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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perhatian Orang Tua

1. Pengertian Perhatian

Perhatian  Merupakan  hal/keadaan,  perbuatan  memperhatikan  secara

sungguh-sungguh  terhadap  minat  dan  perkembangan  anak.1 Perhatian  juga

merupakan  suatu  keaktifan  peningkatan  kesadaran  seluruh  unsur  jiwa  yang

digerakan/diarahkan dalam pemusatannya kepada sesuatu hal, baik yang di dalam

maupun di luar. 

Sehubungan  dengan  pengertian  perhatian  ini,  maka  peneliti  akan

mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli, diantaranya yaitu Agus Suyanto

dalam  bukunya  “Psikologi  Umum”  berpendapat  bahwa  perhatian  adalah

“konsentrasi  jiwa  kita  terhadap  pengertian  dan  sebagainya  dengan

mengenyampingkan yang lain-lain dari padanya”.2 Kemudian Sumadi Suryabrata

dalam  bukunya  “Psikologi  Pendidikan” menerangkan,  bahwa  yang  dimaksud

perhatian adalah “pemusatan tenaga psikis yang tertuju kepada sesuatu obyek”.3 

Menurut Wasty  Soemanto  mengemukakan bahwa perhatian diartikan dua

macam  yaitu  ”perhatian  adalah  pemusatan  tenaga  atau  kekuatan  jiwa  tertuju

kepada  sesuatu  obyek  dan  perhatian  adalah  pendayagunaan  kesadaran  untuk

menyertai sesuatu aktivitas.4 

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta,
PT Bakai Pustaka 2005), h. 857. 

2 Agus Suyanto, Psikologi Umum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 98.
3 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),

h. 29.
4 Wasty Soemanto,  Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 32.
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Selanjutnya  Bimo  Walgito  mengemukakan  bahwa  perhatian  merupakan

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada

sesuatu atau sekelompok obyek.5

Menurut  Abu  Ahmadi  perhatian  adalah  keaktifan  jiwa  yang  diarahkan

kepada suatu obyek, baik di dalam maupun di luar dirinya.6 Slameto berpendapat

bahwa  perhatian  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  hubungannya  dengan

pemilihan  rangsangan  yang  datang  dari  lingkungannya.7 Sedangkan  menurut

Sardiman perhatian adalah pemusatan energi psikis yang tertuju pada suatu objek

pelajaran  atau  dapat  dikatakan  sebagai  banyak  sedikitnya  kesadaran  yang

menyertai aktivitas belajar.8

Berdasarkan  kajian  teori  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  perhatian

adalah salah satu dari bentuk peranan yang memberikan pemusatan pikiran/energi

psikis (kejiwaan) dalam diri seseorang terhadap suatu objek/aktifitas tertentu yang

dilakukan  secara  sadar.  Dikatakan  secara  sadar  karena  kegiatan  tersebut

memerlukan  perencanaan  sebelum ia  mengamati  suatu  objek.  Seseorang  yang

memiliki  perhatian  terhadap  suatu  objek/kejadian,  berarti  orang  tersebut  telah

memfokuskan pengamatannya pada objek ataupun kejadian tersebut.

Sedangkan  dalam  hubungan  dengan  belajar,  faktor  dari  keluarga

mempunyai peranan penting, keadaan keluarga akan sangat menetukan berhasil

tidaknya anak dalam menjalin proses belajarnya. Maka dari itu perhatian orang

tua  sangat  diperlukan  dalam meningkatkan minat  belajar  belajar  pada  seorang

5 Bimo  Walgito,  Pengantar Psikologi  Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 56.
6 Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 145
7Slameto.  Belajar  dan Faktor-faktor  yang Mempengaruhinya,  (Jakarta:  Rineka Cipta,

2013), h. 10
8 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 44.
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siswa. 9Yang dimaksudkan kelurga di sini adalah ayah dan ibu yang memberikan

perhatian kepada anaknya.

Dalam situasi normal ayah dan ibu memberikan  berbagai variasi bentuk

besar dan kecilnya stimulus dapat mempengaruhi perkembangan intelektual anak.

Orang tua yang memiliki kepekaan dalam menanggapi dan mendorong anaknya

supaya maju dalam perkembanganya tampak berkembang baik jika respon yang

diberikan tepat sesuai dengan keinginan si anak. Misalnya memberikan tanggapan

dan arahan ketika si anak bertanya atau mebuat kesalahan.10

Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa setiap arahan maupun tanggapan

orang  tua  (ayah  dan  ibu)  akan  memberikan  dampak  yang  baik  kepada

perkembangan si anak, karena anak merasa di perhatikan oleh orangtuanya yang

penuh kasih sayang.

Seseorang  yang  sedang  mengamati  suatu  objek  atau  kejadian  maupun

aktivitas, dapat dikatakan bahwa orang tersebut memberikan perhatian terhadap

objek yang sedang diamatinya. Perhatian erat kaitannya dengan persepsi, karena

persepsi  seseorang  terhadap  suatu  objek  disebabkan  karena  adanya  perhatian

disamping stimulus yang diterima seseorang.

Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa

perhatian  adalah  pemusatan  atau  kesadaran  jiwa  yang  diarahkan  pada  sesuatu

obyek tertentu yang memberikan rangsangan kepada individu, sehingga ia hanya

memperdulikan obyek yang merangsang itu.

9 Alex sobur, Psikologi Umum, (Bandung:Pustaka Setia, 2003),  h. 248
10 Save M.Dagun, Psikologi Keluarga, Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h. 100
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2. Pengertian Orang Tua

Orang  tua  adalah "Orang  yang   dianggap  tua"(disegani). Baik melalui

hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang

sangat  penting  dalam  membesarkan  anak,  dan  panggilan  ibu  dan  ayah  dapat

diberikan untuk perempuan dan pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari

seseorang yang mengisi  peranan ini.  Contohnya adalah  pada orang tua  angkat

(karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah biologis anak) dan ayah tiri (suami ibu

biologis anak). 11

Banyak dari kalangan para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang

pengertian orang tua, yakni menurut Djamarah mengemukakan bahwa “orang tua

pendidik pertama dan utama dalam keluarga”.12 Bagi anak orang tua adalah model

yang  harus  ditiru  dan  diteladani.  Sebagai  model  orang  tua  harus  memberikan

contoh yang terbaik bagi anak dalam keluarga. Shinta menyatakan “orang tua dan

keluarga adalah penanggung  jawab pertama dan utama penanaman sopan santun

dan budi pekerti  bagi anak. Kemudian,  proses penanaman ini akan dilanjutkan

oleh para guru dan masyarakat”.13

Menurut Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, “ orang tua adalah

orang  yang  bertanggung  jawab  dalam satu  keluarga  atau  rumah  tangga,  yang

dalam penghidupannya sehari-hari lazim disebut bapak-ibu.”14

11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa ...., h. 629.  
12Syaiful  Bahri  Djamarah,  Pola Komunikasi  Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga,

(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 29.
13Shinta Ratnawati, Keluarga Kunci Sukses Anak, (Jakarta: Kompas, 2000), h. 43.
14 Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution. Peranan Orang Tua dalam Meningkatkan

Prestasi Belajar Anak, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia 1989), h. 23.
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Sedangkan  menurut  Muhyidin  orang  tua  adalah  ayah/ibu  bagi  anak-

anaknya atau orang yang telah hidup berumah tangga dan telah mempunyai anak

(atau bahkan cucu) yang mempunyai tanggung jawab tertentu.15

Menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, dikemukakan “Orang

tua  adalah  pria  dan  wanita  yang  terikat  dalam perkawinan  dan  siap  memikul

tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.16

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian orang tua yang telah

dikemukakan  di  atas,  dapat  diperoleh  pengertian  bahwa  orang  tua  memiliki

tanggung  jawab  dalam  membentuk  serta  membina  anak-anaknya  dari  segi

psikologis. Orang tua dituntut untuk dapat mengerahkan dan mendidik anaknya

agar dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia.

Orang tua yang dimaksudkan dalam penelitian ini  adalah ayah dan ibu

kandung atau orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dalam sebuah

keluarga dan tinggal dalam satu rumah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perhatian orang tua

adalah kesadaran jiwa atau kepedulian orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan

pokok  anak,  baik  aspek  pembinaan  maupun  pemenuhan  kebutuhan  fisik  dan

psikis anaknya.

3. Macam-macam Perhatian Orang Tua

Menurut  Sumadi  Suryabrata,  atas  dasar  intensitasnya  perhatian  terbagi

menjadi  dua  yaitu  perhatian  intensif  dan  perhatian  tidak  intensif.17 Perhatian

15 Kartini Kartono, Peranan Keluarga Memandu Anak, Sari Psikologi Terapan, (Jakarta:
Rajawali Press. 2000), h. 48.

16 Astrida, “Peran dan fungsi orangtua dalam mengembangkan kecerdasan Emosional 
anak”, http://sumsel.kemenag.go.id.pdf, diakses 17 Agustus 2019.

17 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan..., h. 14.
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intensif  adalah  banyaknya  kesadaran  yang  menyertai  sesuatu  aktifitas  atau

pengalaman batin. Makin banyak kesadaran yang menyertai sesuatu aktifitas atau

pengalaman batin,  berarti makin intensiflah perhatiannya. Perhatian intensif  ini

pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga. 

Sedangkan Wasty Soemanto, perhatian tidak intensif adalah perhatian yang

kurang diperkuat oleh rangsang atau beberapa keadaan yang menyertai aktivitas

atau pengalaman batin.”18Orang tua yang jarang tinggal  di  rumah akan sedikit

berkurang  kesadaran  yang  menyertai  suatu  aktivitas  dirumahnya,  sehingga

perhatian orang tua tidaklah intensif yang menjadikan anak malas untuk belajar.

Jadi  perhatian tidak intensif  adalah sedikitnya suatu kesadaran yang menyertai

sesuatu aktivitas atau pengalaman batin.

Menurut  Bimo  Walgito,  dilihat  dari  segi  timbulnya,  perhatian  dibagi

menjadi  dua  yaitu  perhatian  spontan  dan  perhatian  tidak  spontan.19 Perhatian

spontan adalah perhatian yang timbul dengan sendirinya secara spontan. Perhatian

spontan  biasanya  akan  masih  diingat  oleh  anak,  bila  suatu  ketika  anak  butuh

mengingatnya  lagi. Sedangkan  menurut  Wasty  Soemanto,  perhatian  spontan

adalah  “perhatian  yang  tidak  disengaja  atau  tidak  sekehendak  subyek.”20

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata, perhatian spontan adalah “perhatian tak

sekehendak,  perhatian  tak  disengaja.”21 Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa

perhatian spontan adalah perhatian yang timbul dengan sendirinya tanpa disertai

usaha dan obyek.

18 Wasty  Soemanto, Psikologi Pendidikan..., h. 32-33.
19 Bimo Walgito, Psikologi Pendidikan..., h. 57.
20 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan..., h. 14.
21 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan..., h. 15.
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Perhatian tidak spontan/sekehendak/refleksif, biasanya terjadi pada sebuah

keluarga dimana seorang ayah menyuruh agar anaknya memperhatikan pelajaran

yang  telah  diajarkan  oleh  gurunya  serta  mengerjakan  segala  sesuatu  yang

diperintahkan oleh guru. Perhatian anak kepada pelajarannya merupakan perhatian

sekehendak, yang membutuhkan suatu kesengajaan untuk memperhatikannya.

Menurut Sumadi Suryabrata perhatian sekehendak adalah “perhatian yang

disengaja,  perhatian  refleksif.”22Adapun  menurut  Wasty  Soemanto  perhatian

refleksif  atau  tidak  spontan  adalah  “perhatian  yang disengaja  atau  sekehendak

subyek.”23 Pengertian-pengertian  di atas  dapat  digaris  bawahi  bahwa perhatian

tidak spontan adalah perhatian yang disengaja oleh subyek terhadap obyeknya.

Berikutnya  Bimo  Walgito  membagi  perhatian  berdasarkan  banyaknya

objek yang dicakup pada suatu waktu, yaitu dapat dibedakan menjadi, perhatian

yang  sempit  dan  perhatian  yang  luas.  Perhatian  yang  sempit  yaitu  perhatian

individu pada suatu waktu hanya dapat menimbulkan sedikit objek. 

Terkait  dengan  perhatian  yang  sempit  dan  luas,  maka  perhatian  dapat

dibedakan  lagi  menjadi  perhatian  terpusat/konsentratif  dan  perhatian  terbagi-

bagi/distributif.  Perhatian  konsentratif  adalah  perhatian  yang  ditunjukan  hanya

kepada  suatu  objek.  Sedangkan  perhatian  distributif  adalah  perhatian  yang

ditunjukan pada beberapa objek dalam waktu yang sama. 24

Pada  umumya  orang  yang  mempunyai  perhatian  yang  sempit  sejalan

dengan  perhatian  yang  terpusat.  Sedangkan  perhatian  yang  terbagi-bagi  yaitu

individu pada  suatu  waktu  dapat  memperhatikan  banyak  hal  atau  objek.  Pada

22 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan..., h. 15.
23 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan..., h. 14.
24 Baharuddin, Psikologi Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 178. 
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umumnya  orang  yang  mempunyai  perhatian  yang  luas  sejalan  dengan  yang

terbagi ini.

Dilihat dari segi derajatnya, perhatian terbagi menjadi dua, yaitu perhatian

tingkat  tinggi  dan  perhatian  tingkat  rendah.  Rentetan  derajat  perhatian  itu

mempunyai perbedaan yang kualitatif. Individu yang mengalami perhatian tingkat

tinggi kadang-kadang melupakan waktu dan keadaan sekelilingnya.

Pengelompokan  yang  terakhir  dikemukakan  oleh  Bimo  Walgito  bahwa

dilihat dari fluktuasi perhatian, maka perhatian dapat dibedakan perhatian yang

statis  dan  perhatian  yang  dinamis.  Perhatian  yang  statis  yaitu  individu  dalam

waktu tertentu dapat dengan statis atau tetap perhatiannya tertuju kepada objek

tertentu. Orang yang mempunyai perhatian yang semacam ini sukar memindahkan

perhatiannya dari satu objek ke objek lainnya. Sedangkan perhatian yang dinamis

yaitu individu secara lincah dari suatu objek ke objek yang lain. Individu yang

mempunyai perhatian semacam ini akan mudah memindahkan perhatiannya dari

suatu objek ke objek lain. 

Adapun  macam-macam  perhatian  yang  tepat  dilakukan  dalam  belajar

menurut Wasty Soemanto yaitu:

1) Perhatian intensif perlu digunakan, karena kegiatan yang disertai perhatian

intensif akan lebih terarah.

2) Perhatian  yang  disengaja  perlu  digunakan,  karena  kesengajaan  dalam

kegiatan akan mengembangkan pribadi anak didik.
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3) Perhatian  spontan  perlu  digunakan,  karena  perhatian  yang  spontan

cenderung dapat berlangsung lebih lama dan intensif  dari  perhatian yang

disengaja.25

Kesadaran  akan  tanggung  jawab  memberi  perhatian  mendidik  dan

membina anak secara terus menerus perlu dilakukan bagi setiap orang tua kepada

anaknya.  Dalam  konsep  pendidikan  moderen,  kedua  orang  tua  harus  sering

berjumpa dan berdialog dengan anak-anaknya. Pergaulan dalam keluarga harus

terjalin secara mesra dan harmonis sehingga perhatian orang tua terhadap anaknya

menjadi intensif.26

Orang  tua  yang  jarang  di  rumah  akan  mengakibatkan  perhatiannya

terhadap anaknya menjadi tidak intensif, sehingga hubungan antara kedua orang

tua  dengan  anaknya  menjadi  kurang  akrab  yang  dapat  menimbulkan

kerenggangan  kejiwaan  yang  dapat  menjurus  kepada  kerenggangan  secara

jasmaniah. Misalnya anak akan kurang betah di rumah dan lebih senang berada di

luar rumah dengan teman-temannya.

Begitu pula orang tua yang banyak menyerahkan urusan rumah tangga dan

perawatan anaknya kepada pembantu rumah tangga, juga dapat berakibat kurang

baik bagi pertumbuhan perkembangan jiwa anak.

4. Fungsi Perhatian Orang Tua

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa anak adalah amanat dari Allah

sehingga atas dasar inilah apabila kita menghendaki agar anak kita sesuai dengan

apa  yang  kita  harapkan,  tentu  saja  sebagai  orang  tua  harus  pandai-pandai

25 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan..., h. 35.
26 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 66.
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memperhatikan  pendidikan  anak  terutama  terhadap  pendidikan  agamanya.

“Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama (sesuai dengan ajaran agama)

maka  akan  semakin  banyak  unsur  agama,  sikap,  tindakan  dan  caranya

menghadapi hidup akan sesuai dengan agama.”27

Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

سس نننا ل ههننا  سد سقو هو ررا  ا هن سكنن  للي هأ هو سك  هسنن سف هأن اا  وو سقن اا  سنننو هم هءا هن  لذي نلنن ههنا  يي أ
ه ٱوهيي مم هم مم ٱ

سهنن هر هم هأ همننا  هه  نلنن ل هن  سصننو هي نل  هدا  لشنن هل  لغ ةة  هكنن لئ وهيل هم ههننا  هل هع سة  هر هجننا لح ممهو ٱ عم دد دظ يم ٱلم
هن  سرو هم سي هما  هن  سلو هع هي ؤمهو فم

Terjemahnya:  “Wahai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  diri  dan
keluargamu dari api neraka”. (Q.S. At-Tahrim : 6)28 

Menurut M. Quraish Shihab di dalam  bukunya Tafsir Al-Mishbah, “Ayat
di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah.
Ayat diatas, walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), itu bukan
berati tertuju kepada mereka. Akan tetapi ayat diatas tertuju kepada perempuan
dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang
memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju pada lelaki dan perempuan. Ini berati
kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangan masing-
masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuanya.29 

Ayat  tersebut  juga  menjelaskan  bahwa  ada  dua  kewajiban  yang

dibebankan  kepada  orang  tua,  yaitu  orang  tua  berfungsi  sebagai  pendidik

keluarga,  orang  tua  berfungsi  sebagai  pemikir  dan  pelindung  keluarga.30

Sedangkan sekolah dan pemimpin masyarakat hanya menerima limpahan tugas

dari orang tua saja, tetapi di luar dari tugas tersebut orang tua masih memiliki

tanggung jawab yang besar bagi pendidikan anaknya.31 

27 Zakiah Dradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 54.
28 Depag RI,  F. Patty, dkk,  Pengantar Psikologi  Umum,  (Surabaya:  Usaha Nasional,

1982), h. 94-95.
Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1988), h. 955.
29M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 177.
30 Hendri  Kurniawan,  Perhatian  Orang  Tua  pada  Aktifitas  Keagamaan  Anak  di

Kelurahan Landono Kabupaten Konawe Selatan (Kendari: Skripsi, IAIN Kendari, 2015), h. 15.
31Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 287.



22

Hal ini dikemukakan pula oleh M. Arifin bahwa melatih anak adalah suatu
hal yang sangat penting, karena anak sebagai amanat bagi orang tuanya, hati anak
suci bagaikan mutiara cemerlang, bersih dari  segala ukuran serta gambaran, ia
mampu menerima segala yang diukirkan atasnya dan condong kepada segala yang
dicondongkan kepadanya. Maka ia bila dibiasakan kearah kebaikan dan diajarkan
kebaikan jadilah ia baik dan berbahagia dunia akhirat,  sedangkan ayah beserta
para  pendidiknya  turut  mendapat  bagian  pahalanya.  Tetapi  apabila  dibiasakan
jelek atau dibiarkan dalam kejelekan, maka celakanya mendapat beban dosanya.
Untuk itu wajiblah wali menjaga anak dari perbuatan dosa dengan mendidik dan
mengajar berakhlak bagus, menjaganya dari teman-temannya yang jahat-jahat dan
tidak boleh membiasakan anak dengan bernikmat-nikmat.32

 Jadi jelaslah bahwa menurut agama Islam mendidik anak itu merupakan

kewajiban yang harus ditunaikan orang tua terhadap anaknya. Disamping orang

tua mempunyai fungsi sebagai pendidik juga sebagai pemelihara atau pelindung

keluarga dimana mereka harus memelihara keselamatan kehidupan keluarga baik

materi maupun non material. 

Tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak agar menjadi anak yang

soleh  bukan pekerjaan  yang mudah dilakukan,  lebih-lebih  diera  informasi  dan

globalisasi  saat  ini,  dimana anak lebih  peka  terhadap apa yang dilihat,  dibaca

ataupun yang didengarnya baik melelui media cetak maupun media elektronik.

Akibatnya anak mudah meniru atau mencontoh apa saja yang ia dapatkan selama

ini.

Apabila anak meniru atau mencontoh hal-hal yang baik, maka hal itu akan

membawa kebaikan pada diri anak itu sendiri dan ini sangat dianjurkan, tetapi jika

ia meniru atau mencontoh hal-hal yang tidak baik sehingga ia menjadi anak yang

berbudi pekerti buruk maka hal ini akan membawa pengaruh yang jelek terhadap

diri anak itu sendiri bahkan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, disinilah

32 M. Arifin, Hubungan Timbak Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan
Keluarga, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 75.
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diperlukan  perhatian  khusus  oleh  orang  tua  terhadap  pendidikan  agama  anak.

Karena  dengan  dasar  agama  inilah  seorang  anak  akan  dapat  mengendalikan

dirinya dari pengaruh-pengaruh yang buruk.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan perhatian

orang tua terhadap anak sangat penting artinya agar anak selalu terkontrol dalam

segala tingkah lakunya baik itu disekolah maupun dalam keluarga.

5. Tujuan Perhatian Orang Tua

Anak  yang  masih  dalam  proses  belajar,  perlu  adanya  perhatian  dari

keluarga terutama orang tua. Karena orang tua mempunyai pengaruh yang besar

terhadap kegiatan belajar anak-anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto

Wirowidjojo dalam bukunya Slameto yaitu keluarga adalah lembaga pendidikan

yang pertama dan utama. Keluarga  adalah bagian dari pendidikan dalam ukuran

kecil,  tetapi  bersifat  menentukan  untuk  pendidikan  dalam  ukuran  besar  yaitu

pendidikan bangsa, negara dan dunia.33

Melihat pernyataan tersebut, dapatlah dipahami betapa pentingnya peranan

keluarga di dalam pendidikan anaknya. Cara orang tua mendidik anak-anaknya

berpengaruh  terhadap  kegiatan  belajarnya  baik  dalam  pendidikan  sekolah,

masyarakat  dan  keluarga.  Karena  keluarga  adalah  lembaga  pendidikan  yang

pertama dan utama, maka orang tua juga akan selalu mengetahui perkembangan

anaknya baik fisik maupun psikis. Selama anak belum dewasa, maka orang tua

mempunyai  peranan penting bagi  anak-anaknya untuk membawa anak menuju

kedewasaan.  Oleh  karena  itu  orang  tua  harus  memberikan  contoh  yang  baik

karena anak suka meniru kepada orang tua.

33 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor..., h. 61.
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6. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua 

Di era ini, masyarakat muslim secara khusus orang tua, ulama, guru, dan

para  aktivis  dakwah  dituntut  untuk  memiliki  sikap  isyfaq  terhadap  anak-anak

sebagai generasi penerus mereka. Sikap isyfaq adalah sikap peduli, khawatir, dan

prihatin dengan kondisi  dan dunia anak-anak. Kader-kader penerus itu, dengan

sikap isyfaq diharapkan tidak terperosok kejalan yang tidak benar atau melakukan

perbuatan yang di dalamnya terdapat penentangan kepada Allah swt. Anak adalah

amanat Allah yang dititipkan-Nya kepada kedua orang tua agar diasuh, dididik,

dan dibina berdasarkan nilai-nilai  Islam secara utuh. Salah satu cara terpenting

untuk  menuntun  dan  membinanya  adalah  dengan  mendidiknya  membaca  dan

menulis al-Qur’an.34

Mengenai tanggung jawab pendidikan yang perlu disadari dan dibina oleh

kedua orang tua terhadap anak menurut Fuad Ihsan antara lain, sebagai berikut :

a. Memelihara  dan  membesarkannya, tanggung  jawab  ini  merupakan

dorongan  alami  untuk  dilaksanakan,  karena  anak  memerlukan  makan,

minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun

rohaniah dari berbagai gangguan penyakit  atau bahaya lingkungan yang

dapat membahayakan dirinya.
c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang

berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ketika dewasa ia mampu berdiri

sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.
d. Membahagiakan  anak  untuk  dunia  dan  akhirat  dengan  memberikan

pendidikan  agama  sesuai  dengan  ketentuan  Allah  sebagai  tujuan  akhir

34 Ahmad Syarifuddin,  Mendidik Anak, Membaca, Menulis, Dan Mencintai al-Qur’an,
(Depok: Gema Insani, 2008), h. 11.
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hidup muslim. Tanggung jawab ini dikategorikan sebagai tanggung jawab

kepada Allah.35 
Kemudian menurut  tim  penyusun  buku  Ilmu  Pendidikan  Islam

Dirbinpertais  Departemen  Agama  RI  bahwa tanggung  jawab  pendidikan  yang

harus dipikul orang tua sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
a. Memelihara dan membesarkan anak
b. Melindungi  dan  menjamin  kebutuhan  anak,  baik  jasmaniah  maupun

rohaniah
c. Memberi pengajaran  dalam  arti  yang  luas  sehingga  anak  memperoleh

peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi

mungkin yang dapat dicapai
d. Membahagiakan anak,  baik  di  dunia  maupun di  akhirat,  sesuai  dengan

pandangan dan tujuan hidup muslim36

Dari pendapat-pendapat  di atas  mengenai  lingkup  tanggung  jawab

pendidikan  yang  meliputi  kehidupan  dunia  dan  akhirat  dalam  arti  yang  luas

dapatlah  diperkirakan bahwa para  orang tua tidak mungkin  dapat  memikulnya

sendiri  secara  sempurna,  lebih-lebih  dalam  masyarakat  yang  senantiasa

berkembang  maju.  Hal  ini  bukanlah  merupakan  aib  karena  tanggung jawab

tersebut  tidaklah  harus  sepenuhnya dipikul oleh orang tua secara sendiri-sendiri,

sebab mereka sebagai manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan. 

Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut,  baik dari  segi  waktu

maupun  kemampuannya  maka  orang  tua  dapat  menyerahkannya  sebagian  dari

35 Fuad Ihsan Dasar-dasar Kependidikan..., h. 64.
36 Ida Ayu Larasati. “Upaya Orang Tua Dalam Mendidik Anak Cinta Al-Qur’an Pada

Keluarga Tahfidzul Qur’an di Desa Karangsalam Kecamatan Kedungbanten Kabupaten Banyumas
ProvinsiJawaTengah”.Skripsi.2018.
(Online)https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6447/IDA%2520AYU
%2520LARASATI%252014422124.pdf%3Fsequence
%3D1&sa=U&ved=2ahUKEwiqvJGJ4bfAhWaV30KHX5kCq4QFjAJegQIAhAB&usg=AOvVaw
3lO7ToCFItbyHVVHOkBBn diakses 28 Desember 2018

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6447/IDA%2520AYU%2520LARASATI%252014422124.pdf%3Fsequence%3D1&sa=U&ved=2ahUKEwiqvJGJ4bfAhWaV30KHX5kCq4QFjAJegQIAhAB&usg=AOvVaw3lO7ToCFItbyHVVHOkBBn
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6447/IDA%2520AYU%2520LARASATI%252014422124.pdf%3Fsequence%3D1&sa=U&ved=2ahUKEwiqvJGJ4bfAhWaV30KHX5kCq4QFjAJegQIAhAB&usg=AOvVaw3lO7ToCFItbyHVVHOkBBn
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6447/IDA%2520AYU%2520LARASATI%252014422124.pdf%3Fsequence%3D1&sa=U&ved=2ahUKEwiqvJGJ4bfAhWaV30KHX5kCq4QFjAJegQIAhAB&usg=AOvVaw3lO7ToCFItbyHVVHOkBBn
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tugas  dan  tanggung  jawab  itu  kepada  sekolah  atau  pemimpin-pemimpin

masyarakat.37

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perhatian Orang tua  

Perhatian  orang  tua  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  sebagai

berikut: 

a. Pembawaan. Adanya pembawaan tertentu yang berhungan dengan objek

yang direaksi, maka timbul perhatian terhadap objek tertentu.
b. Latihan  dan  kebiasaan.  Dari  hasil  latihan-latihan  atau  kebiasaan  dapat

menyebabkan  mudah  timbulnya  perhatian  terhadap  bidang  tertentu

walaupun tidak ada bakat pembawaan tentang bidang tersebut. 
c. Kebutuhan.  Merupakan  dorongan,  adanya  kebutuhan  tentang  sesuatu

memungkinkan timbulnya perhatian terhadap objek tersebut.  
d. Kewajiban.  Di  dalam  kewajiban  terdapat  tanggung  jawab  yang  harus

dipenuhi  oleh  orang  yang  bersangkutan,  ia  tidak  akan  bersikap  masa

bodoh,  apa  yang  menjadi  kewajibannya  akan  dijalankan  dengan  penuh

perhatian. 
e. Keadaan jasmani. Sehat tidaknya jasmani sangat mempengaruhi perhatian

kita terhadap suatu objek. 
f. Suasana  jiwa.  Keadaan  batin,  perasaan,  fantasi  dan  pikiran  sangat

mempengaruhi perhatian kita. Mungkin dapat mendorong dan sebaliknya

dapat juga menghambat.  
g. Suasana di sekitar. Adanya macam-macam suasana di sekitar kita, seperti

kegaduhan, keributan, kekacauan, temperatur, sosial ekonomi, keindahan

dan sebagainya dapat mempengaruhi perhatian.
h. Kuat  tidaknya  perasaan  dari  objek  itu  sendiri.  Seberapa  kuatnya

perangsang  yang  bersangkutan  dengan  objek  perhatian  sangat

37Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 287.
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mempengaruhi  perhatian  kita.  Jika  rangsangannya  kuat,  kemungkinan

perhatian  terhadap  objek  tersebut  besar  pula.  Sebaliknya  jika

rangsangannya lemah, perhatian kita juga tidak begitu besar.38

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi perhatian orang tua terhadap anak usia sekolah adalah disebabkan

oleh faktor pembawaan, latihan dan kebiasaaan, kebutuhan, kewajiban, keadaan

jasmani, suasana jiwa, suasana di sekitar dan kuat tidaknya perangsang dari objek

itu sendiri, di samping itu karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya

pendidikan  agama  Islam  juga  disebabkan  kurangnya  waktu  karena  kesibukan

dengan pekerjaan- pekerjaannya.  

B. Kemampuan Membaca Al-Quran

1. Pengertian Kemampuan 

Kemampuan  dalam  Kamus  besar  Bahasa  Indonesia  berasal  dari  kata

“mampu”  yang  mendapatkan  awalan  “ke” dan  akhiran  “kan” yang  berarti

kesanggupan, kecakapan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu.39 Kemampuan

adalah sesuatu yang benar-benar dapat dilakukan oleh seseorang.40 

Istilah kemampuan berarti “kecakapan, keahlian pada sesuatu”.41

Kemampuan juga bisa disebut dengan kompetensi. Kata kompetensi berasal dari

bahasa  Inggris  “competence”  yang  berarti  ability,  power,  authority,  skill,

38 Rachmawati, R. Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Minat Baca Anak Kendari:
Skripsi STAIN Kendari, 2010. h. 25.

39 Tim penyusun kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2001),
h. 51.

40Najib Khalid al-Amir, Mendidik Cara Nabi SAW, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002),
h. 166.

41 Wjs. Poerwadinata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka,
2006), h. 797.
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knowledge,  dan kecakapan, kemampuan serta wewenang. Jadi kata kompetensi

dari kata competent yang berarti memiliki kemampuan dan keterampilan dalam

bidangnya sehingga ia  mempunyai  kewenangan atau  otoritas untuk melakukan

sesuatu dalam batas ilmunya tersebut.

Kompetensi  merupakan  perpaduan  dari  tiga  domain  pendidikan  yang

meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terbentuk dalam pola

berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.  Atas dasar ini,  kompetensi

dapat  berarti  pengetahuan,  keterampilan  dan  kemampuan  yang  dikuasai  oleh

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat  melakukan

perilaku-perilaku  kognitif,  afektif  dan  psikomotorik dengan sebaik-baiknya.42

Dari  beberapa  pengertian-pengertian  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan

bahwa  kemampuan  (ability)  adalah  kecakapan  atau  potensi  menguasai  suatu

keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau

praktek  dan  digunakan  untuk  mengerjakan  sesuatu  yang  diwujudkan  melalui

tindakannya.

Kemampuan yang dimaksudkan di sini ialah penguasaan siswa  SMP

Negeri 1 Kulisusu  Utara  dalam membaca  ayat-ayat al-Qur’an sebagai

keterampilan dasar untuk memahami isi kandungan kitab suci al-Qur’an.

2. Pengertian Membaca Al-Qur’an

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang al-Qur’an, maka terlebih dahulu

akan diuraikan pengertian membaca itu sendiri. Pengertian membaca di bawah ini

akan disajikan dari  beberapa pendapat,  antara lain  yaitu  Depdikbud,  membaca

42 Suja’I,  Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab,  (Semarang: Walisongo Press, 2008),  h.
14-15.
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diartikan  sebagai  melihat  serta  memahami  dari  apa  yang  tertulis  dengan

melisankan atau hanya dihati.43 

Menurut  J.A.  Battle  and  R.I  Shannun,  memberikan  pengertian  bahwa

membaca  diartikan  sebagai  kecakapan  untuk  memahami  pengertian-pengertian

yang dimaksud oleh seseorang pengarang.44 

Pendapat  awam menganggap  kemampuan  membaca  ini  adalah  sebagai

“kesanggupan seseorang mencocokan bunyi dengan huruf”.45 Jika kita melihatnya

dalam literatur pendidikan Islam, istilah baca mengandung dua penekanan yaitu:

tillawah dan qiroa. Istilah  tillawah  mengandung kata mengikuti (membaca) apa

adanya  baik  secara  fisik  maupun  mengikuti  jejak  dan  kebijaksanaan,  atau

membaca apa adanya sesuai dengan aturan bacaan yang benar dan baik.46

Selanjutnya  pengertian  al-Qur’an  menurut  beberapa  Ahli  yaitu  W.J.S.

Poerwadarminta,  memberikan  arti  kata  al-Qur’an  dengan  kitab  suci  agama

Islam.47 Zakiah Daradjat, memberikan pengertian al-Qur’an yaitu ”al-Qur’an ialah

firman  Allah  berupa  wahyu  yang  disampaikan  Malaikat  Jibril  kepada  Nabi

Muhammad  SAW.  yang  di  dalamnya  terkandung  ajaran  pokok  yang  dapat

dikembangkan  untuk  keperluan  seluruh  aspek  kehidupan  melalui  ijtihad.”48

Sedangkan menurut M. Quraisy Syihab al-Qur’an  adalah  nama bagi keseluruhan

43Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa..., h. 72.
44 J.A. Battle  and R.I  Shannun,  Gagasan Baru dalam Pendidikan,  (Jakarta: Mutiara,

1978), h. 178.
45 Hidayat  Rahayu  Surtiyati, Pengetasan  Membaca  Secara  Komunikatif,  (Jakarta:

Perpustakaan Nasional, Katalog dalam terbitan, 1990), h. 27.
46 Hendriana, Kepedulian Orang Tua Terhadap Pendidikan Baca Tulis AL-Qur’an bagi

Anak pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Kansillampe Kota Kendari (Kendari: Skripsi STAIN
Kendari, 2014), h. 22.

47 Wjs. Poerwadinata, Kamus Umum Bahasa..., h. 786.
48 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 19.
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firman Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. Melalui malaikat Jibril

dari ayat pertama al-Fatihah sampai ayat terakhir an-Nas.49

Secara  lughawi  (bahasa)  al-Qur’an  akar  dari  kata  qara’a yang  berarti

membaca sesuatu yang dibaca. Membaca yang dimaksud adalah membaca huruf-

huruf dan kata-kata antara satu dengan yang lainnya yang sudah disempurnakan.

Sedangkan secara istilah  al-Qur’an didefenisikan oleh dua kelompok besar yaitu

ahli kalam (mutakalim) dan ahli fikih (fuqaha).50

Menurut  ahli  kalam,  al-Qur’an  merupakan  kalam  Allah  yang  bersifat

qadim bukan  makhluk  dan  bersih  dari  sifat-sifat  yang  baru  dan  lafal-lafalnya

bersifat azali yang berkesinambugan tanpa terputus-putus. Menurut ahli fikih, al-

Qur’an  merupakan  kalam  Allah  yang  mengandung  mukjizat  yang  diturunkan

kepada  Nabi  Muhammad Saw yang  ditulis  dalam bentuk  mushaf  berdasarkan

penukilan secara mutawatir dan dianggap ibadah bagi yang membacanya.

Dari beberapa pendapat tersebut, berarti  al-Qur’an merupakan kitab suci

umat Islam yang harus dipelajari dan diamalkan isinya, serta sekurang-kurangnya

umat Islam harus selalu membaca al-Qur’an.

Berpijak  pada  pengertian  tersebut  di  atas,  dapat  peneliti  rumuskan

pengertian  dari  kemampuan  membaca  al-Qur’an  adalah  suatu  kecakapan  atau

kemampuan secara baik dan benar (fasih) dalam membaca teks atau ayat-ayat al-

Qur’an  (wahyu  Allah),  yaitu  dengan  cara  melafalkan  secara  lisan  (cara

49 M. Quraisy Syihab, Tafsir Al-Mishbah..., h. 405.
50Deden  Makbuloh,  Pendidikan  Agama  Islam  Arah  Baru  Pengembangan  Ilmu  dan

Kepribadian di Perguruan Tinggi, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 155.
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pengucapan) yang sesuai kaidah serta dengan petunjuk-petunjuk untuk membantu

dalam pembacaan yang sebenarnya.51

3. Dasar dan Tujuan Membaca Al-Qur’an

a. Dasar Membaca Al-Qur’an

Membaca  al-Qur’an termasuk salah satu wilayah paling mulia dan cara

terbaik mendekatkan diri  kepada Allah karena membacanya satu huruf  dibalas

sepuluh  kebaikan  sebagaimana  disebutkan  dalam hadits  at-  tirmidzi  dari  Ibnu

Masud. Duduk  untuk  membaca  dan  mempelajari  al-Qur’an  menurunkan

ketenangan,  diliputi  para  malaikat  dan  diselubungi  rahmat,  berdasarkan  hadits

yang Shahih. Mempelajari al-Qur’an dan Mengajarkan al-Qur’an pada orang lain

mendatangkan  kebaikan  bisa  mengungguli  amalan  lain,  berdasarkan  sabda

Rasulullah SAW

ممهه معمل مو  من  مء رر  معملمم الهق رن مت مم هكرم  رر  مخري

Artinya:  Sebaik-baik  kamu adalah  orang yang belajar  al-Qur’an  dan

yang mengajarkannya.” (H.R. Bukhori).52

Dasar hukum membaca al-Qur’an dalam Q.S. Al-Muzzammil ayat 4:

من متر تتيمل مء مرتتلّ الهقر ا مو

Terjemahnya: “Bacalah al-Qur’an itu secara tartil”.53

Berpijak  pada  ayat  di  atas,  maka  umat  Islam  yang  mengaku  dirinya

beriman  dan  bertaqwa kepada  Allah  direalisasikan  dalam bentuk  amal  ibadah

51 Rahayu S. Hidayah, Pengetasan Membaca Secara..., h. 25
52 Abu bakar jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim aqaid wa adab wa akhlaq wa I’badat wa

mu’amalat, (Mesir: Darus salam, 2010), h. 67
53 Departemen Agama Respublik Indonesia,  Al-Qur’an d an Terjemahnya,  (Surabaya:

Toha Putra), h. 231
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termasuk di dalamnya usaha untuk memegang teguh kitab suci dan dasar hukum

umat Islam yaitu al-Qur’an.

Sebagai upaya untuk memegang teguh kitab suci  al-Qur’an, umat Islam

setidaknya  minimal  harus  dapat  membaca  al-Qur’an  dengan  fasih  dan  tartil.

Untuk mencapai hal itu diberikanlah pelajaran al-Qur’an kepada anak-anak sejak

dini yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam.

b. Tujuan Membaca Al-Qur’an

Menurut Zakiah Daradjat “tujuan pendidikan (pengajaran) bukanlah suatu

benda yang berbentuk tetap dan statis.  Tetapi juga merupakan keseluruhan diri

kepribadian seseorang yang berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya”.54

Secara  umum “membaca  al-Qur’an  adalah  termasuk amal  ibadah  yang

sangat  mulia  dan mendapat pahala yang berlipat  ganda,  sebab yang dibacanya

adalah kitab suci Ilahi”.55 Dengan melihat pendapat ini berarti  jika umat Islam

membaca  al-Qur’an adalah mempunyai tujuan utama niat  ibadah kepada Allah

SWT dan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 201:

رة هن هسنن هح لة  هر لخنن وأ لفي  هو رة  هن هس هح هيا  يد ل لفي  هنا  لت هءا هنا  نب هر سل  سقو هي نمن  سهم  لم ٱلمهو نم ٱ نم
لر  ننا ل هب  هذا هع هنا  لق ٱهو

54 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam..., h. 30.
55 Fuad Muhammad  Fachruddin, Filsafat  dan  Hikmat  Syariat  Islam,  (Jakarta:Bulan

Bintang, 2003), h. 18
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Terjemahnya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan
Kami,  berilah  Kami  kebaikan  di  dunia  dan  kebaikan  di
akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".56

Adapun mencari kesentosaan hidup di akhirat adalah dengan jalan iman

yang penuh keikhlasan,  amal saleh,  serta berbudi luhur.57 Ayat ini  memberikan

pengertian bahwa dengan membaca  al-Qur’an,  umat  Islam mengharapkan agar

selamat  di  dunia dan akhirat,  karena adanya amalan membaca  al-Qur’an yang

mereka lakukan.

Jadi  dapat  disimpulkan  yang  dimaksud  dengan  perhatian  orang  tua

terhadap kemampuan membaca al-Qur’an bagi anak adalah suatu kegiatan yang

dilakukan oleh  orang tua  untuk mengamati  dan  memperhatikan dengan penuh

kesadaran jiwa terhadap pemenuhan kebutuhan anaknya di dalam kegiatan belajar

membaca al-Qur’an dengan tujuan agar anak mampu membaca dan memahami

apa yang tertulis di dalam al-Qur’an sebagai bahan pengetahuan dan pedoman di

dalam hidupnya.

4. Metode Pengajaran Membaca Al-Qur’an

Dalam rangka pengembangan kemampuan membaca al-Qur’an (kitab suci

agama Islam) kepada anak, peran serta bapak atau ibu sebagai pembimbing sangat

berpengaruh. Bentuk bimbingan yang diberikan orang tua kepada anaknya dalam

hal ini, menyuruh anak untuk pergi mengaji, membantu dalam belajar, membantu

dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang dialami dan lain sebagainya, yang

hubungannya dengan belajar membaca al-Qur’an. Tugas orang tua adalah kontrol 

56 Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Departemen Agama RI, 2006), h. 49.
57 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie,  Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur jilid 1,

(Semarang: Pustaka Riki Putra, 2000), h. 334.
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terhadap anak dalam kegaitan belajar anak. Dengan melakukan bimbingan kepada

anak,  orang  tua  sudah  bertindak  sebagai  pendidik  terhadap  anak-anaknya  dan

memenuhi tanggung jawab. 

Kendatipun orang tua tidak mengajar sendiri, dan diserahkan kepada orang

lain atau lembaga pendidikan. Hal ini harus lebih banyak dilakukan karena jarang

orang  tua  yang  dapat  mengajar  langsung  anak-anaknya,  baik  karena  faktor

kemampuan atau waktu dan sebagainya.

Adapun metode pengajaran membaca al-Qur’an adalah sebagai berikut:

a. Metode al-Baghdady

Metode al-Baghdady adalah metode tersusun (tarkibiyah), maksudnya yaitu

suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang

atau lebih yang kita kenal dengan sebutan alif, ba’, ta’.

Metode  ini  adalah  metode  yang  paling  lama  muncul  dan  digunakan

masyarakat indonesia bahkan metode ini juga merupakan metode yang pertama

berkembang diindonesia.  Buku metode al-Baghdady ini  hanya terdiri  dari  satu

jilid  dan  biasa  dikenal  dengan  sebutan  al-Qur’an  kecil  atau  turutan.  Hanya

sayangnya belum ada seorangpun yang mampu mengungkap sejarah penemuan,

perkembangan, dan metode pembelajarannya sampai saat ini.

Cara pembelajaran metode ini dimulai dengan mengajarkan huruf hijaiyah,

mulai dari alif sampai ya’ dan pembelajaran tersebut diakhiri dengan membaca juz
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‘Amma. Dari sinilah kemudian santri atau anak didik boleh melanjutkan ketingkat

yang lebih tinggi, yaitu pembelajaran al-Qur’an besar atau kaidah Baghdadiyah.58

b. Metode latihan

“Metode latihan bersama teman adakala dilakukan dengan memanfaatkan

santri  yang telah lulus  atau yang telah  berhasil  untuk melatih  temanya dan ia

bertindak sebagai pelatih, dan pembimbing seorang santri yang lain”.59 Metode

latihan ini dimaksudkan untuk memperdalam kefasihan, kelancaran, dan ketelitian

dalam membaca dan menulis al-Qur’an. Dalam hal menulis al-Qur’an, anak-anak

dilatih menulis huruf hijaiyah dan merangkai huruf di papan tulis atau dilembar

kertas kerja.

c. Metode Praktek 

Metode  praktek  adalah  kegiatan  yang berbentuk  praktik  berupa  latihan

bacaan tajwid, praktek menulis huruf al-Qur’an dengan alat-alat tertentu, dalam

hal  ini  ustadz/ustdzah  melatih  keterampilan  santri  cara  melafalkan  huruf  yang

berdiri sendiri dan huruf bersambung dan melatih lidah mengeluarkan huruf dan

makhrajnya serta melatih keterampilan santri menulis dengan baik.60

Metode  praktek  bertujuan  melatih  keterampilan  santri  membaca  dan

menulis lalu kemudian dipraktekkan sendiri. Bagaimana makhraj huruf, ketelitian

membaca dan  kemampuan  menulis  huruf  al-Qur’an dengan baik dan benar.

Selain metode sebagai salah satu faktor untuk melestarikan keberhasilan dalam

58 Ainal  Gani,  M.  akmansyah  dan  Ahmad  Shodiq.  Pelatihan  Penerapan  Metode
Pembelajaran al-Qur’an Kontemporer dalam Peningkatan Kompetensi Guru Ngaji di Kecamatan
Kedaton Bandar Lampung. Jurnal, LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2014. (Online)https//www.
Google.co.id/search?=metode+baghdadiyah+pdf&client=ucweb-b&channel=sb.diakses13Februari
2019.

59 H. Martinis Yamin,  Profesionalisasi Guru Dan Implementasi KTSP,  (Jakarta:  Gaung
Persada  Press, 2007), h. 148

60 H. Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru Dan Implementas..., h. 151
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mencapai tujuan, dalam pengajaran ini juga menggunakan beberapa pendekatan,

yaitu pendekatan langsung, CBSA dan pendekatan emosional. 

Mengenai hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendekatan langsung

Pendekatan  langsung  ini  dilakukan  dengan  cara  berhadapan  langsung

dengan santri-santri  sehingga lebih mudah mengetahui  letak kesalahan bacaan,

sebagaimana diungkapkan Qardlawi, “mengajilah pada ahli qiraat ayat demi ayat,

surat  demi  surat  secara  langsung,  sehingga  manakalah  ada  kesalahan  sang

ustadz/ustadzah akan membenarkanya”.61

2) Pendekatan privat

Sesuai dengan petunjuk pedoman “iqra  pendekatan ini dilakukan dengan‟

cara maju satu persatu, masing-masing disimak secara bergantian, sehingga para

santri merasakan pembelajaran secara langsung.

3) Pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif )

Pendekata CBSA “yaitu pendekatan dalam proses belajar mengajar yang

menekankan  kepada  keaktifan  santri  dalam  kegiatan belajar  mengajar”.62 Jadi

dalam pengajaran al-Qur’an santri secara aktif membaca sendiri-sendiri dan tidak

dituntun dalam membacanya. Bila ada kekeliruan baru dibenarkan dengan isyarat,

jika tetap saja lupa baru ditunjukkan bacaan yang sebenarnya.

4) Pendekatan emosional

61 Yusuf Qardlawi, Al-Qur’an Berbicara Tentang Akal Dan Ilmu Pengetahuan, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1998), h. 237

62 Uzer  Usman,  Upaya Optimalisasi  Kegiatan Belajar  Mengajar,  (Bandung:  Remaja
Rosdakarya, 1993), h. 87
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Pendekatan emosional dipergunakan untuk menjaga dan mengembangkan

emosi positif santri-santri. Bila ada bacaa dan tulisan yang benar dibenarkan agar

lebih sungguh-sungguh dan apabila salah disalahkan agar mengingat kesalahan

tersebut.

Pendidikan  Islam  dimulai  dari  keluarga,  dimana  anak-anak  menerima

pengaruh dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dengan cara meniru

dan  menerima  pelajaran.  Shalat  merupakan  pelajaran  yang  petama-tama  yang

diberikan kepada anak sejak masa kecil, karena shalat itu merupakan salah satu

rukun Islam yang kedua. 

Kemudian  disusul  dengan  berdirinya  pengajian  anak-anak  dan  yang

menjadi ustadz/ustadzahnya disebut al-Faqih yang pada umumnya mereka hafal

al-Qur’an, mengerti dasar-dasar pendidikan agama. Pada saat itu kaum muslimin

memperhatikan pengajaran al-Qur’an bagi anak-anaknya yang dikaitkan dengan

proses belajar mengajar huruf hijaiyah, nahwu sorof, bahasa arab dan dasar-dasar

ilmu hitung.63 

Adapun indikator  kemampuan membaca al-Qur’an  anak adalah  sebagai

berikut:

a. Fasih pengucapannya dengan menyebutkan huruf menurut makhrajnya.
b. Alunan suara yang bermacam-macam sesuai dengan huruf dan kata serta

kalimatnya.
c. Tengah-tengah antar  cepat  dan  lambat  dan  antara  suara  tinggi  dan suara

rendah.
d. Lancar  bacaanya,  tidak  terulang-ulang  menyebutkan  kata  dan  tidak

memotong kata-kata yang dapat merusak arti.

63 H.N. Arifin, Perbandingan Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 2.
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e. Memperhatikan panjang pendeknya idgham, waqaf, iqlab dan sebagainya.64

C. Bentuk-bentuk  Perhatian  Orang  Tua  Kepada  Anak  Dalam  Belajar

Membaca Al-Qur’an

1. Membimbing anak dalam belajar membaca al-Qur’an 

Orang  tua  merupakan  lingkungan  yang  sangat  berpengaruh  kuat  sekali

terhadap  anak,  di dalam  lingkungan  inilah  anak-anak  mengenal  berbagai

pendidikan dan salah satunya adalah bimbingan orang tua. Menurut Bimo Walgito

bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan individu-individu atau

sekumpulan  individu-individu  dalam  menghindari  atau  mengatasi  kesulitan-

kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu-individu

itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.65

Dalam rangka pengembangan kemampuan membaca al-Qur’an (kitab suci

agama Islam) kepada anak, peran serta bapak atau ibu sebagai pembimbing sangat

berpengaruh. Bentuk bimbingan yang diberikan orang tua kepada anaknya dalam

hal  ini,  seperti  menyuruh anak untuk pergi  mengaji,  membantu dalam belajar,

membantu  dalam  memecahkan  kesulitan-kesulitan  yang  dialami  dan  lain

sebagainya yang hubungannya dengan belajar membaca al-Qur’an. 

Tugas orang tua adalah kontrol terhadap anak dalam kegiatan belajar anak.

Dengan melakukan bimbingan kepada anak, orang tua sudah bertindak sebagai

64 Abubakar Muhammad,  Metode Khusus  Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha
Nasional 1981), h. 39

65 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di  Sekolah,  (Yogyakarta:  Andi  Offset,
2004), h. 5



39

pendidik  terhadap  anak-anaknya  dan memenuhi  tanggung jawab.66 Kendatipun

orang tua tidak mengajar sendiri dan diserahkan kepada orang lain atau lembaga

pendidikan. 

Ada beberapa faktor yang perlu di perhatikan dalam membimbing anak

belajar  dirumah  agar  mencapai  tujuan  belajarnya,  yaitu  kesabaran  dan  sikap

kebijaksanaan.67

a. Kesabaran

Orang  Tua  yang  keras  terhadap  anak-anaknya  jelas  tidak  memberikan

ketenangan dan kegembiraan,  hubungan orang tua dan anak menjadi kaku dan

tidak  harmonis.  Karena  itu  proses  belajar  anak  terhambat,  sebab  belajar

membutuhkan  jiwa  yang  tenang  dan  gembira.  Dalam  suasana  keluarga  yang

harmonis  dapat  dipenuhi  kasih  sayang  orang  tua  tehadap  anaknya  yang  akan

menimbulkan jiwa yang tenang dan gembira.

Kemajuan anak dalam belajar tidak dapat dipisahkan dalam suasana rumah

tangga.  Suasana  keluarga  yang kacau balau  dapat  memberikan pengaruh yang

negatif  terhadap  ketenangan  jiwa anak  untuk  belajar.  Dengan  sendirinya  akan

menimbulkan kemalasan anak dalam belajar sehingga hasilnya kurang maksimal.

Anggota  keluarga  harus  bersabar  atau  melatih  menahan  diri,  jangan

memberikan gangguan dalam belajar, orang tua hendaknya peduli dan memahami

bahwa  untuk  belajar  tekun,  anak  harus  memiliki  ketenangan  suasana  belajar

sehingga pikiranya dapat terpusat dalam pembelajaran.

66 Muhammad Zein, Metodologi Pengajaran Agama, (Yogyakarta: AK. Group, 2011), h.
277

67 Zulfikar. Partisipasi Orang Tua Dalam Mengajarkan Al- Qur’an Pada Anak Di Desa
Atolanu  Kecamatan  Lambandia  Kabupaten  Kolaka  Timur,  Skripsi,  Institut  Agama  Islam
Negri(IAIN) Kendari, 2017. h. 24
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b. Bijaksana 

Kita perlu besikap bijaksana untuk mengerti kemampuan yang dimiliki

anak (masih sangat terbatas) apalagi anak masih dalam usia dini, sikap

kasar justru tidak membantu, bahkan akan menyebabkan rasa gelisah dan takut,

sehingga apa yang diperoleh dari bimbingan itu hanya merupakan tekanan dalam

dirinya.

2. Mencukupi kebutuhan anak dalam belajar membaca al-Qur’an.

Anak  akan  dapat  belajar  dengan  baik  apabila  kebutuhan-kebutuhan

belajarnya dapat dipenuhi atau dicukupi. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan

anak ada yang bersifat internal dan eksternal. 

Menurut  Masllow  dalam  buku  “Belajar  dan  Faktor-faktor  yang

Mempengaruhinya”  dalam  Slameto  dikatakan  bahwa  kebutuhan  yang  internal

yaitu  kebutuhan  yang  ada  di  dalam  diri  anak  itu  sendiri.  Dengan  membagi

kebutuhan  tersebut  menjadi  tujuh  jenjang, yakni :

a. Kebutuhan  fisiologis  yaitu kebutuhan  jasmani  manusia,  misalnya

kebutuhan akan makan, minum, tidur, istirahat dan kesehatan.
b. Kebutuhan  akan  keamanan.  Manusia  membutuhkan  ketentraman  dan

keamanan  jiwa.  Ketidak  seimbangan  mental  dan  kegoncangan-

kegoncangan  emosi  yang  lain  dapat  mengganggu  kelancaran  belajar

seseorang.
c. Kebutuhan  akan  kebersamaan  dan  cinta.  Manusia  dalam  hidup

membutuhkan kasih sayang dari orang tua, saudara dan teman-teman yang

lain.
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d. Kebutuhan  akan  status,  (misalnya  keinginan  akan  keberhasilan).  Tiap

orang akan berusaha agar keinginannya dapat berhasil.
e. Kebutuhan self-actualisation. Belajar yang efektif dapat diciptakan untuk

memenuhi kebutuhan sendiri. Tiap orang tentu berusaha untuk memenuhi

keinginan yang dicita-citakan. 
f. Kebutuhan  untuk  mengetahui  dan  mengerti,  yaitu  kebutuhan  untuk

memuaskan  rasa  ingin  tahu,  mendapatkan  pengetahuan  informasi  dan

untuk mengerti sesuatu.
g. Kebutuhan  estetika  yaitu  kebutuhan  yang  dimanifestasikan  sebagai

kebutuhan  akan  keteraturan,  keseimbangan  dan  kelengkapan  dari  suatu

tindakan.68

Sedangkan kebutuhan eksternal yaitu yang ada di luar diri pribadi anak,

umpamanya kebersihan lingkungan rumah, penerangan serta keadaan lingkunan

fisik yang lain. Untuk dapat belajar yang efektif diperlukan lingkungan fisik yang

baik dan teratur, misalnya :

a. Ruang belajar harus bersih.
b. Ruangan cukup terang.
c. Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, misalnya iqra, al-Qur’an atau

Juz  Amma di  rumah,  busana  muslim  (mukena  atau  peci/songkok) dan

peralatan mengaji lainnya. 

Untuk  mencapai  suatu  keberhasilan  dalam belajar  membaca  al-Qur’an,

perhatian orang tua pada kebutuhan belajar  anak sangat  dibutuhkan baik yang

bersifat internal maupun eksternal.

3. Memotivasi anak belajar membaca al-Qur’an

68 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor..., h. 61
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Sesuatu yang perlu untuk diperhatikan bagi orang tua terhadap kegiatan

belajar anak adalah memberikan penegasan, dorongan atau motivasi pada mereka.

Sebab ini merupakan hal yang sangat penting untuk membantu anak mencapai

keberhasilan dalam belajar membaca al-Qur’an.

Salah satu bentuk perhatian orang tua dengan memberikan motivasi belajar

membaca al-Qur’an adalah dengan cara mendorong anak untuk masuk ke taman

pendidikan  al-Qur’an (TPQ) atau mengaji  di  masjid,  mendampingi anak setiap

belajar  dan  lain  sebagainya.  Tujuan  dari  motivasi  tersebut  adalah  untuk

menggerakkan  atau  menggugah  anak  agar  timbul  keinginan  dan  kemauannya

untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan

tertentu.69 Dengan demikian anak yang setiap saat dipantau ataupun didampingi

oleh orang tuanya akan merasa termotivasi untuk lebih giat lagi belajarnya

Terkadang  anak  mempunyai  sifat  malas,  kalau  sifat  tersebut  dibiarkan,

maka anak akan ketinggalan jauh dengan teman-temannya yang rajin belajar. Sifat

malas ini bisa saja datangnya dari orang tuanya. Orang tua tidak memperhatikan

anak-anaknya,  membiarkan saja  tanpa  tidak  pernah mengurusnya karena sibuk

dengan pekerjaan. Kemudian orang tua yang memiliki banyak anak, sudah pasti

akan merasa repot, sehingga perhatian terhadap anak yang satu dan yang lain akan

kurang.

4. Memberi teladan kepada anak dalam belajar membaca al-Qur’an

69 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), h. 
73.
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Disamping bentuk perhatian orang tua terhadap anak dalam membaca al-

Qur’an tersebut di atas, adanya keteladanan dari orang tua juga penting. Orang tua

hendaknya memberi atau menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Karena

anak  akan  merasa  yakin  bahwa perbuatannya  itu  benar,  bila  orang  tuanyapun

melakukan hal yang sama.70

Berkaitan  dengan  membaca  al-Qur’an  ini  setidaknya  orang  tua

memberikan  contoh  agar  mereka  juga  membiasakan  membaca  al-Qur’an  dan

menjadi  pecinta  al-Qur’an  dalam  arti  membuat  membaca  al-Qur’an  menjadi

kebiasaan  pribadi  dan  keluarga,  di  samping  tidak  melupakan  orang  tua  harus

pandai menciptakan suasana santai dan menyenangkan di dalam keluarga yang

dapat mendukung anak suka dan pandai membaca al-Qur’an dengan baik.

Karena  orang  tua  adalah  pusat  kehidupan  ruhani  anak  dan  sebagai

penyebab berkenalannya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan

pemikirannya di kemudian hari, terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya

di permulaan hidupnya dahulu. Setiap pengalaman yang dilalui anak, baik melalui

penglihatan,  pendengaran,  maupun  perlakuan  yang  diterimanya  akan  ikut

menentukan pembinaan pribadinya.

Oleh  sebab  itu,  seorang  anak  perlu  diberikan  pengalaman  dan  latihan

belajar dengan tujuan supaya tingkah laku anak dapat mengalami perubahan ke

arah yang lebih baik dan terpuji.  Bila pada mulanya anak tidak mengetahui apa-

apa, maka setelah melalui pengalaman belajar tingkah lakunya dapat mengalami

perubahan. Dalam hal ini orang tua, perlu selalu memberikan pengalaman belajar

70Abdullah Nashih Ulwan,  Pendidikan anak menurut  Islam, (Surakarta: Insan Kamil,
2015), h. 1-2.
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kepada anak-anaknya.  Karena  dengan cara  inilah,  maka anak akan mengalami

perubahan  dalam  segala  gerak  dan  tingkah  lakunya  yang  akan  menunjang

keberhasilannya kelak.71

Jadi segala bentuk perhatian orang tua kepada anaknya akan berpengaruh

terhadap kesuksesan anak dalam segala hal, khususnya kesuksesan anak dalam

belajar membaca al-Qur’an.

5. Pembiasaan kepada anak dalam belajar membaca al-Qur’an

Orang  tua harus selalu membiasakan dirinya untuk selalu berbuat

misalnya membiasakan membaca al-Qur’an pada setiap selesai shalat, sehingga

anak akan selalu melakukan hal tersebut. Karena kebiasaan yang baik harus

ditanamkan kepada anaknya sejak kecil.

Karena adat atau kebiasaan yang bersifat edukatif dilaksanakan sejak kecil

sangat  mempengaruhi  perkembangan  kepribadianya.  “pendidikan  budi  pekerti

yang telah dibiasakan dalam kehidupan keluarga dengan metode bimbingan yang

tepat maka seorang anak yang biasanya dengan akhlak yang baik, maka niscaya

dihari tuanya akan menjadi manusia yang baik pula”.72

Dalam  masalah  kebiasaan  ini,  seorang  filosofi  ternama  Charles  Reade

mengatakan bahwa:  Saw athoughy and you reap a habit, saw a habit and you

reap a character, saw a character and you reap a deastiny “ yang artinya bila kita

telah yakin akan sesuatu pandangan atau pikiran, tanamkanlah buah pikiran itu

71 Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, Peranan Orang Tua dalam Meningkatkan
Prestasi Belajar Anak, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1989), h. 10.

72 Abdurrahman an-Nahlawi,  Prinsip-Prisip dan Metode Pendidikan Islam, (Bandung:
Diponegoro, 2004), h. 161
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dalam suatu perbuatan, nanti anda akan menuai atau mendapat hasil yang bernama

tingkah laku”.73

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diulang-

ulang akan  menjadi  kebiasaan dan  akhirnya  kebiasaan  itu  lambat  laun  akan

menjadi watak dan jika watak itu di wujudkan dalam kehidupan sehari-hari maka

akan menjadi kepribadian seseorang.

6. Pemberian hukuman dan hadiah

Dalam suatu keluarga, tentu mempunyai aturan-aturan atau norma-norma

yang  bisa  menjamin  kelangsungan  hubungan  yang  ada  dalam  keluarga,  baik

aturan  itu  bersifat  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Salah  satu  upaya  agar anak

menaati  aturan  atau  norma  tersebut  kadang-kadang  perlu  diadakan  hukuman.

Menghukum  adalah  memberikan  atau  mengadakan  nistapa  atau  penderitaan

dengan  sengaja  pada  anak  yang  menjadi  usaha  kita  dengan  maksud  supaya

penderitaan itu betul-betul dirasakan untuk menuju kearah perbaikan.74

Mengenai  hukuman  ini  diantara  para  ahli  terdapat  perbedaan  pendapat

dalam hal pelaksanaanya :

a. Menurut Hammudah Abdul Ati dalam Atiyah al-Abrosy, hukuman fisik
tidak boleh sampai membuat anak menderita yang hanya menunjukkan
ketidak senangan orang tua atas perilaku anaknya.

b. Menurut  Athiyah  al-Abrosy,  hukuman  jasmani  disyaratkan  sebagai
berikut:
- Sebelum umur 10 tahun anak tidak boleh dipukul

- Pukulan  tidak  boleh  lebih  dari  10  kali  dengan  lidi  atau  tongkat
kecil.

73 Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip-Prisip dan Metode..., h. 160
74 Zulfikar, Partisipasi Orang Tua..., h. 27.
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- Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tobat dari apa yang
dilakukan  dan  memperbaiki  kesalahnnya,  tanpa  menggunakan
pukulan atau merusakkan nama baiknya.

c. Menurut al-Ghazali, dia tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum
anak yang saleh, bahkan beliau menyuruh supaya diberi kesempatan
kepadanya  untuk  memperbaiki  kesalahannya  sendiri,  sehingga  ia
menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya.75

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa orang tua

boleh memberikan hukuman kepada anaknya apabila ia mempunyai kesalahan,

tetapi  dengan  syarat  supaya  disesuaikan  dengan  kesalahan  dan  usia  anak  dan

hukuman itu tidak boleh berakibat fatal tetapi justru sebaliknya dengan adanya

hukuman tersebut, akhirnya anak-anak tidak mengulangi kesalahan yang pernah

dilakukan.  Bagi  anak  tidak  ada  kesan  bahwa kalau  orang tua  menghukumnya

karena perasaan benci tetapi sebaliknya orang tua mempunyai perasaan sayang

kepadanya.

Disamping  memberikan  hukuman,  orang  tua  harus  pula  memberikan

hadiah kepada anak yang melakukan perbuatan baik, baik itu berupa pujian atau

pemberian  sesuatu  yang dapat  berupa  hadiah.  Hadiah  ini  tidak  baik  diberikan

kepada anak sebelum ia melakukan suatu tindakan tanpa harus diberitahu terlebih

dahulu. Hal ini dimaksudkan agar anak dalam melakukan perbuatan yang baik itu

bukan terdorong adanya hadiah yang disediakan orang tuanya akan tetapi karena

kesadaran  dari  dirinya sendiri,  walaupun setelah  itu  orang tuanya memberikan

hadiah.

Dari  uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya hadiah itu

dapat berfungsi untuk memotivasi tingkah laku anak dalam melakukan sesuatu

75 M. Athiyah al-Abrosyi, Dasar-Dasar Pendidikan Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 
2007), h. 153
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perbuatan dan dapat dijadikan sebagai suatu pengguna terhadap semua tingkah

laku anak.

D. Kajian Relevan

Beberapa  penelitian yang  pernah  dilakukan  dan  relevan  dengan  fokus

penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya Hendri Kurniawan melakukan

penelitian pada tahun 2015, dengan judul “Perhatian Orang Tua pada Aktifitas

Keagamaan  Anak  di  Kelurahan  Landono  Kabupaten  Konawe Selatan”.76 Pada

penelitian  tersebut  membahas  mengenai  pentingnya  perhatian  orang  tua.  Hasil

penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa  perhatian orang tua terhadap anak

perlu dipertahankan khususnya dalam aktifitas keagamaan  anak seperti keaktifan

mengikuti  TPA atau pengajian rutin,  melaksanakan ibadah sholat  dan memiliki

kebiasaan yang baik seperti masuk dan keluar rumah mengucapkan salam, makan

dan  minum  dengan  membaca  doa,  dan  memulai  segala  aktifitasnya  dengan

membaca basmlah.

Rahmawati  R.  Melakukan  penelitian  pada  tahun  2010,  dengan  judul

“Peranan Orang Tua Dalam Maningkatkan Minat Baca Al-Qur’an Pada Anak”.77

Pada penelitian tersebut membahas mengenai pentingnya orang tua memberikan

dorongan atau motivasi kepada anaknya dalam menumbuhkan minat baca anak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran orang

tua sangat penting dalam melaksanakan perananya sebagai pendidik. Secara garis

besar,  kiat  orang tua  dalam mengembangkan  minat  baca  al-Qur’an  pada  anak

adalah: mendidik anak dengan pembiasaan dan pemberian nasehat.

76 Hendri Kurniawan, Kepedulian Orang Tua... h. 9
77 Rachmawati R, Peranan Orang Tua..., h. 7
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Dari  beberapa  penelitian  yang  dikemukakan  diatas  ada  aspek-aspek

tertentu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.  Adapun

persamaannya yaitu,  pada penelitian  pertama meneliti tentang perhatian orang

tua begitupun dengan penelitian yang akan dilakukan. perbedaannya yaitu pada

penelitian pertama membahas tentang aktifitas keagamaan sedangkan penelitian

yang dilakukan pada penelitian ini membahas tentang kemampuan membaca al-

Qur’an.  Pada  penelitian  kedua  lebih  menekankan  upaya  terhadap  peningkatan

minat baca al-Qur’an anak sedangkan penelitian yang dilakukan dalam penelitian

ini menekankan pada kemampuan membaca al-Qur’an anak (siswa). 
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