untuk keperntingan  pribadi mereka, 
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misalnya  bekerja, termasuk perhitungan biaya  untuk kepentingan 

anak mereka. Termasuk pola asuh  ini adalah perilaku penelantar 

secara fisik dan kejiwaan  pada ibu yang mengalami depresi. Ibu 

dengan gangguan kondisi kejiwaan pada ghalibnya tidak dapat 

memberikan perhatian terhadap anak baik secara fisik maupun 

kejiwaan. Pada pola asuh ini sebagai  bentuk dari ketidakpedulian 

orang tua terhadap anak, orang tua tidak menjalankan masuliyah  

pengasuhan termasuk tidak adanya norma. Anak tumbuh tanpa peran 

dari  orang tua, akibatnya anak memprediksi  sendiri yang akan  

dikerjakan. Pola asuh ini  adalah jenis pola asuh diamana orang tua 

tidak memperhatikan anak secara fisik maupun kejiwaan. Pola asuh ini 

menjadikan orang tua tidak peduli bahkan  tidak punya kesempatan 

dalam  mengasuh dan membesarkan anak. Orang tua egoisdan 

mementingkan pekerjaaannya dibandingkan kondisi anak. Disisi lain 

orang tua  memberikan target-target namun interaksi antara orang tua 

dan  anak sangat jarang  dan kepeduliaan orang tua rendah. Meski 

terkait kebutuhan dasar orang tua tetap memenuhi  kebutuhan dasar 

anak, tapi orang tua acuh tak acuh terhadap kehidupan  kehidupan 

anak. 

Dari hasil wawancara antara penulis dan 15 informan keluarga 

muslim di Desa laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. 

Maka penulis meyimpulkan bahwa yang diterapkan oleh keluarga muslim 

dalam mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh di 
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Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng yaitu pola 

asuh demokratis dan pola asuh penelantar atau pengabai. 

Terkait pola asuh demokratis, hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan bapak Sudirman dan Ibu Nemma, Dengan latar pendidikan 

keduanya adalah lulusan SMA dengan pekerjaan petani dan IRT. Orang 

tua dengan anak usia pra baligh 9 tahun.: 

“Kalau kami terapkan pengasuhan kepada anak yaitu memberikan 
kesempatan kepada anak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 
anak bahkan kami semacam menuruti begitu. Tapi menuruti disini 
bukan dalam hal melakukan kesalahan, ketika anak melakukan 
kesalahan tentu kami tidk turuti. Dan ketika anak berprestasi 
terkadang kami berikan hadiah sebagai reward” (Desa Laringgi, 21 
Mei 2022 Pukul 18.30 Wita.) 

Hal yang sama  dilakukan oleh Ibu Nurrahma, Dengan latar belakang 

pendidikan lulusan SMA. Dengan pekerjaan sebagai IRT, memiliki anak 

usia pra baligh 7 tahun: 

“kami menerapkan pengasuhan kepada anak dengan membiarkan  
anak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak karena kalau anak 
tidak dituruti, anak biasa menangis.” (Desa Laringgi, 25 Mei 2022Pukul 
13.30 Wita) 

 

Hal yang sama disampaikan dari Ibu Naharia dengan latar belakang 

pendidikan SD dan pekerjaan sebagai IRT dan sekaligus sebagai petani, 

memiliki anak usia pra baligh 9 tahun. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan penulis: 

“Pengasuhan yang kami terapkan kepada anak yaitu memberikan 
kebebasan kepada   anak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 
anak karena kami cukup sibuk, meski jika kami berada di Rumah kami 
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tetap mengawasi anak.”. (Desa Laringgi, 6 Juni 2022, Pukul 15.30 
Wita.) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga muslim di Desa 

Laringgi. Pola asuh penelantar (pengabaian) ditemukan pada keluarga 

muslim di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, 

memiliki anak usia pra baligh 9 tahun: 

“Karena kami sibuk, kami tidak terlalu memperhatikan kondisi 
anak-anak kami. Biasanya yang kami lakukan adalah tetap titip 
uang belanja untuk mereka, setelah mereka pergi bermain 
dengan temannya” (Desa Laringgi, 23 Mei 2022 Pukul 16.30 
Wita). 
 

Pola asuh penelantar (pengabaian)  juga penulis dapatkan  pada 

keluarga muslim yang lain di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa 

Kabupaten Soppeng dengan anak usia pra baligh usia 4 tahun:  

“Karena aktivitas kami adalah pengusaha, maka kami tidak 
terlalu memperhatikan kondisi anak-anak kami. Meskipun kami 
tetap bertanya terkait aktivitasnya di Rumah maupun di Sekolah 
(Desa Laringgi, 28 Mei 2022 Pukul 17.00 Wita). 
 

2. Pendidikan Agama 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memiliki tujuan untuk 

mewujudkan idealitas Islami dengan terbentuknya nilai perilaku 

manusia yang didasari atau lahir dengan keimanan  dan ketaqwaan 

kepada Allah Swt. sebagai pemilik kekuasaan yang mutlak untuk 

ditaati semua perintahNya. 

Berkaitan dengan istilah pendidikan dapat dipahami yaitu 

tarbiyah, tazkiyah, tafaqquh, tadris, ta’lim, tadabur, dan mau’idzah. 

Dapat dikemukakan sebagaiberikut: 
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1. Al-Tarbiyah,pada ghalibnya istilah ini paling popular digunakan 

oleh para ahlipendidikan. Kata al-Tarbiyah yang berasal dari kata 

rabb ini menurut al-Raghib al-Asfahaniy adalah Huwa insya al-syai 

halan fi halan ila hadd al-tamam yang berarti menumbuhkan/ 

membina sesuatu dengan setahap demi setahap hingga mencapai 

batas yang sempurna. 

2. Al-Tazkiyah,kataal-tazkiyah adalah isim masdar dari kata zakka 

yuzakki tazkiyatan didalam Al-Qur’an ayat yang berbunyi: 

اْلكِ  َويُعَل ُِمُهُم  ْيِهْم  َويَُزك ِ ٰاٰيتِٖه  َعلَْيِهْم  يَتْلُْوا  ْنُهْم  ِم  َرُسْوًَّل  َن  ي ٖ اَّْلُم ِ فِى  بَعََث  الَِّذْي  ٰتَب ُهَو 

بِْيٍنٍۙ    َواْلِحْكَمةَ َواِْن َكانُْوا ِمْن قَْبُل لَِفْي َضٰلٍل مُّ

Terjemah:  Dialah Allah Swt. Swt. mengutus Rasul kepada kaum 

ummi (buta huruf) dari kalangan mereka, membacakan ayat-ayat-Nya, 

menyucikan (jiwa) dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan 

Hikmah (Sunnah), meski sebelumnya, mereka berada dalam 

kesesatan nyata (TQS Al-Jumuah: 2) 

3. Al-Tafaqquh, di dalam al-Qur’an, kata tafaqquh diulang sebanyak 

15 kalidenganpengertianuntukartimemahami.Diantaranya:  



 

 

 

91 

ِء اْلقَْوِم ََّل يَ   يَْفقَُهْوَن َحِدْيثً َكاُدْوَن فََماِل ٰهُٰٓؤََّل 

Terjemah :Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-

hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)?” (TQS An-Nisa: 78) 

Pembicaraan pada ayat tersebut adalah pelajarandan nasehat-

nasehat yang diberikan. Berdasarkan dari ayat tersebut terlihat bahwa 

kata at-tafaqqahun mengandung arti memahami,mengetahui,mengerti 

dan memperdalam. Pengertian ini erat kaitannya dengan kegiatan 

memperoleh ilmu pengetahuan,pengalaman,ketrampilan dan sebagainya. 

4. Al-Tadris, istilah al-tadris. Menurut al-Raghib al-Ashafani bahwa 

katadarasa berarti baqiya atsaruha wa baqiya al-atsar yaqtadli 

inmihauhu finafsihi fa lizalika fussura al-durus bi al-inmiha, wa kazalika 

darasa al-kitab wa darastu al-ilm tanawaltu atsaruhu fi al-hifdz. Wa 

lima tan awuludz alim abial-mudawamahal-qira’ahubbiri aanida mahal-

qira’ahbial-dars, yang artinya tersisa bekas, dan tersisa bekasnya ini 

mengharuskanadanya usaha sungguh-sungguh, oleh karena pelajaran-

pelajaran dijelaskandengan cara tuntas. Demikian pula mempelajari al-

kitab dan mempelajariilmu akantercapaidenganmenghapal. 

5. Al-Ta’lim, kata al-ta’lim adalah isim mashdar dari kata 

allamayu’allimuta’liman. Menurut al-Raghib al-Asfahani, kata al-ta’lim 

adalah al-tanbihal – nafslitas hawwural-ma’aniy, yang artinya 

memperingatkan jiwa untuk menggambar berbagai pengertian. 
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6. At-Tadabbur, Kata tadabbura berasal dari kata dubura yang berarti 

lawan dari kata menerima, yang berarti pula membelakangi. Kata al-

tadabbur juga serumpun dengan kata yudabbiru yang di dalam Al-Qur’an 

terkadang berarti menciptakan, mengatur, memikir, dan merenungkan. 

7. Al-Mau’idzah, istilah ini berasal dari kata al-wa’dz yang berarti 

khutbah, nasehat, ucapan, dan setelah menjadi kata al-mau’idzah 

jamaknya mawa’idz berarti pengajaran atau nasehat. Dalam Mu’jam 

Mufradat liAlfadz al-Qur’an, al-Raghib al-Asfahani mengatakan “jazru 

muqtarinunbitakhwif, qa al-khalil huwa al-tadzkir bi al-khayr fima yariqqu 

luha al-qalb, artinya: peringatan atau pencegahan yang dosertai 

menakut-nakuti. Menurut al-Khalil al-wa’dzu berarti peringatan untuk 

berbuat baik yang dapat menggetarkan hati nurani.  

2.1 Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan dalam perspektif Al-Qur’an dapat dilihat bagaimana 

LuqmanAl-Hakim memberikan pendidikan yang mendasar kepada putranya, 

sekaligusmemberikan contohnya, juga menunjukkan perbuatannya lewat 

pengamalan dan sikap mental yang dilakukannya sehari-hari dalam rangka 

mendekatkan diri kepada Allah Swt.Diantara wasiat pendidikan 'monumental' 

yang dicontohkan Luqman lewat materi billisan dan dilakukannya lewat 

bilamalter lebih dahulu adalah: Jangansekali-kali menyekutukan Allah 

Swt.,berbuat baiklah kepada kedua orang tua, jangan mengikuti seruan 

syirik, ingatlah bahwa manusia itu pasti mati,hendaklah kita tetap merasa 

diawasi olehAllah Swt. hendaklah selalu mendirikan salat, kerjakan selalu 

yang baik dan tinggalkan perbuatan keji, jangan suka menyombongkan diri, 

sederhanalah dalam berpergian,dan rendahkanlah suaramu. 
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Tujuan pendidikan agama Islam dikemukakan oleh M.Arifin beliau 

mengatakan “Esensi tujuan pendidikan agama Islam yang sejalan dengan 

tuntutan Al-Qur’an adalah sikap penyerahan diri secara total kepadaAllah 

Swt.”. 

Menurut Prof. Dr.Abudin Nata tujuan pendidikan Agama Islam adalah 

“Membimbing umat manusia agar menjadi hamba yangbertaqwa kepada 

Allah Swt. SWT yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi 

segala laranganNya dengan penuh kesadaran dan ketulusan”. 

Sesungguhnya tujuan pendidikan agama Islam identikdengan tujuan 

hidup seorang muslim untuk selalu beribadahsetiapgerak hidupnya. Selain 

itu tujuan pendidikan agama Islam adalah menghasilkan manusia muslim, 

mempunyai kepribadian sempurna dengan pola taqwa. Pendidikan agama 

Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna baik untuk dirinya 

maupun untuk masyarakat, serta senang dan gemar mengamalkan ajaran 

agama Islam dalam hubungan dengan pencipta,sesamanya dengan 

lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Agar tercapai kebahagiaan dan 

keselamatan hidup di Dunia dan di Akhirat. 

Pendidikan agama Islam dalam keluarga tidak terikat oleh kurikulum 

sebagaimana lazimnya dalam pendidikan formal,tetapi berlangsung secara 

praktis dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses bimbingan orang 

tua,sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kehidupan sehingga setiap orang 

mendapatkannya sejak lahir hingga meninggal dunia.Upaya orang tua 

menciptakan situasi dan kondisi bermuatan nilai moral, pada dasarnya 

adalah mengupayakan agar anak mempunyai kesadaran dan berprilaku taat 

moral yang sesungguhnya secara otonom berada di dalam dirinya sendiri. 
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Dasar nilai otonom pada anak-anak adalah identifikasi dan orientasi diri. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Suraedah tamatan SMA, 

dengan anak usia pra baligh usia 4 tahun: 

“Dalam hal pendidikan akidah kami ajarkan kepada anak yaitu berkaitan 
dengan pencipta, meski kami masih bingung bagaimana membahasakan 
kepada anak-anak  perihal pencipta. Namun terkadang  lewat menunjuk di 
sekitar, terkadang lewat lagu-lagu. Termasuk juga mengajarkan anak-anak 
mengenai Rasulullah Saw. yaitu melalui lagu” (Desa Laringgi, 28 Mei 2022 
Pukul 16.30 Wita.) 

 

 Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Mas’ati dengan latar belakang 

pendidikan Madrasah Aliyah dengan anak usia pra baligh 3 tahun terkait pendidikan 

ibadah, Ibu Mas’ati  menyampaikan: 

“Pendidikan ibadah yang kami ajarkan kepada anak di Rumah yaitu tentang 
shoalat, anak-anak biasa langsung berdiri kalau sudah mendengar adzan 
maghrib dan adzan isya” (Desa laringgi, 1 Juni 2022 Pukul 15.00 Wita.) 

 

Hal yang sama dilakukan ibu Nurfidah dan suami dengan latar pendidikan keduanya 

adalah tamatan SD. Dengan anak usia pra baligh 10 tahun.  Berkaitan dengan 

pendidikan akidah, dari hasil wawancara: 

“kami ajarkan kepada anak-anak kami  mengaji, dengan meminta anak ke 
Rumah Ngaji. Terkadang dilakukan di Rumah, meski dengan alokasi waktu 
sebentar karena anak cepat bosan (Desa laringgi 28 Mei 2022, Pukul 14.30 
Wita.). 

 

 Adapun berkaitan puasa, dari hasil wawancara antara penulis dengan Ibu 

Ummi dengan latar belakang pendidikan tamatan SMA, dengan anak usia pra baligh 

10 tahun. Ibu Ummi menyampaikan terkait pendidikan ibadah yaitu puasa: 

“Terkait puasa, kami ajarkan kepada  anak-anak sejak mereka masuk 
sekolah SD meski masih puasa setengah atau sampai siang dan kadang-
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kadang juga ada yang sampai full satu hari. Terkadang  kami sebagai orang 
tua biasa merasa kasihan kepada anak-anak” (Desa Laringgi, 24 mei 2022 
Pukul 16.30 Wita.). 

 

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan Ibu Mas’ati dengan latar belakang 

pendidikan tamatan Madrasah Aliyah dengan anak usia pra baligh 3 tahun. Dari 

hasil wawancara : 

“ Mengenai salat dan puasa kami ajarkan anak-anak untuk disiplin yaitu pada 
saat bulan suci ramadhan. Untuk salat mereka ke Masjid bersama dengan 
teman-temannya. Salat 5 waktu. Adapun untuk puasa mereka senang buka 
puasa di Masjid” (Desa Laringgi, 1 Juni 2022 Pukul 15.00 Wita.). 

 

Dari hasil wawancara  dilakukan penulis dengan Ibu Wanda dengan latar belakang 

pendidikan tamatan SMA dengan anak usia pra baligh 5 tahun: 

“Karena kami tidak terlau mengetahui terkait dengan mengaji yaitu membaca 
Al-Qur’an maka yang kami lakukan adalah membawa anak-anak ke Rumah 
mengaji dan tempatnya juga tidak terlalu jauh, jadi setiap anak-anak pulang 
dari sekolah dan setelah mereka makan dan istirahat sebentar, kami bawa 
mereka pergi mengaji atau mereka pergi sendiri” (Desa Laringgi, 24 Mei 
2022, Pukul 15.30 wita.). 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Mila dengan latar belakang pendidikan 

tamatan SMA dengan anak usia pra baligh 3 tahun, dari hasil wawancara yang 

penulis lakukan: 

“Selama ini yang kami lakukan kepada anak anak kami untuk mengajinya 
atau membaca al-Qur’an adalah dibawa ke Rumah ngaji, dan kebetulan kami 
bertetangga itu cukup memudahkan bagi kami. Apatah lagi kami tidak terlalu 
bisa mengaji” (Desa Laringgi, 4 Juni 2022 Pukul 17.00 Wita.). 

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Ibu Rahmawati 

dengan latar belakang pendidikan tamatan SMA dengan anak usia pra baligh 11 

tahun, perihal pendidikan akhlak yaitu: 

“Kami mengajarkan  kepada anak perihal pendidikan akhlak yaitu 
menguatkan atau mendisiplinkan ibadah mereka, menjalin kedekatan dengan 
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mereka, mengikutsertakan mereka untuk membantu dan juga mengajarkan 
kepada mereka berkata lembut dan tidak teriak-teriak” (Desa Laringgi, 25 Mei 
2022 Pukul 13.00 Wita.). 

 

3. Anak 

Anak  adalah amanatyang dibebankanolehAllah Swt. kepada orang 

tuanya,karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara serta 

menyampaikan amanat itu kepada  yang  berhak menerima. Karena manusia 

adalah milik Allah Swt.,mereka harus mengantarkan anaknya untuk mengenal 

dan menghadapkan diri  kepada Allah Swt. Mengingat   strategisnya    jalur 

pendidikan    keluarga, dalam    Undang-undang    Sistem    Pendidikan    

Nasional (UUSPN,   ps.   10.5) juga disebutkan arah yang seharusnya ditempuh 

yakni, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah 

yang diselenggarakan dalam keluarga,dan memberikan keyakinan agama,nilai 

budaya,nilai moral dan keterampilan. 

3.1 Anak Usia Pra Baligh 

Usia pra baligh atau yang lebih di kenal dengan sebutan usia 

sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak di gunakan olehahli fiqh 

maupun ahli psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitanya dengan usia 

seseorang. Dalam kajian fiqh usia pra baligh adalah anak yang usianya belum 

dewasa (belum cukup umur lima belas tahun) atau belumpernah mimpi bersetubuh 

hingga mengeluarkan sperma  mani). Dalam fiqh usia baligh ini di jadikan sebagai 

syarakt untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah di kenai suatu 

hukum. usia pra baligh dalam prespektif ulama’ fiqh yang di jadikan sebagai 

standarisasi usia anak untuk menjadi seorang mukallaf atau tidak di jadikannya 

sebagai tanda kedewasaan anak dalam berfikir.  
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Hal itu tidak akan keluar dari definisi usia baligh dan pra baligh yang di 

munculkan oleh ulama Hadits dalam kitab Hadits sendiri, karena dari sisi historis dan 

retorika yang di jadikan statement ulama fiqh untuk menjadikan sebuah kesimpulan 

hukum itu tidak lepas dari konteks Hadits yang menjadi istimbathukum mereka 

sebagai marji’ kedua setelah al-Qur’an. Hal ini semakin jelas dengan adanya definisi 

usia pra baligh yang terdapat dalam Hadits Nabi di riwayatkan oleh Imam Muslim 

dalam kitab shahihnya menerangkan tentang batasan-batasan usia anak baligh 

maupun pra baligh. 

Tidak ada batasan usia yang baku anak-anak disebut pra baligh atau baligh. 

Islam menuntut kita sebagai pendidik, dalam hal ini orang tua untuk memperhatikan 

realitas apakah dia masih thiflun ataukah sudah baligh. Tanpa melihat usia. Akan 

tetapi, secara umum tahapan usia pra baligh dapat dibagi dua tahapan  yaitu 

tahapan pra baligh tahap satu, usia dini  (preschool) usia 0-6 tahun sempurna, usia 

pra baligh tahap kedua usia sekolah tingkat dasar yaitu mumayyiz (6-10 tahun). Hal 

ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. perihal usia pendidikan anak tentang salat. 

Enam tahun sempurna artinya memasuki jenjang usia 7 tahun (Tanjung, 2020).  

Ulama tidak menetapkan usia anak mumayyiz itu. Indikasinya sudah bisa 

membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam pandangan Islam 

akalnya sudah sempurna. Jika dikembalikan kepada hadits diatas, usia7 tahun 

menjadi rujukan anak ‘aqil dan sudah bisa mengenal perintah Rabbnya seperti salat. 

Bisa berfikir dan memahami sang pencipta dan siapa makhluk serta siapa yang 

layak disembah. Namun, Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh ‘Alâ Madzâhib al-Arba’ah 

batas bâligh seorang anak biasanya ditanda  dengan tahun, namun terkadang 

ditandai  dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki  dan haidhbagi perempuan. 

Menurut  Hanâfi, tanda bâligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan 
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mimpi dan keluarnya mani  sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun 

jika tidak ada tanda-tand  bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun 

bagi laki-laki dan 17 tahun  bagi perempuan. Menurut Imam Mâlik, bâligh ditandai  

dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedan  

ter tidur, atau ditandai dengan beberap  tumbuhnya rambut di anggota tubuh. 

Menurut Imam Syâfi’i bahwa batasan bâligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 

tahun bagi perempuan. MenurutHanbali  bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau 

umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid  ciri utama bâligh 

adalah dengan tanda-tanda sepert  mimpi bagi anak laki-laki, dan haidh bagian  

peremuan. Hadis ini tidak mengisyaraktkan  tentang batasan bâligh hanya 

menjelaskan  tentang tanda-tanda bâligh (alâmat al-bâligh). 

Adapun pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh yang dilakukan 

oleh Bapak Dr. H. Sabir, M.Sos selaku pimpinan pesantren Al-Mukhtar mencakup 

pendidikan akidah, ibadah dan akhlak. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak 

Dr. H. Sabir, M.Sos adalah: 

“Kami menanamkan pendidikan agama Islam pada anak kami mencakup 

dalam semua hal yaitu pendidikan akidah mengenai pencipta, Rasul, kitab-

kitab dan Malaikat. Adapun terkait pendidikan ibadah yaitu salat, puasa. 

Sedangkan untuk pendidikan akhlak yaitu dengan berkata sopan”(Desa 

Laringgi, 13 Juni 2022 15.32 Wita.) 
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C. Pembahasan 

1. Peranan Orang tua 

Orang tua sebagai pendidik dengan memberikan  Keteladanan Konsep 

keteladanan dalam sebuah pendidikan sangatlah penting dan bisa 

berpengaruh terhadap proses pendidikan, khususnya dalam membentuk 

aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak (Muallifah, 2009). Anak adalah 

peniru jitu dalam tingkah laku orang-orang terdekatnya dalam kehidupan 

sehari-hari yang mempengaruhi karakter dirinya. Orang tua sebagai teladan 

bagi anakanaknya hendaknya memberikan contoh baik kepada anak-

anaknya. keteladanan baik merupakan keharusan dalam pendidikan. Teladan 

adalah metode paling penting dalam mendidik,  baik terhadap anak kecil 

maupun dewasa. Atsar  lebih banyak didapatkan dari hal-hal bersifat praktis 

dari pada teoritis, namun  antara teori dan praktik haruslah saling mendukung 

dan saling melengkapi (Suwaid, 2004).  

2. Orang tua sebagai pendidik dengan memberikan nasehat di dalamnya 

mengandung beberapa hal yang sifatnya menyenangkan, metode cerita 

beserta perumpamaan termaktub  pelajaran dan nasehat, metode wasiat dan 

nasehat (Muallifah, 2009).Nasihat dengan  bijak  dan tidak  lalai harus 

dilakukan orang tua. Lalai dimaknai tidak memberikan nasihat secara bijak 

dan proporsional serta adil. Keika  anak sudah mendapatkan  nasihat dari 

orang tua dan diberi peringatan secara bijak oleh orang tua, namun anak  

tetap berhati keras hingga mengambil  hak-hak dan merugikan orang lain, 

pada saat itu  orang tua terpaksa dengan tindakan keras hatta memberikan 

hukuman, tentu hukuman yang dimaksud disini adalah yang sifatnya ta’dib 

(Hakim, 2002). 
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3. Menurut  Ulwan(2020) menjelaskan, mendidik dengan pembiasaan dan 

latihan adalah  asas  pokok pendidikan dan sekaligus menjadi  asas  terkuat 

untuk  pendidikan bahkan dikatakan  motode paling efektif dalam membentuk 

iman anak dan akhlak anak.  Pembiasaan dan latihan sebagai wasilah  yang 

memiliki peranan yang sangat besardan penting untuk pendidikan anak.   

Dari hasil wawancara penulis dengan informan terkait peranan orang 

tua dalam mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh di 

Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng  bahwa orang tua 

sebagai pendidik dengan memberikan keteladanan, memberikan nasehat, 

memberikan pembiasaan serta dengan melakukan muroqabah atau 

pengawasan. Menurut penulis adanya perbedaan peranan orang tua dalam 

mewujudkan Pendidikan Agama Islam pada anak usia pra baligh di Desa 

Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dipengaruhi latar 

belakang pendidikan orang tua dan pekerjaan orang tua. 

2. Pola Asuh Orang tua 

Pola asuh orang tua merupakan sikap dan wasilah  orang tua untuk 

menyiapkan anggota keluarga usianya lebih  muda termasuk anak sehingga dapat 

mengambil kongklusi sendiri dan berbuat sendiri hasilnya terjadi  perubahan dari 

bergantung kepada orang tua menjadi pemimpin dan penanggungjawab  diri sendiri  

(Singgih, 2007) 

Pola asuh bagi  setiap orang tua masing-masing memiliki ciri. Terdapat tipe 

pengasuhan sesuai dengan tingkah laku sosial anak, diantaranya: 

1. Pola asuh demokratis yaitu  pola asuh memprioritaskan kepentingan anak, 

namun tetap  mengendalikan anak. Orang tua pada pola asuh ini  bersikap 

realistis sesuai kemampuan anak, dengan harapan tidak berlebihan 
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melampaui batas kemampuan anak. Pola asuh orang tua memberikan 

kebebasan untuk anak dalam  memilih atau  melakukan perbuatan. 

2. Pengasuhan otoriter (authoritarian parenting) Pola asuh ini menitip 

beratkanuntuk  membatasi perilaku rahmah, sentuhan, dan kedekatan emosi 

orang tua anak hubungan  antara orang tua dan anak bagaikan terdapat  

dinding pembatas anatara keduanya yaitu  orang tua  dan  si patuh anak. 

3. Pengasuhan Permisif atau Pemanja (permissive parenting) yaitu  polaasuh 

orang tua tujuannya untuk  membentuk syakhsiyyah anak dengan wasilah 

muroqabah tapi longgar dan memberikan kesempatan terhadap anakdalam  

melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup dari orang tua. 

4. Pola asuh penelantar (pengabaian) pola asuh pada tipe ini, orang tua 

ghalibnya memberikan ruang yang sempit bagi  pada anak-anaknya. Waktu 

bagi orang tua  digunakan untuk keperntingan  pribadi mereka, misalnya  

bekerja, termasuk perhitungan biaya  untuk kepentingan anak mereka. 

Dari hasil wawancara antara penulis dan 15 informan keluarga muslim di 

Desa laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Maka penulis 

meyimpulkan bahwa yang diterapkan oleh keluarga muslim dalam mewujudkan 

pendidikan agama Islam pada anak usia pra baligh di Desa Laringgi Kecamatan 

Marioriawa Kabupaten Soppeng yaitu pola asuh demokratis dan pola asuh 

penelantar atau pengabai. 

3. Pendidikan Agama Islam pada Anak Usia Pra baligh 

Upaya yang dilakukan orang tua untuk mewujudkan pendidikan agama Islam 

dengan melakukan pembinaan pendidikan diantaranya: 
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3.1 Pendidikan Akidah 

 Pendidikan akidahmencakup tauhid kepada Allah Swt., tidak menyekutukan 

dan mensyukuri segala nikmatnya. Larangan meyekutukan Allah Swt. termaktub 

dalam Al-Qur’an: 

رْ  ِ ۗاِنَّ الش ِ  َك لَُظْلٌم َعِظْيٌم  َواِْذ قَاَل لُْقٰمُن َِّلْبنِٖه َوُهَو يَِعُظٗه ٰيبُنَيَّ ََّل تُْشِرْك بِاّٰلله

Terjemah:“Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

Allah Swt., Sesungguhnya mempersekutukan (Allah Swt.) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar". (TQS.Luqman[31]: 13) 

3.2 Pendidikan Ibadah 

Pendidikan ibadah mencakup aktivitas  dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

hablu minAllah Swt., hubungan dengan Allah Swt. maupun hablu minnas, hubungan 

dengan sesama manusia. Pendidikan  Ibadah adalah penyempurnaan dari 

pendidikan akidah. Ibadah  sebagai konsekuensi dari akidahdan sekaligus ibadah 

adalah gambaran penerapan akidah. Pada saat  anak memenuhi seruan  Rabbnya 

dan menjalankan perintahNYa, sebagai bentuk memenuhi seruan  Allah Swt. Secara 

fitrah ada pada setiap manusia termasuk kepada anak. kesadaran untuk 

menjalankan ibadah dengan asas akidah. Untuk konsisten pada akidah yang 

mantap dan  kokoh penting untuk  dipupuk dan disiram dengan ibadah. 
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3.3 Pendidikan Akhlak 

Pendidikan Akhlak harus menjadi  diantara perhatian pertama dalam Islam. 

karena  tujuan  kerasulan Nabi Muhammad saw, adalah untuk menyempurnakan 

akhlak alkarimah. Perhatian Islam pada akhlak tampak pada pembinaan fisik dan 

jiwa, karena nafs  yang khayr akan menghasilkan perbuatan khayr pula. Output dari 

itu semua adalah  kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia, 

secara nyata. 

Pendidikan Agama Islam pada anak juga dilakukan orang tua secara  non 

formal, di antara lembaga pendidikan non formal adalah Rumah Ngaji. Anak dibawa 

oleh orang tua ke Rumah Ngaji, pengajarnya adalah seorang ustadzah. Hal ini 

sebagian besar dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya yang ada di Desa 

Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. 

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan 15 informan dari keluarga 

muslim di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Maka penulis 

menyimpulkan pendidikan agama Islam yang diterapkan orang tua pada anak usia 

pra baligh mencakup pendidikan akidah, pendidikan ibadah dan pendidikan akhlak.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

           Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Laringgi Kecamatan 

Marioriawa dengan judul penelitian “Peranan Orang tua dalam Mewujudkan 

Pendidikan Agama Islam pada Anak Usia Pra Baligh di Desa Laringgi 

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng” Penulis menyimpulkan: 

1. Peranan orang tua dalam mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak 

usia pra baligh di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng 

adalah orang tua sebagai pendidik dengan memberikan keteladanan, 

memberikan nasehat, memberikan pembiasaan serta dengan melakukan 

muroqabah atau pengawasan. 

2. Polaasuh orang tua dalam mewujudkan pendidikan agama Islam pada anak 

usia pra baligh di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng 

adalah demokratis dan penelantar.  

3. Pendidikan agama Islam padaanakusiaprabaligh yang dilakukan orang tua di 

Desa laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng adalah pendidikan 

akidah, pendidikan ibadah dan pendidikan akhlak.  
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B. Saran 

Dari  penelitian yang dilaksanakan tentang peranan orang tua dalam 

mewujudkan pendidikan Islam pada anak usia pra baligh di Desa Laringgi 

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, penulis memberikan saran:  

1. Pola asuh orang tua sebaiknya memperhatikan perkembangan pendidikan 

anak dengan ikut serta mendampingi anak-anak.  

2. Pendidikan agama Islam pada anak usia prabaligh harus diperhatikan dengan 

baik yaitu pendidikan akidah, pendidikan ibadah dan pendidikan akhlak. 

3. Orang tua sebaiknya tidak bertindak acuh tak acuhterhadap pendidikan 

agama Islam pada anak usia pra baligh. Tetapi, harus menjadi pendidik 

sekaligus memberikan nasehat, keteladanan dan pembiasaan serta 

pengawasan kepada anak.  
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Tes  Wawancara 

Nama Orang tua  : 

Pendidikan         : 

Pekerjaan         : 

Pertanyaan          : 

1. Bagaimana pola asuh orang tua dalam mewujudkan pendidikan agama Islam 

pada anak usia Pra baligh? 

 
 

 

 

 

 

2. Bagaimana pendidikan agama Islam yang diajarkan orang tua  pada anak 

usia pra baligh? 

 

 

 

 

 

3. Bagaimana peranan orang tua dalam mewujudkan pendidikan agama Islam 

pada anak usia pra baligh?. 
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