
13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakekat Kepedulian Orang Tua 

1. Pengertian Kepedulian 

Menurut kamus lengkap bahasa indonesia kata kepedulian berasal dari 

kata peduli. Peduli berarti memperhatikan, menghiraukan, mengindahkan.1 Kata 

peduli memiliki makna yang beragam. Banyak literatur yang menggolongkannya 

berdasarkan orang yang peduli, orang yang dipedulikan dan sebagainya. Oleh 

karena itu kepedulian menyangkut tugas, peran, dan hubungan. Berikut definisi 

kepedulian menurut para ahli: 

a) Menurut boyatzis dan mckee bahwa: 

Kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan perhatian. 

Ketika kita bersikap terbuka kepada orang lain, maka kita dapat 

menghadapi masa-masa sulit dengan kreativitas dan ketegaran. 

Empati mendorong kita untuk menjalin hubungan dengan orang 

lain.2 

 

Berdasarkan hal itu, maka empati akan muncul ketika kita memulai 

rasa ingin tahu kita terhadap orang lain dan pengalamanpengalaman 

mereka. Kemudian empati itu akan diwujudkan ke dalam bentuk tindakan. 

Kepedulian didasarkan pada hasrat secara penuh untuk membina ikatan 

dengan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun 

bagaimanapun cara terbaik untuk memahami apa itu kepedulian adalah 

dengan cara melihat bagaimana kepedulian tersebut dipraktikan 

 
1 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) http://kbbi.web.id/pusat. Online: diakses 

9 November 2018 
2 . Boyatzis, McKee. Definisi kepedulian. (Bandung: Lentera Cahaya, 2009), h. 12 

http://kbbi.web.id/pusat


14 

 

b) Menurut Bender dalam A.Tabi’in bahwa: 

Kepedulian adalah menjadikan diri kita terkait dengan orang lain 

dan apapun yang terjadi terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, 

Orang yang mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain 

daripada kepentingannya sendiri adalah orang yang peduli.3 

 

Orang yang peduli tidak akan menyakiti perasaan orang lain. 

Mereka selalu berusaha untuk menghargai, berbuat baik, dan membuat 

yang lain senang. Banyak nilai yang merupakan bagian dari kepedulian, 

seperti kebaikan, dermawan, perhatian, membantu, dan rasa kasihan. 

Kepedulian juga bukan merupakan hal yang dilakukan karena 

mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. 

c) Hana Rizkia Aditia, mendefinisikan kepedulian dalam arti yang lain: 

Kepedulian sebagai perasaan yang menunjukkan sebuah hubungan 

dimana kita mempersoalkan kehadiran orang lain, terdapat 

hubungan pengabdian juga, bahkan mau menderita demi orang 

lain. Dedication, mattering, dan concern menjadi elemen-elemen 

penting dalam kepedulian. Kepedulian bermula dari perasaan, 

tetapi bukan berarti hanya sekedar perasaan. Kepedulian 

mendorong perilaku muncul sebagai wujud dari perasaan tersebut.4 

 

Ketika sesuatu terjadi maka kita rela memberikan tenaga, agar 

yang baik dan positiflah yang terjadi pada orang yang kita pedulikan. 

Kepedulian atau memperdulikan itu meminta perasaan berubah ke dalam 

bentuk perilaku. Perilaku dan perasaan tersebut tentunya berdasarkan 

pemikiran. Perasaan dari kepedulian tersebut bukanlah tanpa pemikiran, 

tapi justru sebaliknya perasaan itu juga berdasarkan pertimbangan. 

 
3 A.Tabi’in, Menumbuhkan sikap peduli pada anak melalui interaksi kegiatan social. 

Jurnal Ijtimaiya IAIN Pekalongan  Vol. 1 No. 1, (Juli-Desember 2017): h. 43 
4 Hana Rizkia Aditia, dkk, Hubungan pola asuh orang tua dengan kepedulian sosial 

Remaja. Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, Vol.03 No.02 (2016): h. 91 
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d) Menurut Darmiyati Zuchdi yang menjelaskan bahwa kepeduliaan 

merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada 

seseorang terlebih lagi kepada orang yag terdekat.5 

e) Menurut Tronto dalam Muzayyin Arifin, bahwa kepedulian berhubungan 

dengan pribadi, emosi dan kebutuhan mendefinisikan peduli sebagai 

pencapaian terhadap sesuatu diluar dari dirinya sendiri. Peduli juga sering 

dihubungkan dengan kehangatan, postif, penuh makna, dan hubungan.6 

f) Swanson dalam Muhibbin Syah mendefinisikan kepedulian sebagai salah 

satu cara untuk memelihara hubungan dengan orang lain, dimana orang 

lain merasakan komitmen dan tanggung jawab pribadi. Begitu pentingnya 

Noddings dalam Muhibbin Syah menyebutkan bahwa ketika kita peduli 

dengan orang lain, tfutmaka kita akan merespon positif apa yang 

dibutuhkan oleh orang lain dan mengeksresikannya menjadi sebuah 

tindakan.7 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepedulian 

merupakan cara memelihara hubungan dengan orang lain yang bemula dari 

perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, 

bebelas kasih, dan menolong. 

 

 

 

 
5 Darmiyati Zuchdi, Pendidikan karakter dalam persfektif teori dan praktek. 

(Yogayakarta: UNY Press, 2011), h. 23 
6 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 21 
7 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. (Bandung: Remaja 

Rodakarya, 2011), h. 35 
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2. Dimensi Kepedulian 

Menurut Swanson dalam Arnita Susilaningtiyas di sebuah jurnal 

Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan yang mengklasifikasikan dimensi 

kepedulian, yaitu: 

a. Mengetahui 

b. Turut hadir 

c. Melakukan 

d. Memungkinkan 

e. Mempertahankan keyakinan8 

 

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa dalam dimensi mengetahui 

mempunyai makna bahwa berusaha keras memahami kejadian-kejadian yang 

memiliki makna dalam kehidupan orang lain. Pada aspek ini menghindari asumsi 

tentang kejadian yang dialami orang lain sangat penting, berpusat pada kebutuhan 

orang lain, melakukan penilaian yang mendalam, mencari isyarat verbal dan non 

verbal, dan terlibat pada kedua isyarat tersebut. 

Dimensi turut hadir mengharuskan adanya kehadiran secara emosi dengan 

menyampaikan ketersedian, berbagi perasaan, dan memantau apakah orang lain 

terganggu atau tidak dengan emosi yang diberikan. Dimensi melakukan adalah 

melakukan sesuatu bagi orang lain, seperti melakukannya untuk diri sendiri, 

apabila memungkinkan, seperti menghibur, melindungi, dan mendahulukan, 

seperti melakukan tugas-tugas dengan penuh keahlian dan kemampuan saat mem- 

pertahankan martabat. 

Dimensi memungkinkan adalah memfasilitasi perjalanan hidup dan 

kejadian yang tidak biasa yang dimiliki oleh orang lain dengan memberikan 

 
8 Arnita Susilaningtiyas, Implementasi karakter peduli dalam kegiatan Kemahasiswaan di 

fakultas ilmu sosial, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, No. 3, vol. 5 

(2015): h. 68 
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informasi, memberikan penjelasan, memberikan dukungan, fokus pada perhatian 

yang sesuai, dan memberikan alternative, sedangkan dimensi mempertahankan 

keyakinan yakni mendukung keyakinan orang lain akan kemampuannya 

menjalani kejadian atau masa transisi dalam hidupnya dan menghadapi masa yang 

akan datang dengan penuh makna. Tujuan tersebut untuk memungkinkan orang 

lain dapat memaknai dan memelihara sikap yang penuh harapan. 

3. Tujuan Kepedulian 

Menurut Leininger dalam Hana Rizkia Aditia bahwa kepedulian dapat 

ditunjukkan dengan melihat tujuan dari kepedulian tersebut. Tujuan pertama dari 

kepedulian adalah untuk memudahkan pencapaian self actualization satu sama 

lain. Mencapai potensial secara maksimal merupakan tujuan yang paling penting 

dalam kehidupan. Beberapa diantara kita terus berusaha mencapai prestasi yang 

ingin dicapai.9 Prestasi tidak hanya berarti kita dapat memproduksi sebuah buku 

terbaik misalnya, menjadi Presiden dari sebuah perusahaan, kepala staf dan lain 

sebagainya. Prestasi berarti mengembangkan kemampuan, kemampuan untuk 

mengetahui dan mengalami secara penuh human being, kemampuan untuk 

bersabar, melakukan kebaikan, terharu, kasih, dan kepercayaan, dan kemampuan 

untuk melatih kemampuan fisik yang tersembunyi, wawasan, imajinasi dan 

kreatifitas. Kemudian Leininger dalam Hana Rizkia Aditia menjelaskan bahwa:  

Pada intinya, prestasi merupakan kemampuan untuk memenuhi ambisi, 

tujuan, dan impian, sehingga mendapat kepuasaan terhadap hidup dan 

kemajuannya, dan akhirnya menjadi manusia yang berpotensial penuh. 

Tujuan berikutnya adalah memperbaiki perhatian seseorang, kondisi, 
pengalaman, dan being, kemudian untuk melanjutkan hubungan dengan 

kepedulian, dan mengekspresikan perasaan mengenai hubungan.10 

 
9 Hana Rizkia Aditia, op. cit, h. 95 
10 Ibid., h. 97 
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Namun, bukan hanya dari prestasi akan tetapi kepedulian dapat 

diwujudkan melalui sikap toleransi dan peduli sosial yang tinggi yang diharapkan 

menjadi jalan keluar bagi proses perbaikan dalam seseorang atau pun masyarakat 

secara umum.11 

Berdasarkan hal tersebut maka sikap peduli bertujuan untuk meningkatkan 

sikap proaktif seseorang terhadap kondisi-kondisi atau keadaan sekitar dan 

melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepedulian 

Kepedulian merupakan fenomena universal, dimana sebuah perasaan yang 

secara alami menimbulkan pikiran tertentu dan mendorong perilaku tertentu di 

seluruh budaya di dunia. Bisa jadi semua orang mengalami perasaan yang mirip 

ketika peduli dengan orang lain. Bagaimanapun kepedulian itu dipikirkan dan 

diwujudkan dalam bentuk perilaku, kepedulian dipengaruhi oleh kondisi budaya 

dan variabel-variabel lainnya termasuk kondisi sosial ekonomi ikut berperan 

walaupun tergolong kecil.12 Menurut Leininger dalam Sandhi Amalantu Zaedun 

bahwa pengalaman dari perasaan peduli (ketika mencapai level perasaan dan 

perilaku) melalui sebuah proses intrepretasi dari bahasa dan tindakan yang 

merupakan simbol dan perwujudan dari perasaan yang hanya bisa diekspresikan 

secara sosial.13 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepedulian sebagai 

berikut: 

 
11 Yuni Maya Sari, Pembinaan toleransi dajn peduli sosialdalam upaya memantapkan 

watak kewarganegaraan (civic disposition) siswa. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 23, No. 1 

(Juni 2014): h. 17 
12 Abdulsyani, Sosial Keluarga. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 57 
13 Sandhi Amalantu Zaedun, Meningkatkan kepedulian sosial antar siswa Kelas XI IS 1 

SMAN 1 Karangrayung Melalui layanan informasi. Jurnal FKIP Universitas Muria Kudus. Vol. 2, 

No. 3 (2012): h. 85 
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a. Budaya mempengaruhi bagaimana kepedulian tersebut diekspresikan dan 

diwujudkan ke dalam tindakan. 

b. Nilai yang dianut oleh individu berpengaruh terhadap proses pengambilan 

keputusan bagi seseorang, seperti bagaimana menentukan prioritas, 

mengatur keuangan, waktu dan tenaga 

c. Harga apa yang kita dapatkan ketika kita bersedia untuk memberikan 

waktu, tenaga, bahkan uang, harus sesuai dengan nilai dari hubungan kita 

dengan orang lain 

d. Faktor berikutnya adalah keeksklusifan. Pada sebuah hubungan, hal ini 

bisa saja dialami. Jika hal ini terus terjadi, maka faktor ini akan 

memberikan pengaruh yang negatif dan oleh karena itu bukan lagi 

merupakan wujud dari kepedulian 

e. Level kematangan dari keprihatinan seseorang dalam sebuah hubungan 

kepedulian dapat berpengaruh terhadap kualitas dan tipe hubungan 

kepedulian tersebut.14 

 

Berdasarkan hal tersebut maka budaya mengendalikan bagaimana aksi 

atau tindakan tersebut diwujudkan. Penerimaan sosial dan harapan sosial juga 

mempengaruhi bagaimana kepedulian diberikan di tempat tertentu. Motivasi juga 

berpengaruh terhada kepedulian dalam arti bahwa maksud dan tujuan juga 

bergantung pada nilai yang dianut.  Kepedulian yang sungguh-sungguh tidak akan 

membuat waktu, uang, dan tenaga yang bersedia kita berikan menjadi sia-sia atau 

tidak bijaksana. Untuk mencapai suatu tujuan yang sangat penting (misalnya demi 

keselamatan nyawa), orang yang peduli mungkin akan melukai dirinya sendiri. 

Tetapi jika mengarah kepada hal yang membahayakan tentu saja bukan termasuk 

wujud dari kepedulian. Kemudian faktor kebutuhan untuk kondisi manusia seperti 

untuk bertumbuh, stimulasi, memperdulikan, tetapi bagi hubungan yang eksklusif, 

hal ini tidak akan diberikan juga mempunyai pengaruh terhadap kepedulian serat 

kepedulian membutuhkan kesatuan dari kepedulian yang dilengkapi dengan 

keintegritasan dari kepribadian seseorang. 

 

 
14 Ibid., h. 86-87 
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5. Bentuk-bentuk Kepedulian Orang Tua Terhadap Nilai Pendidikan 

Agama Islam Pada Anak. 

 

a. Menanamkan Akidah atau Tauhid 

Kewajiban pokok manusia adalah taat kepada Allah, karena itu 

sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan akidah tauhid, 

yaitu menanamkan keimanan kepada Allah SWT. Menurut Bawarni 

dkk, Tuhan Maha Tunggal dan Maha Berkuasa atas segala-galanya 

yang wajib disembah, menyembah selain Allah adalah perbuatan 

syirik.15 Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam QS. 

Luqman/ 31: 13:  

                             

     

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: " Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan (Allah), sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar".16 

 

Menanamkan ajaran tauhid kepada anak sejak kecil adalah kewajiban 

paling utama bagi orang tua. Tauhid dalam bentuknya yang murni merupakan 

akidah (keyakinan yang kuat dalam jiwa) yang akan menjadi "way of life" 

(asas hidup). Bukan hanya sekedar ucapan yang terlontar lewat mulut atau 

hanya menempel dihati, akan tetapi akidah tauhid meronai seluruh hidup dan 

kehidupan seseorang. Tauhid yang benar akan tercermin dalam syariat yang 

benar dan akhlak yang mulia. Efeknya yang pertama antara lain menerapkan 

 
15 Bawarni, Susi Dwi dan Mariani, Arifin. Potret Keluarga Sakinah.  (Bandung: Media 

Idaman Press, Cet ke-3, 2012). h. 69 
16 Departemen Agama RI, op. cit., h. 654 
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syariat Allah sebagai pokok hukum yang mendominasi hidup dan kehidupan 

manusia. Jika tidak, maka akidah tauhid berarti belum tegak dalam dirinya, 

sebab hanya dengan tauhid jiwa itu akan tegak. Sebaliknya, menurut Bawarni 

dkk, tauhid atau akidah seseorang itu belum dianggap tegak jika pengaruhnya 

tidak dapat direalisasikan dalam seluruh aspek kehidupan.17 

Untuk dapat mengajarkan tauhid pada anak-anak, terlebih dahulu orang 

tua harus mengetahui pentingnya pendidikan tauhid agar tidak lengah 

menanamkan ajaran ini kepada anak-anak. Orang tua juga harus lebih dahulu 

wajib mengetahui keyakinan dan perbuatan-perbuatan syirik, kufur dan 

munafik. Jika orang tua sendiri tidak tahu makna keyakinan syirik dan kafir, 

maka keyakinan tauhid sudah tentu tidak akan dapat ia ajarkan kepada 

anaknya. 

Pendidikan keimanan adalah mengajarkan kepada seorang anak sejak 

mulai anak dapat berfikir tentang rukun iman serta membiasakan anak untuk 

melaksanakan rukun Islam dan mengajarkan pula tentang syariat Islam sejak 

masa tamyiz atau usia sekolah. Menurut Amir Hamzah Lubis, pendidikan 

keimanan dalam Islam dioreantasikan kepada pembentukan pribadi muslim 

yang konsisten mengesakan Allah.18 

Wajib bagi orang tua atau pendidik untuk menumbuhkan dalam jiwa 

seorang anak kefahaman tentang keimanan, sebagai dasar bagi pendidikan 

Islam. Dengan demikian akan terjalinlah akidah yang benar dengan ibadah 

yang sesuai. Maka anak hanya akan mengenal Islam sebagai agamanya dan 

 
17 Bawarni, Susi Dwi dan Mariani, Arifin, op. cit., h. 69 
18 Amir Hamzah Lubis, Pendidikan keimanan dan pembentukan keperibadian muslim. 

Jurnal Darul Ilmi Vol. 4 No.1 (Januari 2016): h. 69 
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Al-Qur'an sebagai imannya serta Rasulullah SAW sebagai tokoh dan 

pemimpin yang wajib diteladani. 

b. Menanamkan Akhlak Yang Baik 

Setiap orang tua ingin membina anaknya agar menjadi orang 

yang baik, mempunyai kepribadian yang kuat, sikap mental yang sehat 

dan akhlak yang terpuji. Hal tersebut senada yang dijelaskan oleh 

Zakiyah Daradjat bahwa semuanya itu dapat di usahakan melalui 

pendidikan, baik yang formil (di sekolah) maupun yang informal (di 

rumah).19 

Orang tua berkewajiban membiasakan anak-anaknya berakhlak 

Islam, dan setiap orang tua juga harus tahu seluk beluk agama Islam 

agar ia dapat mengajarkannya kepada anak-anaknya. Lebih lanjut, 

Zakiyah Daradjat menjelaskan bahwa: 

Adapun yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya tentang 

pendidikan akhlak antara lain adalah seyogyanya para orang tua 

harus senantiasa tanggap terhadap perilaku atau sikap anaknya 

yang tidak sesuai dengan Islam.20 

 

Jadi, orang tualah yang harus istiqamah menjaga akhlak Islam 

supaya anak-anaknya dapat mencontoh dan melakukan akhlak yang 

baik, bila hendak masuk rumah mengucapkan salam, hendak 

bepergian pamit dan minta izin kepada kedua orang tua, berdo'a 

sebelum dan sesudah tidur dan menjauhkan diri dari hal-hal kotor. Hal 

 
19 Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet ke-15, 2010), h. 

56.  
20 Ibid., h. 60 
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itu tercermin bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi akhlak dan 

menyeru pada seluruh umat manusia.21  

Adapun tujuan dari pendidikan akhlak yang dijelaskan oleh 

Mahmud Yunus antara lain adalah: 

Membentuk putera-puteri berakhlak mulia, berbudi luhur, 

bercita-cita tinggi, berkemauan keras, beradab sopan santun, baik 

tingkah lakunya, manis tutur bahasanya, jujur dalam segala 

perbuatannya, suci murni hatinya.22 

 

Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting dalam membentuk 

akhlak sang anak agar terbiasa melakukan hal-hal yang positif dan 

dapat berimplikasi terhadap dirinya maupun orang lain. 

c. Mendidik Anak Agar Berbakti Kepada Kedua Orang Tua 

AI-Qur'an telah mengisahkan derita sengsara seorang ibu dalam 

mengandung, melahirkan, menyusui dan memelihara anak-anaknya. 

Begitu pula betapa beratnya dan susahnya seorang bapak berusaha 

mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. 

Semua pengorbanan ini mengharuskan seseorang untuk 

memikirkan dan merasakan betapa perlunya membalas budi kebaikan 

ibu dan bapak. 

 

 

 

 

 
21 Ibrahim Bafadhol, Pendidikan Akhlak dalam persfektif Islam. Jurnal Pendidikan Islam 

Vol 6 No. 12 (Juli 2017): h. 54 
22 H. Mahmud Yunus, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran (Jakarta: PT. Hidakarya 

Agung, Cet ke-5, 2011), h. 22 
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Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-Luqman/31 : 14  

                               

              

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada kedua orang tua ibu bapak; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapinya dalam dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu".23 

 

Kewajiban taat kepada kedua orang tua menempati urutan kedua 

setelah Allah, karena itu sang ibu wajib mengajarkan kepada putera-puterinya 

agar berbakti kepada kedua orang tuanya sejak kecil agar tidak menjadi orang 

lalai, yang melupakan budi jasa orang tuanya. Menurut Desy Aniqotsunainy 

dan Nurhapsari Pradnya Paramytha dalam sebuah jurnal menyatakan banyak 

terjadi anak-anak acuh bahkan melawan orang tuanya. Ini tidak lain 

disebabkan kelalaian orang tuanya sebagai pendidik yang pertama.24 

Orang tua harus mendidik dan mengajarkan perilaku hormat kepada 

orang tua tersebut diatas secara bertahap dan konsisten. Bila anak-anak tidak 

mematuhi ketentuan tersebut, maka pertama-pertama mereka harus 

diperingatkan dan dinasehati. Mendidik anak memang tidak hanya bisa 

dengan nasehat semata-mata. Karena itu, berbagai metode pendidikan dan 

pengajaran harus dicoba diterapkan oleh orang tua sampai memperoleh hasil 

yang diinginkan sejalan dengan ketentuan syariat. Tujuan orang tua mendidik 

 
23 Departemen Agama RI, op. cit., h. 654.  
24 Desy Aniqotsunainy dan Nurhapsari Pradnya Paramytha, Penguatan keluarga sakinah 

bagi ibu muda di  Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan 

Islam, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2016): h. 22 
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anak agar mereka berlaku beradab kepada orang tua dan supaya mereka 

tidakdurhaka kepada ibu bapaknya. Karena perbuatan durhaka kepada kedua 

orang tua termasuk dosa besar. 

d. Pemberian Bimbingan dan Nasihat 

1) Pemberian bimbingan Belajar 

Menurut Oemar Hamalik dengan mengutip pendapat Stikes & Dorcy, 

menyatakan bahwa bimbingan adalah “suatu proses untuk menolong individu 

dan kelompok supaya individu itu dapat menyesuaikan diri dan memecahkan 

masalah-masalahnya.”25 Kemudian ia juga mengutip pendapat Stoops, yang 

menyatakan bahwa: 

Bimbingan adalah“suatu proses yang terus menerus untuk membantu 

perkembangan individu dalam rangka mengembangkan kemampuannya 

secara maksimal untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, 

baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.26 

 

Sedangkan Atifah Hanum dan Casmini dengan mengutip pendapat Ketut 

Sukardi, menyebutkan bimbingan adalah “bantuan yang diberikan kepada 

individu dalam menentukan pilihan dan mengadakan penyesuaian secara logis 

dan nalar.”27 

Dari beberapa definisi bimbingan yang telah dikemukakan, jika 

dikaitkan dengan bimbingan orang tua kepada anak, bahwa bimbingan adalah 

bantuan yang diberikan orang tua kepada anaknya untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapinya. Memberikan bimbingan kepada anak 

 
25 Oemar Hamalik,  Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 193 
26 Ibid, h. 194 
27 Atifah Hanum dan Casmini, Bimbingan Pribadi-Sosial Untuk Self-Efficacy Siswa Dan 

Implikasinya Pada Bimbingan Konseling Smk Diponegoro Depok Sleman, Yogyakarta. Jurnal 

Hisbah, Vol. 12, No. 2 (Desember 2015): h. 13 
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merupakan kewajiban orang tua. Hal ini tersirat dalam firman Allah SWT 

  QS. An-Nisaa/4 :  9: 

                         

        

Artinya ; “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 

benar”.28 

 

Bimbingan belajar terhadap anak berarti pemberian bantuan kepada anak 

dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam penyesuaian diri 

terhadap tuntutan-tuntutan hidup, agar anak lebih terarah dalam belajarnya dan 

bertanggung jawab dalam menilai kemampuannya sendiri dan menggunakan 

pengetahuan mereka secara efektif bagi dirinya, serta memiliki potensi yang 

berkembang secara optimal meliputi semua aspek pribadinya sebagai individu 

yang potensial. 

2) Memberikan nasihat 

Bentuk lain dari perhatian orang tua adalah memberikan nasihat kepada 

anak. Menasihati anak berarti memberi saran-saran untuk memecahkan suatu 

masalah, berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pikiran sehat. Nasihat 

dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak-

anak terhadap kesadaran akan hakikat sesuatu serta mendorong mereka untuk 

melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Betapa pentingnya nasihat orang tua 

 
28 Departeman Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Depag, 2005), h.78 
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kepada anaknya, sehingga Al-Qur’an memberikan contoh, di dalam QS. 

Luqman/31 : 13, Allah SWT berfirman: 

                             

   

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah 

kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya   mempersekutu 

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".29 

 

Nasihat dapat diberikan orang tua pada saat anak belajar di 

rumah.Dengan demikian maka orang tua dapat mengetahui kesulitan-kesulitan 

anaknya dalam belajar.Karena dengan mengenai kesulitan-kesulitan tersebut 

dapat membantu usaha untuk mengatasi kesulitannya dalam belajar, sehingga 

anak dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

Dalam upaya memberikan bimbingan, di samping memberikan nasihat, 

kadang kala orang tua juga dapat menggunakan hukuman. Hukuman diberikan 

jika anak melakukan sesuatu yang buruk, misalnya ketika anak malas belajar 

atau malas masuk ke sekolah. Tujuan diberikannya hukuman ini adalah untuk 

menghentikan tingkah laku yan kurang baik, dan tujuan selanjutnya adalah 

mendidik dan mendorong anak untuk menghentikan sendiri tingkah laku yang 

tidak baik. Di samping itu hukuman yang diberikan itu harus wajar, logis, 

obyektif, dan tidak membebani mental, serta harus sebanding antara kesalahan 

yang diperbuat dengan hukuman yang diberikan. Apabila hukuman terlalu 

berat, anak cenderung untuk menghindari atau meninggalkan. 

 
29 Ibid., h. 416 
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Dalam hal ini M. Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa: 

Sifat hukuman yang mendidik, yaitu “a)senantiasa merupakan jawaban 

atas suatu pelanggaran; b) sedikit banyaknya selalu bersifat tidak 

menyenangkan; c) selalu bertujuan ke arah perbaikan, hukuman itu 

hendaklah diberikan untuk kepentingan anak itu sendiri.30 

 

Suatu hukuman dilakukan bukan dalam artian bentuk kekerasan namun 

memberikan ketegasan bahwa setiap pelanggaran pasti ada ganjarannya, dan 

bisa saja ganjarannya bukan hal yang menyakitkan namun pendekatannya 

pada menyadarkan untuk tidak mengulaangi kembali. 

e. Pengawasan Terhadap Belajar 

Orang tua perlu mengawasi pendidikan anak-anaknya, sebab tanpa 

adanya pengawasan yang continue dari orang tua besar kemungkinan 

pendidikan anak tidak akan berjalan lancar. Pengawasan orang tua tersebut 

dalam arti mengontrol atau mengawasi semua kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan oleh anak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa: 

Pengawasan orang tua terhadap anaknya biasanya lebih diutamakan 

dalam masalah belajar. Dengan cara ini orang tua akan mengetahui 

kesulitan apa yang dialami anak, kemunduran atau kemajuan belajar 

anak, apa saja yang dibutuhkan anak sehubungan dengan aktifitas 

belajarnya, dan lain-lain.31 

 

Dengan demikian orang tua dapat membenahi segala sesuatunya yang 

dibutuhkan anak hingga akhirnya anak dapat meraih hasil belajar yang 

maksimal. 

 
30 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 

236 
31 Ibid., h. 238 



29 

 

 

f. Pemberian Motivasi dan Penghargaan 

Sebagai pendidik yang utama dan pertama bagi anak, orang tua 

hendaknya mampu memberikan motivasi dan dorongan. Sebab tugas 

memotivasi belajar bukan hanya tanggungjawab guru semata, tetapi orangtua 

juga berkewajiban memotivasi anak untuk lebih giat belajar. Dorongan orang 

tua kepada anaknya yang berprestasi jelek atau kurang itu sangat diperlukan 

karena dimungkinkan kurangnya dorongan dari orang tua akan bertambah 

jelek pula prestasinya dan bahkan akan menimbulkan keputusasaan. Tindakan 

ini perlu dilakukan oleh orang tua baik kepada anak yang berprestasi baik 

ataupun kurang baik dari berbagai jenis aktivitas, seperti mengarahkan cara 

belajar, mengatur waktu belajar dan sebagainya, selama pengarahan dari orang 

tua itu tidak memberatkan anak. 

Berikut ini dikemukakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang tua 

untuk membangkitkan motivasi anak agar tumbuh rasa senang dalam belajar 

yang dikutip dari sebuah artikel, yaitu sebagai berikut: 

1) Sisihkan waktu barang satu jam sampai dua jam untuk dapat bertemu 

dengan anak-anak. 

2) Curahan kasih sayang dengan tidak ada maksud memanjakan atau 

menuruti segala kemauannya. 

3) Tanyakan sekilas tentang pelajaran di sekolah. 

4) Berilah penghargaan pada si anak dari hasil belajarnya sekalipun hanya 

sebuah kata-kata manis. 

5) Tanyakan apa yang menjadi kesulitannya,berilah nasihat untuk 

menyelesaikan. 

6) Bimbinglah untuk mengatur jadwal belajarnya, belajar secara continue 
dan mandiri. 

7) Berilah sangsi yang mendidik jika ia melakukan keteledoran. 

8) Jagalah kewibawaan orang tua agar ia tetap menghormati. 

9) Usahakan untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. 



30 

 

10) Selalu berkonsultasi dengan guru jika ada masalah yang penting.32 

 

Berdasarkan uraian di atas maka orang tua memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pendidikan anak-anaknya di antaranya sebagai motivator.  

Dalam hal ini orang tua harus senantiasa  memberikan dorongan kepada 

anaknya agar mempunyai semangat dalam belajar, khususnya dalam belajar di 

rumah sebagai penunjang keberhasilan prestasi di sekolahnya. 

g. Pemenuhan Kebutuhan Belajar 

Kebutuhan belajar adalah segala alat dan sarana yang diperlukan untuk 

menunjang kegiatan belajar anak.Kebutuhan tersebut bisa berupa ruang 

belajar anak, seragam sekolah, buku-buku, alat-alat belajar, dan lain-lain. 

Pemenuhan kebutuhan belajar ini sangat penting bagi anak, karena akan dapat 

mempermudah baginya untuk belajar dengan baik. Dalam hal ini Bimo 

Walgito menyatakan bahwa: 

Semakin lengkap alat-alat pelajarannya, akan semakin dapat orang 

belajar dengan sebaik-baiknya, sebaliknya kalau alat-alatnya tidak 

lengkap, maka hal ini merupakan gangguan di dalam proses belajar, 

sehingga hasilnya akan mengalami gangguan.33 

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menjadi kewajiban orang tua 

untuk juga belajar dan terus menerus mencari ilmu, terutama yang berkaitan 

dengan pendidikan agama anak. Agar terhindar dari kesalahan dalam 

mendidik anak yang dapat berakibat buruk bagi masa depan anak-anak. Orang 

tua harus lebih memperhatikan anak-anak mereka, melihat potensi dan bakat 

yang ada di diri anak-anak mereka, memberikan sarana dan prasarana untuk 

 
32Atmadi, “Memotivasi Belajar Siswa di Rumah”, Artikel: http://www.lumajang.go.id. 

Diakses pada tanggal  8 November  2018. 
33Bimo Walgito, Pengantar Psikolog Umum. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 123 
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mendukung proses pembelajaran mereka di sekolah. Para orang tua 

diharapkan dapat melakukan semua itu dengan niat yang tulus untuk 

menciptakan generasi yang mempunyai moral yang luhur dan wawasan yang 

tinggi serta semangat pantang menyerah. 

B. Hakekat Nilai Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Nilai  

Dalam membahas nilai-nilai pendidikan Islam terlebih dahulu perlu 

diketahui pengertian dari nilai itu sendiri. Kata nilai telah di artikan oleh para ahli 

dengan bermacam-macam pengertian, dimana pengertian satu berbeda dengan 

pengertian yang lain, hal tersebut disebabkan nilai sangat erat kaitannya dengan 

pengertian-pengertian dan aktifitas manusia yang komplek dan sulit ditentukan 

batasannya.34 

Menurut Jalaluudin & Abdullah menjelaskan bahwa: 

Nilai berasal dari bahasa Inggris “value“ termasuk bidang kajian 

filsafat. Persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu 

cabang filsafat yaitu filsafat nilai ( Axiology Theory of Value).35 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, nilai memiliki arti sifat-sifat 

(hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.36 

 

Untuk menjawab apakah nilai itu, Encyclopedia Britanica yang 

dikutip oleh Mohammad Noor Syam dalam bukunya Filsafat Pendidikan 

dan Dasar Pendidikan Pancasila, menyebutkan; nilai itu adalah suatu 

 
34 Ahmad Zakaria, Pendidikan Nilai dan Internalisasi Nilai-nilai Spiritual, 

(http:bdkbanjarmasin.kemenag.go.id), diakses pada tanggal 16 November 2018  
35 Jalaluudin & Abdullah, Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan, 

(Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2010), cet. ke-2, h. 106  
36 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Pusat Bahasa, Edisi IV, 2008), h. 783 
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penetapan atau suatu kualitas sesuatu obyek yang menyangkut suatu jenis 

apresiasi atau minat.37 

Menurut Sidi Gazalba sebagaimana dikutip oleh Chabib Thoha 

dalam Kapita Selekta Pendidikan mengungkapkan bahwa: 

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan 

benda konkrit,bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah 

yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki.38 

 

Dari beberapa pengertian tentang nilai yang telah disebutkan 

tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai adalah sesuatu yang 

bersifat objektif dan tetap, sesuatu yang menerangkan tentang baik, 

buruk, indah atau tidak indahnya sesuatu yang terlebih dahulu telah 

diketahui. Jadi nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia 

nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan 

bertingkah laku baik disadari maupun tidak. 

2. Pengertian Pendidikan Agama islam 

Menurut Ahmad Marimba Pendidikan Agama Islam ialah  

bimbingan jasmani dan rohani berdaarkan hukum-hukum agama Islam 

menujub terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.39 

Menurut Abdul Rahman Nahlawi dalam Istikhori bahwa: 

 

 
37 Mohammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Pendidikan Pancasila, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 2012), h. 133  
38 HM. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 

61  
39 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-

Ma’rif,2007), h.23.  
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Pendidikan Islam ialah pengaturan pribadi dan masyarakat yang 

karenanya dapatlah memeluk Islam secara logis dan sesuai secara 

keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan 

kolektif.40 

 

Zakiah Darajat mengemukakan pendidikan agama Islam sebagai 

berikut: 

Pendidikan Agama Islam adalah Pendidikan melalui ajaran-ajaran 

agama islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan itu ia dapat 

memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan 

ajaran agama islam sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat 

kelak.41 

 

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan agama Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang 

dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki 

kepribadian muslim yang sejati. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai pendidikan agama Islam adalah kualitas dari suatu ilmu pendidikan 

yang berlandaskan Islami dan bermanfaat dalam membentuk manusia 

yang beradab serta mengenal Tuhannya yang telah menciptakannya. 

 

 

 

 

 

 
40 Istikhori, Pemikiran ‘Abd Al-rahman Al-Nahlawi tentang pendidikan masyarakat 

berbasis masjid. Jurnal Pendidikan Islam UIK Bogor,Vol. 6, No. 12 (Juli 2017): h. 12 
41 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, cet.ke-5, 2010), h.86 
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3. Macam-Macam Nilai 

Nilai dapat dipandang sebagai sesuatu yang berharga, memiliki 

kualitas, baik itu kualitas tinggi atau kualitas rendah. Dari uraian 

pengertian nilai di atas, maka Notonegoro dalam buku Pendidikan 

Pancasila karangan Prof. Dr. Kaelan, menyebutkan adanya 3 macam nilai. 

Dari ketiga jenis nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan 

jasmani manusia atau kebutuhan ragawai manusia.  

b) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk 

dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.  

c) Nilai kerohaniaan, yaitu segala sesuatu yang berguna rohani 

manusia. Nilai, kerohaniaan meliputi nilai kebenaran yang 

bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia. Nilai keindahan 

atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (emotion) 

manusia. Nilai kebaikan atau nilai yang bersumber pada unsur 

kehendak manusia. Nilai religius, yang merupakan nilai 

kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber 

kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.42 

 

Menurut Mansur Isna menjelaskan bahwa nilai terbagi dua 

klasifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu: 

1. Nilai Ilahiyah (nash) yaitu nilai yang lahir dari keyakinan (belief), 

berupa petunjuk dari supernatural atau Tuhan. Dibagi atas tiga hal: 

nilai keimanan (Tauhid/Akidah), nilai ubudiyah dan nilai 

muamalah 

2. Nilai Insaniyah (Produk budaya yakni nilai yang lahir dari 

kebudayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok) 

yang terbagi menjadi tiga yakni nilai etika, social dan estetika.43 

 

Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan 

agama Islam adalah suatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong seseorang 

 
42 Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), h. 89  
43 Mansur Isna, Dirkursus Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2011), 

h. 98 
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untuk berbuat yang positif dan berlandaskan ketentuan islam di dalam 

kehidupannya sendiri maupun bermasyarakat. 

C. Hakekat Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai 

pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih 

kecil ataupun manusia yang belum dewasa.44 Menurut R.A. Kosnan 

“Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan 

perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan 

sekitarnya”.45 Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara 

sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan 

dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam 

posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan 

bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran 

terhadap hak-haknya. Menurut John Locke dalam Stephanus Turibius 

Rahmat bahwa anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap 

rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.46 Dalam Persfektif 

agama islam Hartini menjelaskan bahwa: 

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, 

masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan 

dunia sebagai rahmatan lil‘alamin dan sebagai pewaris ajaran 

Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang 

dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai 

 
44 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), op.cit., diakses 20 Januari 

2019 
45 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung: 

Sumur, 2010) , h. 113 
46 Stephanus Turibius Rahmat,  Filsafat Pendidikan Anak dan Remaja, Jurnal 

Pendidikan STKIP Santu Paulus Vol. 1, No. 1,( Juli 2018), h. 25 
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implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , 

bangsa dan negara.47 

 

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak 

menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar 

ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai 

pengertian anak tersebut, karena di latar belakangi dari maksud dan tujuan 

masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak 

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.48 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

anak merupakan mahkluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih 

sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai 

perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan 

totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap 

fase perkembangan pada. Perkembangan pada suatu fase merupakan dasar 

bagi fase selanjutnya. 

2. Pembagian Kelompok Umur Anak 

Menurut program kesehatan di kementerian kesehatan bahwa pembagian 

kelompok umur anak dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Bayi: umur 0 - < 1 tahun 

2. Balita: umur 0 - < 5 tahun 

 
47 Hartini, Metodologi Pendidikan Anak dalam Pandangan Islam (Studi tentang 

cara-cara Rasulullah Saw dalam mendidik anak), Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 

IX, No. 1 (2011): h. 32 
48 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, (Jakarta : 

Visimedia, 2007), h. 4 
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3. Anak balita: umur 1 - < 5 tahun 

4. Anak pra sekolah: 5 - < 6 tahun 

5. Anak remaja: 10 – 18 tahun, dibagi menjadi: pra remaja (10 - < 13 tahun) 

dan remaja (13 - < 18 tahun).49 

 

Berdasarkan penjelasan di atas,maka dapat diuraikan bahwa bayi adalah 

anak yang berumur di bawah 1 tahun atau sebelum mencapi hari ulang tahun yang 

pertama. Balita adalah anak umur kurang 5 tahun sedangkan apabila balita telah 

mencapai umur 5 tahun maka termasuk ke dalam kelompk anak pra sekolah. Anak 

pra sekolah adalah kelompok anak yang berumur antara 5 sampai 6 tahun kurang 

1 hari, dan anak yang berusia tepat 6 tahun masuk ke dalam kelompok anak usia 

sekolah. 

3. Hak-hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan 

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan 

negara. Sebagai manusia, anak-anak juga mempunyai hak asasi yang harus 

dihormati oleh orang dewasa. Hak-hak yang dimiliki anak tersebut di antaranya: 

a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan 

c) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tua 

d) Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya 

sendiri.  

e) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 

f)  Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan kepribadian dan bakat. Secara khusus pengembangan 

kepribadian terkait dengan pendidikan agama, pendidikan moral atau 
pendidikan kewarganegaraan. 

 
49 Info dokter: https://www.infodokterku.com/index.php/en/96-daftar-isi-content/info-

kesehatan/helath-programs-kementerian-kesehatan/263 - batasan - usia- anak -  dan- pembagian 

kelompok-umur-anak, diakses tanggal 20 januari 2019 

https://www.infodokterku.com/index.php/en/96-daftar-isi-content/info-kesehatan/helath-programs-kementerian-kesehatan/263%20-%20batasan%20-%20usia-%20anak%20-%20%20dan-%20pembagian%20kelompok-umur-anak
https://www.infodokterku.com/index.php/en/96-daftar-isi-content/info-kesehatan/helath-programs-kementerian-kesehatan/263%20-%20batasan%20-%20usia-%20anak%20-%20%20dan-%20pembagian%20kelompok-umur-anak
https://www.infodokterku.com/index.php/en/96-daftar-isi-content/info-kesehatan/helath-programs-kementerian-kesehatan/263%20-%20batasan%20-%20usia-%20anak%20-%20%20dan-%20pembagian%20kelompok-umur-anak
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g) Hak anak untuk dapat bermain dan bersantai, serta berperan serta dalam 

kegiatan budaya dan seni.50 

 

Berdasarkan uraian di atas maka, hak anak adalah bagian dari Hak Asasi 

Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak yang dimiliki anak banyak sekali di 

antaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan 

sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak 

akan mempunyai arti dan nilai martabat. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 

juga terdapat pasal yang menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pemerintah pun wajib membiayainya. Selain itu anak 

juga mempunyai hak untuk Wajib Belajar 9 Tahun yaitu SD sampai SMP. 

D. Penelitian Relevan 

Adapun penelitian yang relevan antara penelitian ini dengan penelitian-

penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Saparuddin, Partisipasi Orang Tua Dalam Meningkatkan Minat Belajar Anak 

di SD Negeri 62 Batu Putih Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, 

2016. Skripsi ini membahas tentang masalah partisipasi orang tua dalam 

meningkatkan minat belajar siswa di SD Negeri 62 Batu Putih Kecamatan 

Poleang Selatan Kabupaten Bombana, Teknik pengumpulan data dengan cara 

pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi dengan 

metode pengelolaan data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa 

partisipasi orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak/siswa di SD 

 
50 Syahruddin Usman, Hak Anak Terhadap Pendidkan, Jurnal Auladuna UIN 

Alauddin Makassar, Vol. 1 No. 242, (Desember 2014): h.  245 
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Negeri 62 Batu Putih Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana dalam 

bentuk keteladanan, pembiasaan/disiplin waktu belajar, pemberian nasehat, 

pemenuhan fasilitas belajar, dan hukuman bagi pelanggaran anak yang 

berulang-ulang.51 

Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang  peran orang tua dalam 

bertanggung jawab sebagai pendidik di rumah, namun yang membedakan 

adalah pada penelitan terdahulu lebih menekankan pada aspek minat belajar 

anak.  

2. Yunita Saputri, Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Kemandirian 

Belajar Siswa Di MTs Al-Amin Labokeo Kabupaten Konawe Selatan 2017. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan peran pengawasan orang 

tua terhadap kemandirian belajar siswa di MTs Al-Amin Labokeo Kabupaten 

Konawe Selatan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran 

pengawasan orang tua terhadap kemandirian belajar siswa di MTs Al-Amin 

Labokeo Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan tidak dengan cara 

mengontrol segala aktivitas belajar anak baik dalam rumah maupun diluar 

rumah, kurang dalam membantu perkembangan kemampuan akademik anak, 

kurang dalam memantau perkembangan kepribadian anak, kurang dalam 

memantau efektivitas jam belajar anak di sekolah, dan kurangnya komunikasi 

antara orang tua, siswa dan guru di sekolah. Faktor penyebabnya adalah 

terletak pada latar belakang orang tua yang tingkat pendidikannya rendah, 

keluarga yang kurang harmonis (Broken Home), rendahnya tingkat ekonomi 

 
51 Saparuddin, Partisipasi Orang Tua Dalam Meningkatkan Minat Belajar Anak di SD 

Negeri 62 Batu Putih Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, Perpustakaan  IAIN 

Kendari Tahun 2016. 
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keluarga, dan kurangnya kesadaran orang tua itu sendiri, Kemandirian belajar 

siswa di MTs Al-Amin Labokeo untuk keseluruhan dapat dilihat melalui 

kepercayaan diri sendiri, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

mampu dan berani menentukan pilihannya sendiri, bertanggung jawab, kreatif 

dan inovatif, dan tidak bergantung pada orang lain atau pun orang tua.52 

Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang  peran orang tua dalam 

bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan kepada anaknya di rumah 

namun yang membedakan adalah penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus 

pada pengawasan orang tua dan kemandirian belajar anaknya saat di rumah 

maupun di luar rumah. 

3. Nur Intan Hamid Mago, Pembinaan Orang Tua Kepada Remaja Dalam 

Menanamkan Pendidikan Agama Islam di Desa Abelisawah Kabupaten 

Konawe 2018. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan orang tua 

kepada remaja dalam menanamkan nilai pendidikan Agama Islam di desa 

Abelisawah adalah: 1) Pembinaan membaca Al-Qur’an, dimana orang tua 

membiasakan membaca Al-Qur’an di depan anaknya, membuat program  

waktu mengaji  kepada anaknya, menjadi Pembimbing dalam bacaan anak, 2) 

Pembinaan melaksanakan shalat, dimana orang tua mempertegas perintah 

dalam melaksanakan shalat, memperhatikan anaknya dalam melaksanakan 

shalat tepat waktu, mengajak anak remajanya untuk melaksanakan shalat 

secara bersama-sama, Orang tua memberikan nasehat, peringatan dan 

hukuman dalam pelaksanaan shalat, 3) Pembinaan dalam berpakaian Islami, 

 
52 Yunita Saputri, Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Kemandirian Belajar Siswa 

Di MTs Al-Amin Labokeo Kabupaten Konawe Selatan, Perpustakaan  IAIN Kendari Tahun 2017 



41 

 

dimana orang tua membiasakan anaknya sejak dini untuk berpakaian Islami, 

membiasakan anak menutup auratnya pada saat kegiatan diluar, dan 

menyekolahkan anaknya di madrasah atau pesantren. Faktor pendukung para 

orang tua telah memahami betapa pentingnya pendidikan anaknya dan juga 

dari sisi kualitas pendidikan orang tua di desa Abelisawah yang tinggi. Dari 

sisi faktor penghambat adalah  masalah waktu, yakni kesibukan-kesibukan 

dari orang tua yang bekerja dan remaja yang sekolah atau kuliah maka 

intensitas penanaman pendidikan agama kepada anak menjadi berkurang. 

Proses pembinaan terjadi pada saat mereka lagi melakukan aktivitas mereka.53 

Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang  tanggung jawab atau 

peran orang tua dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya di 

rumah namun yang membedakan penelitian terdahulu ini menfokuskan 

pembinaan orang tua kepada anaknya, sedangkan penelitian ini akan 

membahas secara mendalam dalam perhatian, bimbingan dan pembiasaan 

orang tua kepada anaknya. 

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas maka penulis 

akan menyajikan dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 
53 Nur Intan Hamid Mago, Pembinaan Orang Tua Kepada Remaja Dalam Menanamkan 

Pendidikan Agama Islam di Desa Abelisawah Kabupaten Konawe, Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Kendari Tahun 2018 
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Tabel 2.1. Mapping Penelitian Terdahulu 

No Nama, Judul, Tahun Terbit 
Variabel/Indik

ator 
Alat Analisis Persamaan  & Perbedaan 

1 Saparuddin, Partisipasi 

Orang Tua Dalam 

Meningkatkan Minat 

Belajar Anak di SD Negeri 

62 Batu Putih Kecamatan 

Poleang Selatan Kabupaten 

Bombana, 2016. 

Partisipasi 

Orang tua, 

Minat belajar 

anak 

Deskriftif 

Kualitatif 

Penelitian tersebut sama-

sama membahas tentang  

peran orang tua dalam 

bertanggung jawab sebagai 

pendidik di rumah, namun 

yang membedakan adalah 

pada penelitan terdahulu 

lebih menekankan pada 

aspek minat belajar anak.  

2 Yunita Saputri, Peran 

Pengawasan Orang Tua 

Terhadap Kemandirian 

Belajar Siswa Di MTs Al-

Amin Labokeo Kabupaten 

Konawe Selatan, 2017. 

Pengawasan 

orang tua, 

Kemandirian 

belajar 

siswa/anak 

Deskriftif 

Kualitatif 

Penelitian tersebut sama-

sama membahas tentang  

peran orang tua dalam 

bertanggung jawab dalam 

memberikan pendidikan 

kepada anaknya di rumah 

namun yang membedakan 

adalah penelitian terdahulu 

tersebut lebih berfokus pada 

pengawasan orang tua dan 

kemandirian belajar 

anaknya saat di rumah 

maupun di luar rumah 

 

3 Nur Intan Hamid Mago, 

Pembinaan Orang Tua 

Kepada Remaja Dalam 

Menanamkan Pendidikan 

Agama Islam di Desa 

Abelisawah Kabupaten 

Konawe, 2018.54 

Pembinaan 

Orang Tua 

Pendidikan 

Agama Islam 

anak 

Deskriftif 

Kualitatif 

Penelitian tersebut sama-

sama membahas tentang  

tanggung jawab atau peran 

orang tua dalam 

memberikan pendidikan 

yang baik kepada anaknya 

di rumah namun yang 

membedakan penelitian 

terdahulu ini menfokuskan 

pembinaan orang tua kepada 

anaknya, sedangkan 

penelitian ini akan 

membahas secara mendalam 

dalam perhatian, bimbingan 

dan pembiasaan orang tua 

kepada anaknya. 

 
54 Nur Intan Hamid Mago, Pembinaan Orang Tua Kepada Remaja Dalam Menanamkan 

Pendidikan Agama Islam di Desa Abelisawah Kabupaten Konawe, Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Kendari Tahun 2018 
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E. Kerangka Berpikir 

Pusat pendidikan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Pendidikan di 

lingkungan keluarga sangat strategis untuk memberikan pendidikan ke arah 

kecerdasan, budi pekerti atau kepribadian serta akhlak yang Islami. Orang tua 

akan menjadi contoh bagi anak, anak biasanya akan menirukan apa saja yang 

dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua harus bisa memberikan keteladanan dan 

kebiasaan sehari-hari yang baik sehingga dapat dijadikan contoh bagi anaknya. 

Keteladanan dan kebiasaan yang baik itu, sebaiknya diberikan oleh orang tua 

sejak dari kecil atau kanak-kanak karena hal itu dapat berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa anak. 

Orang tua sebaiknya memperhatikan pendidikan anak-anaknya utamanya 

pendidkan agama karena peran orang tua sangat penting dalam proses pendidikan 

bagi mereka. Orang tua mampu menyediakan kebutuhan materiil anak-anaknya 

secara memuaskan tetapi kebutuhan pendidikan tidak pernah terpenuhi. Anak 

tidak dipersiapkan menjadi manusia yang dewasa seperti tujuan yang hendak 

dicapai oleh pendidikan. Anak berkembang tanpa adanya pola yang hendak dituju, 

tetapi berkembang dengan sendirinya.  Anak dibiarkan saja tumbuh tanpa tuntutan 

norma yang pasti. Tidak ada kepastian pada diri anak, bagaimana seharusnya ia 

berbuat atau bersikap karena memang tidak pernah diberi tahu dan dibimbing oleh 

orangtuanya.  

Pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan anak bukanlah hal yang 

sepele karena pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap 

individu yang hidup agar dapat bertahan menghadapi perkembangan zaman. 

Terlebih lagi pendidikan agama Islam kepada anak sangatlah penting diberikan 
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kepada anak di rumah agar mereka tidak mudah terjerumus pada hal-hal negatif. 

Oleh karena itu orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak mereka, melihat 

potensi dan bakat yang ada pada anak mereka, memberikan sarana dan prasarana 

untuk mendukung proses pembelajaran mereka di sekolah serta selalu memotivasi 

anak agar tetap semangat dalam belajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memberikan alur berfikir 

dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

Bagan 1. Kerangka Berpikir: 

Kepedulian orang tua dalam mengimplementasikan nilai pendidikan agama 

Islam pada anak di desa Anggondara Kabupaten Konawe Selatan 

 

Kepedulian Orang Tua     

 

 

  

   Nilai Pendidikan Agama Islam Anak 

 

 

 

 

   Gambaran  Implementasi            Bentuk-bentuk     Faktor Pendukung & 

     Nilai  PAI  pada Anak        kepedulian orang tua   Penghambat  

    

 

             Alat Analisis: 

          Analisis Deskriktif Kualitatif 

Meliputi: 

• Pengumpulan data 

• Reduksi data 

• Penyajian data 

• Verifikasi data 

 

 

             Hasil Penelitian  

             

Saran dan Rekomendasi 
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