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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Deskripsi Peran Orang Tua 

1. Pengertian Peran Orang Tua 

 Peran dalam kamus bahasa Indonesia adalah usaha, perangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat
12

. 

Dari kedua orang tuanya anak mulai mengenal pendidikannya. Dasar-dasar 

pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup banyak tertanam sejak 

anak berada di tengah- tengah orang tuannya.
13

 Orang tua merupakan pendidik 

utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-

mula menerima pendidikan. 

  Peran orang tua yaitu kewajiban seperti pengetahuan tentang pendidikan 

agama dan sebagainya yang harus diberikan oleh seorang ayah dan ibu kepada 

anaknya guna menjadikan anak sebagai seorang anak yang berguna bagi keluarga, 

agama dan negara. Keluarga salah satu faktor penentu utama dalam 

perkembangan kepribadian anak, disamping faktor-faktor yang lain.
14

 Peran 

keluarga terhadap perkembangan sosial anak-anak tidak hanya terbatas kepada 

situasi sosial ekonominya saja, melainkan cara dan sikap pergaulannya pun 

memegang peranan penting. 
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Tim Prima Pena,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gitamedia Press), h. 67 
13

Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press. 2011), h.  98 
14

Helmawati, Pendidikan  Keluarga, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 49 
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  Peranan orang tua terhadap keluarga harus sangat maksimal dalam mendidik 

anak. Hal ini berguna untuk mengurangi, menghilangkan, dan membatasi dampak 

negatif yang ada disekeliling mereka. Peran orang tua dapat dilihat dari 

bermacam-macam sudut pandang. Ada orang tua menganggap dirinya pelatih, 

polisi, dan teman. Sebagian pendapat orang tua tersebut ada benarnya. Ada lima 

peranan pokok orang tua dalam kehidupan berkeluarga yaitu sebagai berikut:
15

 

a. Wali (Guardian) 

 Secara resmi orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dalam hal 

melindungi dan menjaga anak-anak.  

b. Orang Tua  

  Orang tua adalah guru atau pendidik bagi anak-anaknya. Sebagai tenaga 

pendidik, orang tua hendaknya dapat membentuk anak menjadi pribadi yang 

pintar secara spiritual, emosional, dan intelektual. Anak tidak akan bisa berhasil 

dalam hidupnya kalau tidak ada didikan secara langsung dari orang tuanya. 

c. Pemimpin (Leader) 

 Semua orang sebenarnya merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri, tetapi 

tidak semua orang dapat memimpin dirinya sendiri dan keluarganya. Sebagai 

pemimpin, orang tua harus memastikan bahwa segala dikerjakan sesuai dengan 

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai  sesuai dengan kebutuhan, permintaan, atau 

harapan.  
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 Hardi Darmawan dan Indrawati Hardi, Cinta Kasih Jurus Jitu Mendidik Anak: 

Pengalaman 36 Tahun, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011), h. 204 
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d. Pemegang peranan (Role modeling) 

 Anak meniru ulang. Orang tua harus berhati-hati dalam bersikap dan 

bertindak karena anak-anak meniru apa yang dilakukan orang tua, patron dalam 

kehidupan anak adalah orang tua. 

e. Nara sumber ( Source) 

  Anak lahir tanpa ada nara sumber dan pengetahuan. Mereka tidak tahu 

dimana makanan, dimana harus dilindungi, bagaimana mendapatkan uang untuk 

kebutuhan dasar sehari-hari. Mereka butuh hal- hal immaterial (bukan materi) 

yang mereka tidak tahu misalnya cinta kasih, pertumbuhan spiritual, 

kebijaksanaan, dukungan, pengetahuan. Orang tua sebagai nara sumber segala hal 

yang baik untuk  anak-anaknya. 

 Orang tua (ayah dan ibu ) adalah kunci utama yang harus terlebih dahulu 

benar-benasr memiliki kepribadian yang baik dan mantap dalam nuansa 

moralitasnya.
16

 Dua orang yang membentuk keluarganya, segera bersiap 

mengemban (memperkembangkan ) fungsinya sebagai orang tua. Menjadi orang 

tua dalam arti menjadi bapak atau ibu dari anak-anaknya, menjadi penanggung 

jawab dari lembaga kekeluargaan sebagai satu sel anggota masyarakat. Fungsi 

menjadi orang tua terbagi atas beberapa cabang fungsionil yaitu:
17

 

1) Fungui Ketuhanan. 

2) Fungus Sosial. 
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Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian  Anak  Peran Moral Intelektual, Emosional, dan 

Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 78 
17

 Apliyanti,  Dasar-Dasar Ilmu Mendidik , (Bekasi: Mutiara Sumber  Widya),  h.73-74 
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3) Fungsi Ekonomis 

  Upaya yang dilakukan dalam pendidikan nilai-nilai qur‟ani, sudah tentu 

tidak cukup di sekolah. Sebab lembaga pendidikan yang mempunyai peran 

sesungguhnya adalah lembaga yang mempunyai peran pendidikan Islam, lembaga 

keluarga ini menjadi perhatian utama. Sebab sebagai unit terkecil dari masyarakat, 

kualitas keluarga akan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan 

masyarakat itu sendiri. Karena itu keluarga disebut lembaga pendidikan yang 

pertama dan utama. Hal ini dapat dipahami bahwa keluarga tidak dapat lepas dari 

pendidikan bahkan disinilah pertama anak pertama menerima ilmu pengetahuan, 

sebelum ia mendapatkannya dari lembaga lain. 

  Orang tua ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat 

berpengaruh terhadap pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, 

ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai 

ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu 

menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal 

anak, yang mula-mula menjadi temannya, yang mula-mula dipercayainya. 

Adapun yang dilakukan ibu dapat dimaafkannya, kecuali apabila ia ditinggalkan 

dengan memahami segala sesuatu yang terkandung di dalam hati anaknya juga 

jika anak telah mulai agak besar, disertai kasih sayang, dapatlah ibu mengambil 

hati anaknya untuk selama-lamanya.
18

 

  Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Dimata anaknya ia seorang 

yang tinggi gengsinya dan terpandai diantara orang-orang yang dikenalnya. Cara 

                                                           
18

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam,  (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2008), h. 35 
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ayah itu melalukan pekerjaan sehari-hari berpengaruh pada cara pekerjaan 

anaknya. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih bagi anak yang agak 

besar, baik laki-laki maupun perempuan, bila ia mau mendekati dan dapat 

memahami hati anaknya
19

. 

  Keluarga bagi setiap individu dengan demikian adalah alam pendidikan 

pertama dan utama. Sebagai dasar pertama dan utama maka ia merupakan fondasi 

dan akan sangat berpengaruh bagi pembinaan yang selanjutnya. Jika pembinaan 

tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dapat diasumsikan bahwa pembinaan 

telah dapat meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi jenjang pendidikan berikutnya 

yaitu pembinaan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
20

 

  Ketentraman hidup terletak dalam keluarga. Mengingat pentingnya hidup 

keluarga yang demikian, maka islam memandang keluarga bukan hanya 

persekutuan hidup terkecil saja, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai lembaga 

hidup manusia yang memberi peluang kepada para anggotanya untuk hidup celaka 

atau bahagia dunia dan akhirat. Pertama-tama diperintahkan Allah kepada Nabi 

Muhammad dalam mengembangkan Agama Islam adalah untuk mengajarkan 

Agama itu kepada keluarganya, baru kemudian kepada masyarakat luas. Hal itu 

berarti didalamnya terkandung makna bahwa keselamatan keluarga lebih dahulu 

mendapat perhatian atau harus didahulukan ketimbang keselamatan masyarakat. 

Karena keselamatan masyarakat pada hakikatnya bertumpu pada keselamatan 

keluarga. Firman Allah  dalam QS. Asy-syu‟araa / 26: 214, yaitu 
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Ibid, h. 36 
20

Said Agil Husain Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’an dalam Sistem Pendidikan 

Islam, (Ciputat: PT. Ciputat Press), h. 10 
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Terjemahnya: 

 Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. (Q.S. Asy 

syu‟araa 214)
21

 

 

Dibeberapa negara maju di mana peranan keluarga mengalami 

demasifikasi, akhir-akhir ini ada kecenderungan pada masyarakat untuk 

menjadikan (kembali) keluarga sebagai baris bagi pendidkan anak. Di bawah 

semboyan “back to family” keluarga dihidupkan kembali peranannya yang besar 

dalam pembentukan watak dan kepribadian anak serta pengembangan nilai-nilai 

moral. Gerak pendahulu ke arah yang berlawanan ini jika dapat diibaratkan 

sedemikian dimaksud untuk mencari keseimbangan kembali dalam tata kehidupan 

masyarakat. 

 Langkah untuk “kembali kepada masyarakat” merupakan solusi yang 

praktis terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan yang terjadi, yang tidak 

mudah diatasi jika diserahkan sepenuhnya institusi diluar keluarga .
22

 

2. Beberapa tanggung jawab orang tua dalam pembinaan akhlak anak 

adalah sebagai berikut :  

a. Mengerjakan Shalat 

 Jika anak anak sudah menginjak usia tujuh tahun, pendidik wajib 

menyuruh shalat dan membujuknya  untuk melakukan kewajiban ini, sembari 

menjelaskan keutamaan-keutamaan dan manfaat-manfaatnya, hukum bagi orang  

                                                           
21

Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan  Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publising, 

2013), h. 376   
22

Zakiah Darajhat, op. cit., h. 412 
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yang meniggalkannya, dan menjelaskan bahwa orang yang tidak  shalat dianggap 

kafir. Jika anak terdidik mau shalat untuk mencintai shalat dan merasakan adanya 

pengawasan Allah terhadap dirinya, maka dengan izin Allah ia akan tumbuh 

menjadi anak yang shaleh. 
23

 Rasulullah saw., bersabda:  

مْن   َع ْن  َع ْن ِر  تْن ِر  ُش َع ْنةٍب  َع ْن  َعتِر يِر  َع ْن  َع ِّد ِر  كُش الدَع لهمَع مُش ُش ا  َع ْن سَع لَع ْنيِر  َع لهى َّللاه  َع ِر صَع سُشولُش َّللاه قَعالَع قَعالَع رَع

عِر  ا ِر قُشوا تَع ْننَعهُشمْن فِري الْن َعضَع فَع ِّد شْن ٍب  َع هُشمْن  َعتْننَعاءُش  َع لَع ْنهَعا  َع اضْن ِرتُشوهُشمْن  َع نِر  َع  َع ثْنعِر سِر هُشمْن  َعتْننَعاءُش سَع الجِر  َع تِرالصه

                                             خ  ي اتودا د في كتاب الصالج)
24

(. 

 

Artinya: 

Dari „Amar bin Syu‟aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah 

saw. Bersabda: “perintahlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika 

berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila 

berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan 

perempuan)  

(HR. Abu Daud dalam kitab sholat)” 

Mengajak isteri dan anak kita untuk melaksanakan shalat di awal waktu, 

merupakan salah satu perintah dari Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam. 

Allah swt., memerintahkan kita untuk tetap sabar dalam menunaikan kewajiban 

ini, termasuk sabar dalam mengingatkan isteri dan anak kita untuk tetap 

menegakkannya. 

  Kehidupan yang semakin materialis turut pula mempengaruhi kesadaran 

individu terhadap pentingnya shalat. Hal ini dikarenakan tolak ukur keberhasilan  

lebih sering diwujudkan dalam terpenuhinya kebutuhan materi sehingga tidak 

disadari akan mengurangi pemenuhan akan kebutuhan rohani dan pandangan akan 

kehidupan akhirat.  

                                                           
23

Abdullah Ibnu sa‟ad Al-Fatih, Langkah Praktis Mendidik Anak Sesuai Tahapan Usia, 

(Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2007), h. 100 
24

Sugiyono dan Mukarom Faisal Rosidin, Hadits Madrasah Aliyah Program Keagamaan 

Kelas XII, (Kementrian Agama RI Provinsi Jawa Tengah, 2010-2011), h. 17-18 
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Ditengah kehidupan yang seperti itu pendidikan keagamaan sangat 

diperlukan dan harus benar-benar ditanamkan kepda individu secara kuat sehingga 

tidak terjebak dalam arus kehidupan yang rusak. Orang tua tidak saja dituntut 

memenuhi kebutuhan jasmani anak, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah 

kebutuhan rohani anak, diantaranya dengan memberi pendidikan agama yang 

benar dan baik. Termaksud didalamnya adalah pendidikan shalat yang merupakan 

ruh pendidikan Islam. Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim/66:6 yaitu 

                                 

                      

Terjemahnya 

Hai orang-orang yang beriman , peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia batu, penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan(QS. At-Tahrim 6)
25

 

 

  Ayat di atas menggambarkan bahwa orang tua dituntut untuk memberikan 

pendidikan yang terbaik untuk keluarganya karena ia dikenai pertanggung 

jawaban diakhirat kelak. Tidak ada alasan sedikit pun untuk menelantarkan 

pendidikan agama bagi keluarga karena keluarga yang tidak terbimbing agamanya 

akan berpotensi besar untuk masuk dalam neraka.  

b. Mendidiknya untuk berakhlak mulia dan menjauhi akhlak yang nista 

terdapat dalam QS. Al-Luqman/31: 13 yaitu. 

 

 

                                                           
25

 Departemen Agama  RI,  Al-Qur’an  dan Terjemahnya, (Semarang : CV Toha Putra, 

1989), h. 951 
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Terjemahnya: 

Dan (ingatlah ) ketika luqman berkata kepada anaknya, dwaktu itu ia 

member pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 

benar-benar kezaliman yang besar.” (QS. Al-luqman 13)
26

 

  

  Sebagai orang tua, kita harus memperpadat aktivitas pada tahap usia dini 

dengan mendidik anak kita untuk berakhlak mulia dan memperingatkannya dari 

ahlak tercela dan nista. Dan ini merupakan hadia terbesar yang diberikan orang 

tua kepada anaknya. Jika anak dibiasakan berakhlak baik dan dijauhkan dari 

akhlak buruk pada usia dini ini, maka dengan taufiq pertolongan Allah ia akan 

terbiasa dan menjalankanya dalam perilaku sehari-hari. Sebaliknya, jika ia 

diberikan pendidikan moral, maka ia akan berperilaku seperti apa yang ia lihat dan 

ia dengar berupa akhlak akhlak tercela dan kebiasaan-kebiasaan buruk, sebab pada 

tahap ini anak cenderung suka meniru dan mencontoh, dan manusia memang 

memiliki karakter suka mencuri karakter. Jika ia menemukan teladan yang baik, 

maka ia akan mengikutinya dan jika yang ditemukannya teladan yang buruk maka 

ia pun tetap terpengaruh dengannya dan mengikutinya.
27

 

 Dalam hal tigkah laku, Abdurrahman An Nahawi menyatan:  

Orang tua muslim bertanggung jawab atas penyimpangan anak-anak dari 

fitrah meniru orang tua mereka dan orang tua mereka menjerumuskan 

mereka kepada sebab-sebab penyimpangan, cerita-cerita, majalah-majalah, 

yang membujuk kesesatan. 
28

 

 

                                                           
26

Departemen Agama  RI, op. cit.  h. 412  
27

Ibid, h. 120-122 
28

 Nazarudin Rahman,  Spiritual Building Pembinaan Rasa Keagamaan Anak Menuru 

Islam, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2010), h. 83 
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   Untuk itu sejak kecil anak harus dididik dengan sebaik-baiknya , anak 

harus dibiasakan dengan prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan 

benar.  

 Ada banyak hal yang dapat dilakukan sehubungan dengan pendidikan 

agama.(pembinaan aqidah akhlak) anak dilingkungan keluarga, antara lain: 
29

 

1) Mengajak mereka dalam melaksanakan shalat berjama‟ah serta 

memintahya untuk mengumandangkan azan dan iqmah sebelum shalat 

dimulai. 

2) Mengenalkan kepada mereka doa-doa pendek yang praktis yang dapat 

langsung diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

3) Memberikan kepada mereka kesempatan untuk memimpin doa 

sebelum makan atau sebelum tidur. 

4) Membiasakan mereka mengucapkan salam ketika keluar dan masuk 

rumah.  

5) Membiasakan mereka mengucapkan salam pada saat bertemu atau 

berpapasan dengan saudara seiman dimanapun pertemuan itu terjadi 

(disekolah, dijalan ).  

 

  Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya ada 

banyak hal yang dapat dilakukan orang tua sehubungan dengan pendidikan agama 

(pembinaan aqidha akhlak) anak dilingkungan keluarga. Maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai petunjuk untuk dijadikan indikator penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui tentang shalat dan membaca Al-qur‟an  

2. Membiasakan shalat berjama‟ah serta mengumandangkan azan dan 

iqamah sebelum shalat dimulai. 

3. Mengetahui tentang doa-doa pendek yang praktis yang dapat langsung 

diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

4. Membiasakan mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. 

5. Membiasakan menghargai waktu, tidak melakukan aktivitas yang sia-

sia yang lebih banyak mudharatnya dari pada, manfaatnya.
30

 

 

 

                                                           
29

Ibid, h. 90 
30

 http://Rikahasmayanti.com. Pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 10:27. 

http://rikahasmayanti.com/
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B. Deskripsi Pembinaan Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

  Menurut Hasan pengertian akhlak adalah: 

Akhlak berasal dari bahasa arab “khuluqun” yang berarti perangai, tabiat, 

atau “khalqun.” Jadi yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secara 

etimolagi akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat atau sistem perilaku yang 

dibuat.
31

 

  

  Secara sosiologi di Indonesia kata akhlak sudah mengandung konotasi 

baik, jadi orang yang berakhlak berarti orang yang berbudi baik. 

  Akhlak menurut imam Gozali akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa 

seseorang yang menjadikan ia dengan mudah bertindak tanpa banyk pertimbangan 

lagi. Pendapat lain mengenai akhlak menurut sebagian ulama yang disampaikan 

oleh Oemar Bakry menyatakan bahwa: 

Akhlak adalah suatu sifat yang terpendam dalam jiwa seseorang dan sifat itu 

akan timbbul waktu ia bertindak tanpa ia merasa sulit( timbul dengan 

mudah). Akhlak seseorang merupakan sikap seseorang yang 

dimanifestasikan kedalam perbuatan.
32

 

 

 Suatu sikap yang dimiliki seseorang dapat dilakukan sebagai akhlak 

seseorang, apabila hal itu sudah menjadi kebiasaannya. Misalnya seseorang yang 

pemurah maka baginya memberikan sesuatu pada orang lain itu sudah hal yang 

biasa, dalam memberi dia tidak akan  banyak pertimbangan lagi. 

 Berdasarkan pendapat para ahli pada uraian di atas dapat ditarik suatu 

kesimpulan  bahwa akhlak adalah merupakan suatu sifat yang melekat dan 

                                                           
31

 Maimunah Hasan, Membuat Pribadi Muslim (Yogyakarta: Pustaka Nabawi 2002) h.1 
32

 Oemar Bakry,  Akhlak Muslim, (Bandung :  Angkasa, 1986)  h. 1 
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terpendam dalam jiwa seseorang yang akan timbul waktu ia bertindak tanpa 

banyak pertimbangan dan tanpa merasa kesulitan.  

a. Akhlak Yang Baik  

1) Akhlak Yang Baik 

  Akhlak yang baik dapat dilihat atau dapat tercermin dari perbuatan 

seseorang. Orang yang akhlaknya baik adalah orang yang bersifat lapang dada, 

peramah dan pandai bergaul, tidak menyakiti hati orang lain, benar, dan tidak 

berdust, sabar (tabah), dapat dipercaya, baik dengan tetangga, kata-kata dan 

perbuatanya disenangi orang lain dan lain-lain sifat utama. Dalam Islam 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akhlak yang baik (akhlakul karimah) 

ialah pola perilaku yang dilandaskan dan dimanifestasikan nilai-nilai iman, islam 

dan ikhsan. 

   Adapun contoh-contoh akhlakul karimah sebagai berikut:  

1) Iman kepada Allah, taqwa, berdoa, dzikrullahdan tawakal. 

2) Akhlak diri sendiri, meliputi: syukur, sabar, tawadhu( rendah hati, tidak 

sobong). Benar, iffah (menahan diri dari melakukan yang terlarang), 

hilmun (menahan diri dari marah), amanah/jujur dan merasa cukup 

dengan apa yang ada. 

3) Akhlak terhadap keluarga meliputi: Birul Walidain(berbuat baik kepada 

orang tua), adil terhadap saudara, membina dan mendidik keluarga dan 

memelihara keturunana.  

4) Ahklak terhadap masyarakat meliputi: Ukhuwah/persaudaraan ,ta’awun 

(tolong menolong), adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, 

musyawarah dan wasiat dalam kebenaran. 

5) Akhlak terhadap alam, meliputi: memperhatikan dan merenungkan 

penciptaan alam dan memanfaatkan alam.
33
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b. Akhlak Yang Buruk  

1. Akhlak Yang Buruk  

  Akhlak yang buruk adalah akhlak yang tercermin dalam diri seseorang 

yang selalu  bermuka masam, kasar tabiatnya, tidak sopan, pembohong, pendusta, 

penakut dan berbagai sifat yang tidak baik . Orang yang buruk akhlak menjadikan 

orang lain benci kepadanya, menjadi celaan dan tersisih dari pergaulan dan 

menyusahkan orang lain. Dalam bermasyarakat ia selalu resah, tidak mempunyai 

teman dan tidak di sukai masyarakatnya 

2. Pengertian Akhlak Menurut Ahli 

  Adapun pengertian akhlak menurut terminologis, penulis menunjuk 

kepada pendapat beberapa ahli;  

a. Imam Abu Hamadi al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata 

kemudian dikutip oleh Heri Gunawan mengatakan bahwa akhlak 

adalah” sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya menimbulkan 

perbuatan-perbuatan yang gampang dan mudah tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu.  

b. Ibnu Maskawih sebagaimana dikutip oleh Rahmat Djatnika kemudian 

dikutip oleh Heri Gunawan mengatakan akhlak adalah “ perangai itu 

adalah keadaan gerak jiwa yang mendoron kearah melakukan 

perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran . 

c. Ahmad Amin sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah Ya‟kub 

kemudian dikutip oleh Heri Gunawan mengatakan bahwa akhlak 

adalah” suatu ilmu yang menjelaskan  arti baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam 

perbuatan mereka dan menunjukan jalan untuk melakukan apa yang 

harusnya diperbuat.
34

 

 

  Berdasarkan pada penjelasan dari definisi akhlak di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa akhlak adalah segala sesuatu yang telah tertanam kuat atau 

terpatri dalam diri seseorang, yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa 
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melalui pemikiran atau perenungan terlebih dahulu. Artinya bahwa perbuatan itu 

dilakukan dalam reflex dan spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jika sifat 

yang tertanam itu darinya muncul perbuatan-perbuatan terpuji menurut rasio dan 

syariat maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Sedangkan jika terlahir 

perbuatan-perbuatan buruk maka sifat tersebut dinamakan dengan akhlak buruk. 

  Selanjutnya pada hakikatnya khuluq (budi pekerti) atau akhlaq merupakan 

suatu kondisi atau sifat yang telah meresap kedalam jiwa dan menjadi kepribadian 

seseorang. Kemudian berbagai macam kegiatan secara spontan dan mudah tanpa 

dibuat-buat, tanpa memerlukan pemikiran serta pertimbangan. Berdasarkan dari 

definisi akhlak itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama pada akhlak baik yang 

dinamakan akhlak al-Mahmudah (akhlak terpuji) atau akhlaq al-kharima(akhlak 

yang mulia) kedua ada yang dinamakan akhlaq al-mazmumah ( aklak tercela). 

  Akhlak bersumber pada al-Qur‟an wahyu Allah yang tidak diragukan 

keasliannya dan kebenarannya, dengan Nabi Muhammad sebagai the living 

Qur’an semua pengikut Muhammad juga harus di celup (baca: diajarkan) dengan 

celupan (baca: ajaran) al-Qur‟an semua muslim harus menjadi duplikat 

(mencontoh) Nabi Muhammad. Allah swt., menegaskan dalam al-quran bahwa 

nabi Muhammad memiliki akhlak atau budi pekerti yang sangat agung. Ayat 

alquran tentang akhlak nabi Muhammad ini terdapat dalam QS. Al-Qalam/68:4, 

yang berbunyi : 
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ظِر م لُشقٍب  َع لى خُش إِرنهكَع لَع َع   َع

 

Terjemahnya:  

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
35

 

Akhlak yang baik merupakan dambaan setiap orang, jika kita memiliki 

akhlak yang baik maka kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia mapun 

di akhirat. Untuk itulah, kita tidak perlu lagi meragukan akan keagungan dan 

kemulian akhlah nabi Muhammad saw.  

Akhlak Islam adalah sebagai alat untuk mengontrol semua perbuatan 

manusia diukur dengan suatu sumber yaitu al-Qur‟an dan al-Hadis. Dengan 

demikian, kita harus selalu mendasarkan pada al-Qur‟an al-Hadis sebagai sumber 

akhlak.
36

 

3. Macam-macam akhlak  

  Akhlak maknanya lebih luas dari itu, serta mencakup pula beberapa hal 

yang tidak merupakan sifat lahiriah. Misalnya akhlak kepada Allah, akhlak 

kepada sesama makhluk (manusia, binatang, dan kepada makhluk yang lainnya).
37

 

a. Akhlak Kepada Allah 

  Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan sebagai 

Khalik. Sikap atau perbuatan tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan akhlak.
38

 Hal 

yang menjadi pangkal atau titik tolak akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan 

kesadaran bahwa  
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“laa ilaaha ilallaah”  tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhan yang 

bersih dari segala sifat kekurangan. Dialah yang maha sempurna. 

  Dialah Allah swt., adalah pencipta dan pemelihara alam ini. Hal ini perlu 

diyakini dalam hati. Dialah yang memberikan rahmat . 

b. Akhlak Kepada Diri Sendiri 

  Keberadaan manusia ini berbeda bila dibandingkan dengan makhluk lain, 

totalitas dan integritasnya selaliu ingin merasakan selamat dan mendapatkan 

kebahagiaan yang lebih besar. Hak manusia ini harus diberikan seutuhnya oleh 

yang merupakan kewajiban dirinya sendiri agar ia selamat, bahagia, masa kini dan 

mendatang.
39

 

  Setiap manusia memiliki kewajiban moral terhadap dirinya sendiri, jika 

kewajiban tidak terpenuhi maka akan mendapat kerugian dan kesulitan. Dengan 

demikian kewajiban terhadap diri menurut Hamzah Ya‟kup dikutip oleh Heri 

Gunawan adalah sebagai berikut: 

1) Memelihara kesucian diri baik jasmani maupun rohani. 

2) Memelihara kerapian diri di samping jasmani dan rohani perlu 

diperhatikan faktor kerapian sebagai manifestasi adanya disiplin dan 

keharmonisan pribadi.  

3) Berlaku senang (tidak terburu-buru), keterangan dalam sikap 

termaksud ke dalam rangkaian akhlakul karimah. 

4) Menambah pengetahuan. Hidup ini perlu dengan pergaulan dan 

kesulitan. Untuk mengatasi berbagai kesulitan hidup dengan baik 

diperlukan ilmu pengetahuan. Adalah kewajiban manusia menuntut 

ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk memperbaiki kehidupannya di 

dunia ini dan untuk beramal sebagai persiapan kealam baka.(Q.S. Az-

Zumar, 09)  

5) Membina disiplin pribadi, salah satu kewajiban terhadap diri sendiri 

ialah melatih diri sendiri, untuk membina disiplin pribadi. Disiplin 

pribadi dibutuhkan sebagai sifat dan sikap yang terpuji (fadilah) yang 
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menyertai kesabaran, ketentuan, kerajinan dan kesetiaan dan lain-

lain.
40

 

 

  Berdasarkan uraian diatas bahwa kewajiban terhadap diri sendiri baik 

jasmani maupun rohani harus ditunaikan agar mendapat kebahagian dunia dan 

akhirat karena itulah maka setiap pribadi berkewajiban membina diri melalui 

latihan”mawas diri” dan pengadilan diri. 

c. Akhlak kepada Sesama Manusia  

Banyak sekali rincian yang dikemukakan dalam alquran berkaitan dengan 

perlakuan terhadap sesame  manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya 

dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti 

badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai 

menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang dibelakangnya, tidak 

peduli aib itu benar atau salah, walaupun sambil memberikan materi kepada yang 

disakiti hatinay itu.
 41

 (QS. Al-Baqarah/2: 263). 

                           

Terjemahnya: 

Perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang 

diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima) Allah 

Maha Kaya lagi Maha Penyantun(QS. Al-Baqarah 263)
42

 

 

  M. Quraish Shihab telah menguraikan beberapa hal yang menyangkut 

tentang akhlak terhadap sesama manusia. Penulis mensistematisasikan sebagai 

berikut: 
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a) Melarang melakukan hal-hal yang negatif, baik itu bentuknya 

membunuh, menyakiti badan atau mengambil harta tanpa alasan yang 

benar maupun menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib

 seseorang dibelakangnya tidak peduli aib itu salah atau benar.  

b) Menempatkan kedudukan secara wajar. Hal ini dimisalkan Nabi 

Muhammad Saw. Dinyatakan sebagai manusia seperti manusia yang 

lain, namun dinyatakan pula bahwa beliau adalah Rasul yang 

memperoleh wahyu dari Allah swt. Atas dasar itulah beliau berhak 

memperoleh kehormatan melebihi manusia lain.  

c) Berkata yang baik dengan sesama manusia. Berkata yang baik dengan 

sesame manusia artinya pembicaraan kata disesuaikan dengan 

keadaan dengan kedudukan mitra bicara serta harus berisi perkataan 

yang benar.  

d) Pemaaf. Sifat ini hendaknya disertai dengan kesabaran bahwa yang 

memaafkan berpotensi pula melakukan kesalahan.
43

 

 

  Berdasarkan uraian diatas bahwa kewajiban terhadap sesama manusia itu 

tidak boleh membunuh, menyakiti badan atau mengambil harta tanpa alasan yang 

benar maupun menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang 

dibelakangnya tidak peduli aib itu salah atau benar, harus menempatkan 

kedudukan secara wajar, berkata yang baik terhadap sesama manusia, dan harus 

selalu memaafkan. 

 d.  Akhlak Kepada Lingkungan 

  Maksud dengan lingkungan disini adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia baik binatang, tumbuh-tumbuhan, keyakinan ini menghantarkan 

sesama muslim menyadari bahwa semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang 

harus diperlakukan secara wajar dan baik.
44

 

  Pada dasarnya akhlak yang diajarkan al-qur‟an terhadap lingkungan 

menurut Quraish shihab bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah menurut 

adanya interaksi antara manusia dan sesamanya dan manusia terhadap alam. 
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Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbing 

agar mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak islam seseorang 

tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang, atau memetik bunga sebelum 

mekar karena itu tidak memberikan kesempatan kepada makhluk untuk mencapai 

tujuan penciptaannya.
45

 

  Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yan 

sedang berjalan, dan terhadap semua proses yang terjadi. Yang demikian 

menghantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan 

perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap terhadap lingkungan harus dinilai 

sebagai perusakan pada diri manusia sendiri.
46

Binatang, tumbuh-tumbuhan, dan 

benda-benda yang bernyawa semuanya diciptakan Allah swt., dan menjadi milik-

Nya serta semuanya memiliki ketergantungan kepada-Nya. 

  Keyakinan ini mengantar seseorang muslim untuk menyadari bahwa 

semuanya adalah “umat” Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. 

Berkenaan dengan ini dalam al-Qur‟an surat Al-An-am ayat 36 ditegaskan bahwa 

binatang melata dan burung-burung pun adalah umat seperti manusia juga, 

sehingga semuanya seperti ditulis al-Qurthubi (w. 671 H) dalam tafsirnya “tidak 

boleh diperlakukan secara aniaya”.  

 Jangankan dalam masa damai, disaat peperangan pun terdapat petunjuk al-

Qur‟an yang melarang melakukan penganiayaan. Jangankan terhadap manusia dan  
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binatang, bahkan mencabut menebang pepohonan pun terlarang, kecuali kalau n 

tujuan penciptaan dan demi kemaslahatan terbesar.
 47

 Allah berfirman dalam QS. 

Al-Harsy/59 :05, yaitu: 

                                

Terjemahnya: 

     Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma ( milik orang-orang kafir 

)atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri diatas pokoknya. Maka(semua 

itu) adalah dengan izin  Allah: dan karena dia hendak  memberikan 

kehinaan pada orang –orang fasik (QS. Al-Hasyr, 05)
48

 

 

 Alam dengan segala isinya telah ditunduhkan Tuhan kepada manusia, 

sehingga dengan mudah manusia memanfaatkannya. Jika demikian, manusia tidak 

mencari kemenangan, tetapi keselarasan dengan alam. Keduanya tunduk kepada 

Allah, sehingga mereka harus dapat bersahabat.  

4.  Fungsi akhlak  

  Kebahagian seseorang tidak akan dapat tercapai tanpa akhlak terpuji. 

Dengan kata lain bahwa akhlak terpuji pada seseorang dapat berfungsi 

menghantar manusia untuk mencapai kesenangan, keselamatan, dan kebahagiaan 

baik didunia dan diakhirat. Adapun akhlak terpuji adalah akhlak yang disukai atau 

dicintai oleh Allah yakni tidak mengandung kemaksiatan dapat dikatakan akhlak 

terpuji yakni melaksanakan amal yang baik dan meninggalkan maksiat dan 

diharamkan oleh Allah:  
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huwa bi al-a’ mal al-salihat wa al-ijtinab al-ma’asi al- muharramat. Kaitannya 

dengan ilmu pengetahuan bahwa akhlak juga sangat penting dalam 

pengembangan ilmu pengatahuan dan sains. 

 Bahkan di beberapa Negara maju telah didirikan lembaga-lembaga 

pengawal moral dan sains. Sains tidak bias dibiarkan lepas dari etika, kalau tidak 

ingin senjata makan tuan, sehingga sains harus dilandasi akhlak.
49

denganal-

akhlaq al-mahmudah (terpuji) maka akan diperoleh bermacam-macam faidah atau 

keguaan.
50

 

a. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat  

Akhlak merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengoptimalkan 

sumberdaya potensi yang tersedia untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. 

Karenanya Al-Qur‟an dan Al-Hadis yang secara langsung maupun tidak langsung 

bersentuhan dengan masalah akhlak  

  Selama ini moral sekuler telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, 

sehingga masyarakat memaklumi segala tindakan yang digunakan untuk motif 

kesejahteraan. Kesejahteraan dalam terminologi sekuler adalah keadaan dimana 

secara materi masyarakat mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin dengan 

cara apa pun. Terminologi ini telah mengalami pengkondisikan dalam masyarakat 

sehingga pemenuhan moral yang mempunyai motif keuntungan telah terjadi 

rasionalisasi terhadap sikap seperti ini, sehingga kebobrokan moral merupakan  
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fenomena akhlak yang tidak terelakan menjadi bagian dari pemahaman akhlak 

masyarakat dari waktu ke waktu. 

  Dominasi metodologi penelitian barat ini menjadi masyarakat permisif 

terhadap sesamanya. Keadaan ini menimbulakn dampak yang kurang baik bagi 

masa depan penyelenggaraan akhlak. Masyarakat miskin akan menuntut hak-hak 

kemanusiaan untuk disantuni, sehingga ledakan sosial yang berkaitan dengan itu 

kesejahteraan menjadi masalah utama dalam moral sekuler.
51

 

b. Mengungkapkan masalah dengan objektif  

  Perkembangan akhlak bagi beberapa pihak dianggap sebagai ilmu 

normatif, jauh dari sentuhan ilmiah. Dengan menggunakan metodologi akhlaq al-

karimah ini akan mampu membuktikan bagaimana konsep akhlak menurut Sayid 

Usman mensejahterakan masyarakat. Sebagai sebuah metodologi yang 

menggunakan ketentuan umum penelitian tentunya ini bisa digunakan untuk bukti 

bahwa akhlaq al-karimah tidak hanya bicara dalam dataran normatif. 

  Objektivitas lebih dipercaya masyarakat daripada unsur subjektif, ini 

menjadi model bagi akhlaq al-karimah diterima sebagai sebuah konsep yang 

mampu memberikan jaminan manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Di dunia 

secara tidak langsung dengan keyakinan yang ada merasa tidak terganggu karena 

masyarakat sekitar mempunyai kesejahteraan yang relatif sama. Selain itu 

manusia tidak akan berada dalam persimpangan dikarenakan telah melakukan 
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syariat Islam. Dengan demikian, jaminan akhirat akan mempengaruhi manusia 

dalam lebih bersikap  tenang untuk menghadapi masalah akhlak.
52

 

c. Meningkatkan motivasi untuk menggali ilmu  

  Penemuan baru akan mendorong masyarakat untuk lebih jauh menyimak 

kebenaran konsep akhlak, masalah perkembangan akhlak selama ini lebih banyak 

dipengaruhi oleh kurang adanya bukti riil dalam mempengaruhi peningkatan 

akhlak masyarakat. Dengan adanya upaya ilmiah maka secara tidak langsung 

masyarakat akan menempatkan akhlak al-karimah. Hal ini merupakan langkah 

awal untuk lebih memilih secara objektif konsep yang lebih baik bagi 

kehidupannya. 

  Keyakinan kebenaran akhlak al-karimah yang didasarkan atas pembuktian 

secara ilmiah akan memupus masalah keyakinan dan keraguaan yang kurang bisa 

digunakan sebagai dasar kebenaran bersama. Dengan ada bukti ilmiah misalnya 

bahwa kebobrokan moral membuat masyarakat sengsara dasar dan upaya untuk 

memajuka alteratif pemecahannya akan menjadikan siapa pun juga mengakui 

kebenaran pentingnya akhlak.
53

 

5.  Cara Mengajarkan Akhlak Kepada Anak 

  Ada pendapat yang mengatakan bahwa anak dilahirkan bukanlah sebagai 

makhluk yang religius, bayi sebagai manusia dipandang dari segi bentuk dan 

bukan kejiwaan. Ada pula pendapat yang mengatakan anak sejak lahir telah 
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membawa fitrah keagamaan. Fitrah itu baru berfungsi dikemudian hari melalui 

proses bimbingan dan latihan setelah berada pada tahap kematangan.
54

 

  Cara mengajarkan akhlak kepada anak dapat dilakukan dengan taqdim al- 

takhali an-al akhlaq al-mazmumah suma al tahali bi- al akhlaq al-mahmudah, 

yakni dalam membawakan ajaran moral atau al-akhkaq al-mahmudah adalah 

dengan jalan takhalli (mengosongkan atau meniggalkan ) al-akhlaq al-mazmumah 

( akhlak tercela) , kemudian tahalli (mengisi atau melaksanakan) al-akhlaq al-

mahmudah(akhlak yang terpuji). akhlak yang tercela antara lain hasad, 

mengambil harta orang lain, batil, makan riba, makan harta anak yatim, al-akhlak 

al-mazmumah yang lain adalah hianat, tidak menyampaikan amanat, su‟uzan. 

Dalam pengajaran akhlak itu haruslah menjadikan iman sebagai fondasi dan 

sumbernya. Iman itu sebagai nikmat besar yang menjadikan manusia bisa meraih 

kebahagian dunia dan akhirat.
55

 

 Adapun cara mensyukurinya adalah dengan melakukan amalan salih dan 

meninggalkan maksiat. Landasan pokok dari akhlak Islam ada iman yaitu iman 

kepada Allah, sehingga memiliki kekuatan moral yang sangat kuat. Iman inilah 

merupakan batu fondasi bagi berdirinya bangunan akhlak Islam. Dapat dikatakan 

bahwa cara yang ditempuh membawakan akhlak adalah sebagai berikut:  

1. Dengan cara langsung 

  Nabi Muhammad Saw. Itu sebagai mualim al-nas al-khair  yakni yang 

terbaik. Oleh karena itu, dalam menyampaikan materi ajaran-ajarannya dibidang  
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akhlak secara langsung dapat dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur‟an dan al-

Hadis tentang akhlak dari Nabi Muhammad. Dengan ayat-ayat al-Qur‟an dan al-

Hadis tentang akhlak secara langsung itu ditempuh oleh Islam untuk 

membawakan ajaran-ajaran akhlaknya. Maka wajib atas tiap makhluk mengikuti 

perintah Allah swt dan Rasul-Nya.
 56

 Contoh ayat mengenai pengajaran aklakh 

dalam QS. Al-Hujurat/49:11 yaitu: 

                               

                                

                         

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan sekumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih 

baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 

kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan 

janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil dengan 

gelaran yang mngandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah 

(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat 

maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(QS. Al-Hujurat: 11)
57

  

 

 Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama 

mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. 
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 Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, 

seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: 

Hai fasik, hai kafir, dan sebagainya.  

  Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya manusia terdiri dari laki-laki 

dan  perempuan, bersuku, dan berbangsa-bangsa, bukanlah supaya mereka saling  

bermusuhan, tetapi supaya mereka saling kenal-mengenal, dan bahwa diantara 

mereka itu yang paling mulia adalah orang yang paling taqwa kepada Allah. 

2.  Dengan cara tidak langsung  

  Dalam menyampaikan ajaran-ajaran akhlaknya, juga dapat menggunakan 

cara yang tidak langsung yaitu:
58

 

a. Kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai akhlak. 

  Anak suka mendengarkan cerita-cerita atau kisah-kisah yang 

diberikan oleh orang tuanya. Kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai akhlak 

banyak dikemukakan dalam ajaran Islam antara lain kisah Nabi-nabi dan umat 

mereka masing-masing, kisah yang terjadi di kalangan Bani Israil, kisah pemuda-

pemuda penghuni gua (ashabul kahfi), kisah perjalanan Isra’ mi’raj  Nabi 

Muhammad dan lain-lain. Hikmah dari Isra’ mi’raj yaitu adanya perintah shalat 

lima puluh kali menjadi lima kali sehari semalam. Kisah, mempunyai kedudukan 

dan mempunyai peranan yang besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia. 
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b. Kebiasaan atau latihan-latihan peribadatan 

 Peribadatan seperti shalat, puasa, zakat, haji, perlu dibiasakan atau 

diadakan latihan. Apabila latihan-latihan peribadatan ini betul-betul dikerjakannya 

sehingga orang itu menjadi orang Islam yang berbudi luhur. Contoh, ibadah 

shalat, tampaknya shalat adalah cara yang  paling efektif untuk membawa 

manusia kepada Allah yang luhur. Dengan shalat manusia berhadapan langsung 

dengan Allah. 

 Dengan demikian dalam mengajarkan akhlak terutama kepada anak, 

dengan memberikan nasehat kepada anak agar menjauhkan akhlak tercela, 

kemudian mengisi, melaksanakan akhlak terpuji. Jadi metode pembinaan akhlak 

yang dimulai sejak usia dini dan pembinaan tersebut merupakan tugas dan 

tanggung jawab seorang ayah dan ibu atau orang tua terhadap anaknya. Metode 

tersebut dapat diiringi sebagai berikut:
59

 

a)  Orang tua harus mendidik dan membina akhlak, juga mengajarkan 

kepadanya berbag ai akhlak terpuji, serta menjauhkan dari teman-teman 

yang buruk. 

b)  Orang itu tidak dibenarkan memarahi atau menghukum anak lantaran 

melakukan kesalahan sekecil apapun. Akan tetapi dalam beberapa 

kesalahan ayah harus membiarkannya dan pura-pura tidak 

mengetahuinya. Khususnya tatkala anak melakukan kesalahan lalu ia  

menampakannya penyelesaian dan rasa malunya, serta berusaha 

menyembunyikan dan menutupi perbuatan buruknya itu. Dalam hal ini 

ayah tidak dibenarkan memarahi dan menghukumnya secara terang 

terangan ( didepan orang banyak), karena yang demikian justru akan 

membuatnya berani melakukan kesalahan lebih besar. 

c)  Orang tua harus melarang anak  sikap sombong dan angkuh terhadap 

teman-temannya, serta mendidik agar anak membiasakan diri bersikap 

ramah dan rendah hati.  

d)   Anak harus dilarang melakukan sebagian perbuatan tercela, seperti 

meludah  dan menguap dihadapan orang.  
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e)  Anak harus dicegah agar tidak mencuri dan menggunakan harta benda 

milik orang lain dan berbagai perbuatan tercela lainnya 

f)  Tatkala anak telah mencapai usia mumayiz (mampu membedakan antara 

yang baik dan buruk ) hendaklah ia diajari berbagai masalah dan norma 

agama.
60

  

 

 Berdasarkan uraian di atas bahwa menggunakan metode pembinaan akhlak 

yang dimulai sejak usia dini dan pembinaan tersebut merupakan tugas dan 

tanggung jawab seorang ayah dan ibu atau orang tua terhadap anaknya yaitu 

seperti, orang tua harus mendidik dan membina anak, orang tua harus mengetahui 

perkara pertama yang amat disukai anak, orang tua tidak dibenarkan memarahi 

atau menghukum anak lantaran melakukan kesalahan kecil apa pun. Orang tua 

harus melarang anak bersikap sombong,  angkuh, dan lainnya.  

4. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembinaan Akhlak 

  Segala tindakan dan perbuatan manusia memiliki perbedaan antara satu 

dengan yang lain. Manusia dan aktivitas merupakan mata rantai yang tidak bisa 

dilepaskan. Oleh karena itu faktor utama suatu keberhasilan dari aktivitas adalah 

faktor manusia.  

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan akhlak, 

antra lain menurut Muhtar mengatakan bahwa:  

 Ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan akhlak yaitu: 

a. Faktor orang tua 

b. Faktor pembinaan 

c. Faktor lingkungn
61
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 Kemudian Zahruddin menambahkan faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pembinaan akhlak, yaitu: faktor insting(naluri) dan faktor 

adat(kebiasaan).
62

 

a. Faktor orang tua 

 Dalam pembinaan akhlak anak faktor orang tua sangat menentukan, 

karena akan masuk dalam pribadi anak bersamaan dengan unsur-unsur pribadi 

yang didapatnya melalui pengalaman sejak kecil. Pendidikan keluarga sebagai 

orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya karena 

dalam keluarga memiliki banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan anak-

anaknya agar memiliki perilaku islami.
63

 

b. Faktor pendidik(guru) 

  Pendidik mempunyai peran yang sangat penting bagi pembinaan 

akhlak siswa. Oleh karena itu seorang pendidik harus mempunyai keteladanan 

yang baik. Karena, sikap, kepribadian, bahkan cara berpakaian pun disesuaikan 

dengan propesinya sebagai pendidik.
64

  

 Sebagaimana yang dikatakan Zuhairini bahwav Pendidik bukan hanya 

bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran kepada murid akan tetapi 

membentuk kepribadian seorang siswa sehingga akhirnya siswa memiliki 

kepribadian yang utama.
65
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c. Faktor lingkungan masyarakat 

 Lingkungan masyarakat tidak dapat di abaikan dengan membentuk dan 

membina  akhlak seseorang. Seseorang yang tinggal dilingungan yang baik, maka 

ia juga akan tumbuh menjadi individu yang baik pula. Ini sesuai dengan sifat yang 

melekat pada manusia yaitu sifat naluri. Masyarakat merupakan lingkungan yang 

ketiga dalam mengembangkan aktivitas hidup anak. Disamping faktor 

pembawaan, perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan baik 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan  masyarakat.
66

 

 Dengan demikian jelas bahwa lingkungan masyarakat akan memberikan 

pengaruh positif dan negatif terhadap perilaku anak. Lingkungan dikatakan positif 

jika lingkungan tersebut bisa memberikan motivasi dan rangsangan kepada anak 

untuk melakukan hal-hal yanng positif. Begitupun sebaliknya, lingkungan 

dikatakan negatif, apabila lingkungan sekitar anak tidak bisa memberikan 

dorongan atau pengaruh yang positif, lingkungan memberi pengaruh yang 

merugikan anak. 

C. Deskripsi Anak Usia Dini 

1. Pengertian Anak Usia Dini  

  Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut 

Beichler dan Snowman anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun 

sedangkan hakikat anak usia dini adalah individu yang unik dimana ia memiliki 

pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-

emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan 
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tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut.
67

 Dalam hadis pula diterangkan 

untuk mendidik anak sejak usia dini sebagaimana Rasulullah saw., bersabda: 

هُشمْن  لَع ْنهَعا  َع اضْن ِرتُشوهُشمْن  َع نِر  َع  َع ثْنعِر سِر هُشمْن  َعتْننَعاءُش سَع الجِر  َع مْن تِرالصه كُش الدَع  َعتْننَعاءُش مُش ُش ا  َع ْن

عِر  ا ِر قُشوا تَع ْننَعهُشمْن فِري الْن َعضَع فَع ِّد شْن ٍب  َع ( خ  ي اتودا د في كتاب الصالج ) َع
68

 

Artinya : 

  “Rasulullah saw. Bersabda: “perintahlah anak-anakmu mengerjakan salat 

ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat 

bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan 

perempuan)!”. (HR.Abu Daud dalam kitab sholat)” 

 

Hadits tersebut menerangkan bagaimana mendidik tentang agama pada 

anak-anak. Diantara perintah agama yang disebutkan dalam hadits ada 3 yaitu 

perintah melaksanakan shalat, perintah memberikan hukuman bagi 

pelanggarannya, perintah mendidik pendidikan seks. 

a) Perintah Shalat 

Orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anaknya diperintah 

Rasul agar perintah kepada mereka melaksanakan shalat. Perintah disini 

maknanya dilakukan secara tegas, sebab pada umumnya perintah shalat tidak saat 

waktu anak berumur tujuh tahun, namun sejak usia 4 tahun atau 5 tahunsudah 

harus diajak orang tuanya melaksanakan shalat bersama-sama walaupun belum 

dilaksanakan secara baik. Nah setelah usia 7 tahun perintah orang tua hendaknya 

secara tegas. Dalam riwayat al-Turmudzi Rasulullah bersabda: 
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 “ Ajarkan anak akan shalat sedang ia berumur 7 tahun”. Usia 7 tahun 

dalam perkembangan anak disebut usia kritis atau mumayyis dan usia pendidikan. 

Pada usia inilah anak sudah mulai berpikir cerdas menangkap pengetahuanserta 

dapat berkomunikasi secara sempurna.
69

 

b) Memberi Hukuman bagi Pembangkangnya 

Perintah shalat pada usia 7 tahun berlanjut pada usia 9 dan 10 tahun, 

dimana saat usia diatas 7 tahun anak-anak biasanya mengalami proses kejenuhan. 

Kejenuhan inilah yang mengakibatkan anak malas dan membangkang untuk 

melakukan perintah-perintah agama yang diperintahkan Allah melalui orang tua. 

Maka orang tua diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang berupa pukulan, 

sikap marah. Pukulan disini adalah hukuman yang sesuai kondisi atau pukulan 

bisa diartikan pukulan pada fisik jika diperlukan. Hukuman pukulan diberikan 

anak ketika berusia 10 tahun, karena pada usia ini seorang anak pada umumnya 

sudah mampu tahan pukulan, asal jangan dimuka. Hukuman tersebut menunjukan 

bahwa jika meninggalkan shalat begitu berat.
70

 

c) Pendidikan Seks 

Perintah memisahkan tempat tidur antara mereka, maksudnya untuk 

menghindari fitnah seks di tempat tidur, karena usia 10 tahun ini usia menjelang 

baligh atau remaja. Syekh al-Manawi dalam Fath al-Qadir Syarah al Jami’ al-
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Shaghir berkata bahwa perintah memisahkan tempat tidur antar mereka untuk 

menghindari gejolak syahwat seksual.
71

 

 Berdasarkan berbagai definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa anak 

usia dini  yang peneliti akan teliti yaitu berusia 5-8 tahun. Anak pada usia ini 

kebanyakan sudah memasuki taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Dimana 

perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat ditunjukkan dengan rasa 

keingintahuan anak terhadap lingkungan sekitarnya. 

 Masa anak usia dini sering disebut dengn istilah”golden age” atau masa 

emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk 

tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak 

sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Makanan 

yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Maka anak akan mampu menjalani 

tugas perkembangannya dengan baik.
72

 

 Masa kanak-kanak merupakan masa anak belum mampu mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya. Mereka cenderung senang bermain pada saat 

yang bersamaan, ingin menang sendiri dan sering mengubah aturan main dengan 

kepentigan diri sendiri. Dengan demikian, dibutuhkan upaya pendidikan untuk 

mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan, baik perkembangan fisik 

maupun perkembangan psikis. Potensi anak yang sangat penting untuk 

dikembangkan. Potensi-potensi tersebut meliputi kognitif , bahasa, sosio-

emosional, kemampuan fisik dan lain sebagainya.  
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 Masa kanak-kanak telah menjadi masa yang begitu unik sehingga sulit 

untuk kita bayangkan bahwa masa tersebut tidak selalu dianggap berbeda dengan 

masa dewasa.Meskipun demikian, pada abad pertengahan di Eropa, hukum 

biasanya tidak membedakan kriminalitas anak-anak dengan kriminalitas 

dewaasa.
73

 

 Anak-anak hari ini adalah  dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana 

layaknya dalam kehidupan orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan 

orang dewasa yang akan datang sangat bergantung pada sikap dan penerimaan 

serta perlakuan orang tua terhadap anaknya di masa mendatang. Bahkan 

kesadaran orang tua yang cukup baik pada orang dewasa untuk memperhatikan 

apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Perkawinan seharusnya memiliki 

aspek tanggung jawab yang mana dapat mendasari seluruh kegiatan pendidikan 

dan pembimbingan anak. Dasar kasih sayang yang murni akan sangat membantu 

perkembangan dan pertumbuhan anak-anak dalam kehidupan selanjutnya.
74

 

 Anak adalah amanat besar yang dititipkan dipundak orang tua dan pada 

hari Kiamat kelak mereka akan dimintai pertanggung jawaban atas titipan 

tersebut. Anak-anak memiliki hak yang musti dipenuhi orang tua mereka, dan 

yang terbesar serta terpenting adalah mendidik mereka dengan pendidikan 

keislaman yang shahih.
75
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 Setiap orang tua, bapak dan ibu bertakwa kepada Allah melalui sarana 

anak-anak mereka, baik yang laki-laki maupun perempuan, mendidik mereka 

dengan pendidikan Islam yang shahih agar menaati Allah dan Rasul-Nya dan 

bersemangat menjalankan kewajiban tersebut tanpa menelantarkan dan 

menyepelekannya sedikit pun, sebab tindakan naif ini hanya akan menyeret 

penyelesaian. 
76

 

 Ada sebagian orang tua yang terlalu menyepelekan dan meremehkan soal 

mendidik anak-anaknya jika ditanya hal tersebut dan diminta untuk 

memperhatikan anak-anaknya, ia malah menjawab “hidayah itu datangnya dari 

Allah”.
77

 Untuk menanggap apologi orang-orang seperti ini, perlu kiranya 

dijelaskan kepada mereka bahwa memang benar hidayah itu sepenuhnya ada 

ditangan Allah dan Dia Maha Pemberi petunjuk kejalan yang benar, dalam QS. 

Al-Kahfi/18:17 yaitu : 

                                

                                    

               

 

Terjemahnya: 

     Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka 

kesebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah 

kiri sedangkan mereka dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah 

sebagian dari tanda (kebesaran) Allah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh 

Allah, Maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang 

disesatkan-Nya Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin yang 

dapat memberi petunjuk kepadanya. (Q.S, Al-kahfi:17)
78
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 Penjelasan ayat di atas yaitu bahwasanya Allah Maha Segalanya apapun 

bisa terjadi berdasarkan kehendak-Nya Allah akan memberikan petunjuk kepada 

umat-Nya yang dikehendakinya juga. Jika Allah sudah menyesatkan umat yang 

dikehendakinya maka umat tersebut tidak akan mendapatkan pemimpin yang 

dapat memberinya petunjuk.
 79

 

 Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni memeluk Islam dan 

mengesahkan Allah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum/30:30, 

yaiti:  

                                       

                  

 

Terjemahnya: 

 Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak 

ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui(Q.S. Ar-Rum: 30)
80

 

 

 Penjelasan dari ayat tersebut yaitu bahwasanya tetaplah selalu berada 

dijalan yang lurus yaitu jalan yang selalu diridhai Allah swt., Tetaplah selalu 

dalam keadaan yang fitrah yang selalu dalam agama Allah swt., Oleh karena itu, 

kedua orang tua si anak wajib merawat fitrah ini dan menjaga dengan baik. Kita 

hanya membutuhkan orang tua untuk menjaga fitrah ini dan merawatnya dengan 
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mendiktekan kalimat tauhid kepadanya sebagai hal pertama yang mula-mula 

didengar dan diucapkannya.
81

 

 Setiap orang tua pasti menghendaki agar buah hatinya tumbuh menjadi 

anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwah kepada Allah 

swt., Kelak agar anaknya menjadi anak yang saleh dan shaliha. Harapan untuk 

menjadikan mereka yang terbaik, yang  dapat menunjang kehidupan mereka di 

masa depan, atau untuk kebaikan anak itu sendiri.
82

 

2. Rentang Usia 5-8 tahun  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan atau 

manusia yang masih kecil 
83

 masa kanak-kanak dan akhir adalah masa 

perkembangan pada usia 5-8 tahun. Dimana perkembangan kognitif (daya pikir) 

sangat pesat ditunjukkan dengan rasa keingintahuan anak terhadap lingkungan 

sekitarnya. 

 Masa anak-anak menjadi masa yang paling tepat untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai yang diyakini kemanfaatannya, agar selanjutnya 

dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. Sebab, pada masa anak-anak, seseorang 

memiliki karakter spesifik dan “siap” untuk merespon input-input baru.
84

 

Anak-anak merupakan masa yang paling mudah terpengaruh oleh 

lingkungan terutama oleh orang tua (keluarga). Maka dari itu masa anak-anak 

merupakan masa yang tepat untuk mengajarkan atau mendidik nilai-nilai ilahiyah 
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sedini mungkin agar menjadi anak yang shaleh, sesuai dengan ajaran yang 

disampaikan oleh Allah swt.,  melalui Nabi Muhammad Saw. 

 Masa menjadi orang tua merupakan masa alamiah terjadi dalam 

kehidupasn seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan, 

maka menjadi orang tua merupakan suatu keniscayaan.
85

 

1) Harapan Orang Tua pada Anaknya 

  Terdapat dua harapan utama yang muncul dari orang tua dari semua 

keluarga. Harapan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:
86

 

  Pertama, orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang yang 

shaleh. Adapun ciri-ciri anak yang saleh yang dipaparkan oleh para orang tua 

adalah menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama. 

  Kedua,  orang tua mengharapkan anaknya menjadi orang yang sukses 

ketika dewasa nanti. 

 

D. Kajian Relevan 

Penelitian ini merupakan penetian lapangan yaitu untuk mengetahui secara 

jelas mengenai Peran Orang Tua dalam Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini di 

Desa Malaringgi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan. Dalam penelitian 

ini penulis akan mengkaji beberapa tinjauan pustaka yang merupkan hasil 

penelian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan 

dan menunjukan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum ada yang 

membahasnya, maka untuk memberikan gambaran yang akan dipakai sebagai 
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landasan penelitian, jadi berikut ini penulis akan menerangkan berbagai tinjauan 

pustaka penelian yang berhubungan dengan penelitian ini, dan berguna untuk 

penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Menik Kusmami dalam skripsinya yang berjudul “Peran Orang Tua dalam 

Membina Kecerdasan Emosional  Anak Usia Dini di Desa Kota Batu, OKU 

Selatan”. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa motivasi orang tua sangat 

berpengaruh dalam mendidik kecerdasan emosional pada diri anak baik itu 

motivasi dari luar maupun dari dalam. Dalam penelitian ini memiliki suatu 

persamaan yaitu sama-sama membahas tentang peran orang tua dalam mendidik 

anak, adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas tentang 

mendidik tentang kecerdasan emosional sedangkan penulis membahas tentang 

membina akhlak anak usia 5-8 tahun.
87

 

Deni Fatmawati dalam skripsinya yang berjudul “ Peran Orang Tua Dalam 

Menyekolahkan Anak di Desa Suka Menanti Kecamatan Talang Balai 

Oki”.,menyatakan bahwa dalam menyekolahkan anak peran orang tua sangat 

berpengaruh untuk tingkat pendidikan anaknya. Orang tua dapat menentukan 

sekolah mana yang sesuai dengan anaknya. Dalam penelitian ini memiliki suatu 

persamaan yaitu sama-sama membahas tentang peran orang tua, adapun 

perbedaannya adalah dalam penelitan ini membahas tentang peran otang tua 

dalam menyekolahkan anak sedangkan penulis tentang peran orang dalam 

membina akhlak anak usia 5-8 tahun.
88
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Erlina Dewi Ratnasari dalam skripsinya yang berjudul “Peran Orang Tua 

Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Atar Balam Kecamatan Pedamaratan Timur 

OKI” yang menyimpulkan bahwa kenakalan remaja sekarang sangat meningkat 

dari tahun ke tahun yang pertama kali berpengaruh adalah bagaimana peran orang 

tua dalam menanggulangi  atau bahkan mengatasi kenakalan remaja tersebut. 

Dalam penelitian ini suatu persamaan yaitu sama-sama membahas tentang peran 

orang tua, adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas tentang 

peran orang tua terhadap kenakalan remaja sedangkan penulis meneliti tentang 

peran orang tua dalam pembinaan akhlak anak usia 5-8  tahun. 
89

 

Kaharuddin (2009) dalam skripsinya yang bejudul “Peranan Lingkungan 

Keluarga Pembentukan Kepribadian Anak yang Islami di Kecamatan Poleang 

Selatan Kabupaten Bombana.”Dalam penelitian ini ia mengungkapkan bahwa 

peranan lingkungan keluarga dalam pembentukan kepribadian anak yang Islami di 

Kecamatan Poleang Selatan adalah sebagai tempat pendidikan utama dan pertama, 

sebagai tempat meletakkan nilai-nilai keimanan serta sebagai tempat mendapatkan 

kasih sayang orang tua. Proses pembentukan kepribadian anak di Kecamatan 

Poleang Selatan telah berlangsung dengan baik melalui pendidikan keluarga, 

pendidikan agama Islam di sekolah dan pendidikan Islam melalui TPQ. 

Pendidikan tersebut di arahkan pada aspek-aspek pendidikan keimanan yang 

meliputi: (pendidikan shalat, puasa dan baca quran), pendidikan akhlak meliputi: 
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(akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang lain dan akhlak kepada alam 

sekitar).
90

  

Rusmia (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam 

Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan Pada Anak Di Desa Lambusa Kecamatan 

Konda Kabupaten Konawe Selalan.” Dalam penelitian ini ia menyimpulkan 

bahwa orang tua berperan penting dalam pembinaan nilai-nilai keagamaan anak. 

Nilai-nilai keagamaan yang diajarkan orang tua pada anak di Desa Lambusa 

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan adalah nilai-nilai keimanan, 

peletakkan dasar-dasar kepribadian dan pembentukan kesadaran pribadi.
91

 

Berdasarkan beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, ada aspek-

aspek tertentu yang memiliki persamaan dengan hasil penelitian ini yaitu terletak 

pada bidang kajiannya yang membahas tentang pendidikan anak di lingkungan 

keluarga. Nanum persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti 

Karena fokus masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini berbeda dengan 

fokus masalah yang ada pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengungkapkan sejauh mana peran orang tua dalam pembinaan akhlak anak usia 

dini, faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukug terhadap peran orang 

tua dalam membina akhlak anak usia dini serta solusi dari penghambat orang tua 

dalam pembinaan akhlak anak usia dini.  
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E. Kerangka Pikir  

Di era teknologi sekarang ini masalah dalam dunia pendidikan semakin 

kompkes dimana membutuhkan penyelesaian. Salah satu masalah yang terjadi 

adalah kenakalan remaja karena kurangnya akhlak. Masalah anak saat ini, 

membutuhkan perhatian terutama anak usia 5-8 tahun. Khusunya di Desa 

Malaringgi Kecamatan Laonti kabupaten Konawe Selatan. Karena mereka 

termaksud usia yang masih rentang dan rawan terhadap emosi mereka. Yang 

masih labil serta belum mempunyai pegangan agama yang cukup kuat. 

Kebingungan untuk memilih mana yang baik dan yang buruk. Kurangnya 

perhatian orang tua dan orang-orang terdekat dapat berpengaruh terhadap perilaku 

anak tersebut.
92

 

Menerapkan akhlak dalam kehidupan  sehari-hari terutama bagi 

pendidikan sangatlah penting sebab, penampilan, perkataan, akhlak, dan apa saja 

yang ada pada dirinya, dilihat, di dengar, oleh para anak akan mereka tiru dan 

lebih jauh lagi akan mempengaruhi pembentukan dan pembinaan akhlak mereka. 

Oleh karena itu orang tua harus memiliki cara khusus dalam membina akhlak 

anaknya agar mereka menjadi manusia yang berakhlakul karimah. 
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Kerangka pikir peran orang tua dalam pembinaan akhlak anak usia dini 

dapat di gambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

      

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 
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