
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang pendidikan keluarga sudah banyak yang mengkaji, baik 

dari penelitian yang bersifat library research maupun field research, dan lain-

lainnya. Berikut ini beberapa contoh penelitian tentang pendidikan keluarga: 

Penelitian yang disusun oleh Eni Shofiyatun Ni’mah dengan judul 

“Konsep Pendidikan Keluarga salam Perspektif Al-Qur’an” dari Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru. Jenis penenlitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 

dengan pendekatan kalitatif. Penelitian ini disusun pada tahun 2011. Penelitian 

yang disusun oleh Eni Shofiyatun Ni’mah mengkaji tentang konsep pendidikan 

keluarga dalam perspektif al-Qur’an adalah suatu proses pendidikan yang 

dilakukan oleh orang tua dalam keluarga. Orang tua mempunyai tangggung jawab 

untuk memelihara, mendidik, membimbing anak berdasarkan tuntunan ajaran 

agama Islam agar keluarga terhindar dari siksaan pedihnya api neraka. Teknik 

pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tafsir 

tematik (Tafsir Maudhu’i). Adapun penganalisaan penelitian ini, Eni Shofiyatun 

menggunakan metode content analisys (analisis isi) yaitu menjelaskan tentang 

konsep pendidikan keluarga dalam perspektif  al-qur’an. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Eni Shofiyatun terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang 

dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian tersebut terletak pada pembahasan 

pendidikan keluarga, begitu juga dengan metode penelitian yang digunakan sama-

sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan 

menggunakan metode tafsir tematik. Analisis penelitian yang digunakan juga 

terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu menggunakan metode content analisys 

(analisis isi). Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eni Shofiyatun 

dengan peneliti yaitu terletak pada dipersempitnya penelitian yang lebih fokus 

kepada peran ayah dalam pendidikan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini 

terdapat perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti.  

Penelitian yang disusun oleh Srifariyati dengan judul “Pendidikan 

Keluarga dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”. Sebuah jurnal Madaniyah, 

volume 2 edisi XI tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Jurnal tersebut membahas tentang 

pentingnya membina keluarga agar terhindar dari api neraka, tidak semata-mata 

diartikan api neraka yang terdapat di akhirat, tetapi juga termasuk bencana dan 

masalah yang menyedihkan, merusak dan merugikan keluarga. Oleh karena itu, 

perlu adanya pendidikan dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam 

pendidikan adalah disiplin. Tulisan ini menggunakan tafsir tematik dari berbagai 

literatur. Penelitian yang dilakukan oleh Srifariyati terdapat kesamaan yaitu 

membahas tentang pendidikan keluarga berdasarkan al-Qur’andan juga jenis 
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penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Selain 

juga sama-sama menggunakan tafsir tematik. Meskipun demikian, terdapat pula 

perbedaannya yaitu peniliti lebih khusus membahas peran ayah dalam pendidikan 

keluarga, sedangkan penilitian yang dilakukan oleh Srifariyati lebih global yakni 

pendidikan keluarga. Dengan demikian, penilitian ini sedikit berbeda dengan yang 

dilakukan oleh Srifayati. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Husnaini Mubaroq dengan judul 

“Konsep Pendidikan Keluarga dalam al-Qur’an (Analisis Metode Tafsir Tahlili 

mengenai Pendidikan Keluarga dalam al-Qur’an Surat Luqman: 12-19)”. Sebuah 

jurnal Tarbawi volume 1 tanggal 2 Juni 2012. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Jurnal tersebut menjelaskan 

bahwa prinsip-prinsip pendidikan dalam keluarga yang ditanamkan oleh Luqman 

terhadap anaknya antara lain, prinsip ketauhidan, ketakwaan, kasih sayang, 

keseimbangan, keteladanan dan kontekstual. Adapun metode pendidikan yang 

disampaikan adalah mauiẓah, ibrah, hiwar, keteladanan yang baik, dan metode 

amsal. Metode tafsir yang digunakan adalah metode tahlili. Penelitian yang 

dilakukan oleh Suci terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu pembahasan tentang 

pendidikan keluarga dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan 

dengan pendekatan kualitatif. Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan 

dengan peneliti, yaitu pembahasan yang dilakukan oleh peneliti lebih 

menekankan kepada peran ayah dalam pendidikan keluarga. Selain itu, tafsir yang 
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digunakan peneliti adalah tematik yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang 

terkait dengan pendidikan keluarga. dengan demikian penelitian yang dilakukan 

terdapat perbedaan dengan yang dilakukan oleh Suci. 

Penelitian yang dilakukan oleh Miftachul Qur’an dengan judul  

“Pendidikan Keluarga Islam dalam Kisah Nabi Ibrahim Perspektif Tafsir al-Munir 

Karya Wahbah az-Zuhaili”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan 

dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 

metode tahlili. Penelitian ini disusun pada tahun 2016 dari Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Isi dari penelitian ini adalah pendidik 

orang tua harus memberikan materi pendidikan islam yang mampu menjadikan 

anak keturunannya generasi yang memegang teguh pada ajaran Islam. selain itu, 

orang tua diharuskan memberikan nasehat, wasiat beserta panjatan do’a agar 

tujuan dalam pendidikannya tercapai. Salah satu metode yang paling efektif 

digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan Islam adalah dengan metode 

dialog. PendidikanIslam yang diterapkan Nabi Ibrahim kepada keluarga salah 

satunya adalah mewujudkan lingkungan yang agamis. Penelitian yang dilakukan 

oleh Misbachul Qur’an terdapat kesamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu mengkaji tentang pendidikan keluarga serta menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan dengan penekatan kualitatif. Meskipun demikian, terdapat pula 

perbedaan dengan yang dilakukan peneliti yaitu pembahasan mengenai 

pendidikan keluarga fokus kepada peran ayah dalam pendidikan keluarga 
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berdasarkan al-Qur’an, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Miftachul 

Qur’an fokus terhadap kisah Ibrahim. Selain itu, metode pengumpulan data juga 

berbeda yakni metode tematik (mawḍū’ī), sedangkan penelitian Misbachul Qur’an 

dengan menggunakan metode tahlili. Kitab tafsir yang digunakan juga berbeda 

yakni menggunakan Tafsir an-Nur karya Hasbi ash-Shiddieqy, sedangkan 

Misbachul Qur’an dengan menggunakan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-

Zuhaili. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terdapat kesamaan dan ketidaksamaan dengan yang dilakukan oleh 

Misbachul Qur’an. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Asih Maryatun dengan judul “Pendidikan 

Agama Islam dalam Keluarga Beda Agama di Desa Argosari Sedayu Bantul. 

Penelitian ini disusun pada tahun 2012 dari Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Jenis penelitian menggunakan field research dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini berisi tentang pendidikan agama Islam dalam 

keluarga beda agama sama halnya dengan pendidikan keluarga muslim lainnya. 

hanya saja mungkin terdapat banyak hambatan untuk mencapai pendidikan agama 

Islam. Hambatan tersebut datang dari kekurangan pendidikan orang tua beserta 

lingkungan sekitar yang banyak menganut agama lain. Meskipun demikian, 

terdapat solusi yang dapat dilakukan oleh keluarga beda agama yaitu sikap saling 

toleransi, tokoh agama Islam, dan lembaga agama Islam seperti TPA. Penelitian 

yang dilakukan oleh Maryatun terdapat persamaan dengan yang dilakukan 
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peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pendidikan keluarga dan 

menggunakan penelitian kualitatif. Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan 

dengan yang dilakukan peneliti yaitu peneliti lebih fokus terhadap peran ayah 

dalam pendidikan keluarga berdasarkan al-Qur’an, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Maryatun lebih fokus terhadap pendidikan keluarga yang berbeda 

agama. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat 

kesamaan dan perbedaan dengan yang dilakukan oleh Maryatun. 

Penelitian yang disusun oleh Harmaini, dkk dengan judul “Peran Ayah 

dalam Mendidik Anak”, volume 10 nomor 2 tahun 2014. Jenis penelitian yang 

dilakukan oleh Harmaini merupakan penelitian kuantitatif. Jurnal tersebut 

menjelaskan bahwa Ayah merupakan sosok figur yang berperan terhadap 

perkembangan dan keberhasilan anak. Salah satu peran yang dilakukan ayah 

adalah bagaimana cara ayah merawat anaknya. Dalam hal ini dilakukan survei di 

kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan afeksi dan 

dukungan pengasuhan lebih dominan dalam cara ayah merawat anaknya. Hal ini 

disebabkan dukungan afeksi dan pengasuhan dari sudut pandang ayah lebih pada 

perawatan psikologis.. Penelitian yang dilakukan oleh Harmaini dkk terdapat 

persamaan dengan yang dilakukan oleh peniliti yaitu peran ayah. Akan tetapi, di 

samping itu terdapat perbedaan dengan peneliti yaitu peran ayah dalam mendidik 

tidak hanya anak saja, tetapi juga istri. Selain itu jenis penelitian yang dilakukan 
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oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Harmaini dkk. 

Penelitian yang disusun oleh A.M. Ismatulloh, dengan judul “Penafsiran 

M.Hasbi Ash-Shiddieqi terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur”. 

Sebuah jurnal Mazahib, volume 12 nomor 2 tahun 2014. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.  Jurnal tersebut 

mengkaji tentang studi kritis terhadap penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy  terkait 

ayat-ayat hukum dalam tafsir an-Nur dengan kesimpulan bahwa hukum potong 

tangan dalam Q.S al-Maidah: 38 menurut Hasbi dan Quraish Shihab adalah bagi 

pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Pencuri yang dimaksud adalah mereka 

yang berulang melakukan pencurian dan tidak ada jalan lain untuk 

memperbaikinya.  Hukum pezina dalam Q.S an-Nur : 2 yaitu hukuman cambuk 

100 kali. Selanjutnya yaitu hukum jilbab adalah wajib, dan penggunaan jilbab 

adalah dengan cara berpakaian yang layak dan sopan berdasarkan Q.S an-Nur: 31.  

Penelitan yang dilakukan Ismatulloh terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu 

sama-sama menggunakan tafsir an-Nur. Selain itu juga terdapat kesamaan dengan 

jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

dengan pendekatan kualitatif. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yaitu dari 

segi pembahasannya. Peneliti membahas tentang peran ayah dalam pendidikan 

keluarga, sedangkan Ismatulloh tentang ayat-ayat hukum. Dengan demikian, 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dari segi pembahasannya.  
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Berdasarkan beberapa contoh penelitian di atas terdapat kesamaan tentang 

pendidikan keluarga dan juga peran ayah dalam pendidikan anak. Akan tetapi, 

terdapat perbedaan dari sisi yang lain yaitu belum ditemukan pembahasan yang 

lebih spesifik tentang peran ayah dalam pendidikan keluarga (istri dan anak), 

sedangkan peneliti lebih kepada peran ayah dalam pendidikan keluarga 

berdasarkan al-Qur’an. Jadi pembahasan penulis berusaha memaparkan ayat-ayat 

al-Qur’an terkait dengan pendidikan keluarga kemudian ditafsirkan masing-

masing ayat tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

terdapat perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain, 

sehingga perlu untuk mengkaji permasalahan ini. 

B. Kerangka Teori 

1. Ayah 

 Definisi ayah di antara budaya-budaya mengalami variasi. Hal ini 

disebabkan karena antar kelompok budaya membuat definisi mengenai fungsi 

pengasuhan yang berbeda baik bagi ayah maupun ibu.  Fathering merupakan 

peran yang dimainkan oleh seseorang yang berhubungan dengan anak, bagian 

dari sistem keluarga, komunitas, dan budaya ( Hidayati dkk, 2011: 2). Ayah 

merupakan salah satu sosok figur pemimpin yang berperan dalam keluarga. 

Selain itu ayah menjadi kepala keluarga yang mempertahankan dan 

melindungi keluarganya. Fungsi seorang ayah adalah hidup dan bekerja 

(mencari nafkah) pada perbatasan antara keluarga dan masyarakat. Selain itu, 
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membimbing dan memperkenalkan anaknya untuk menghadapi dunia 

masyarakat (Harmaini dkk, 2014: 81). 

 Ayah memiliki kontribusi penting dalam perkembangan anak. 

Pengalaman yang dijalani bersama dengan ayah, dapat mempengaruhi seorang 

anak hingga dewasa nantinya, sehingga peran serta cara pengasuhan ayah 

dapat mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan anak dan masa 

transisi menuju dewasa. Selain itu, kelekatan, hubungan emosional serta 

ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh ayah dapat mempengaruhi 

perkembangan kognitif, kompetensi sosial pada anak (Hidayati, 2011: 1). 

 Ayah bertanggung jawab secara pokok untuk kebutuhan finansial 

dalam  keluarga. Palkovits (2002) menyimpulkan bahwasannya keterlibatan 

ayah dalam pengasuhan anak memiliki beberapa definisi, yaitu 

a. Terlibat seluruh aktifitas yang dilakukan oleh anak. 

b. Melakukan kontak dengan anak. 

c. Dukungan finansial. 

d. Banyaknya aktifitas bermain yang dilakukan bersama-sama (Hidayati, 

2011: 2). 

 Richard C. Halverson  berpendapat bahwa ayah memiliki tanggung 

jawab dalam keluarganya. Ada tiga tanggung jawab utama yang harus 

dilakukan oleh ayah (Harmaini dkk, 2014: 81), yaitu: 

a. Ayah harus mengajarkan anak-anaknya tentang Tuhan dan mendidik 

anaknya nilai-nilai agama. 
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b. Mengambil peran sebagai pemimpin dalam keluarga. 

c. Ayah harus bertanggung jawab dan disiplin.  

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ayah 

merupakan kepala dalam keluarga yang terdiri dari istri dan anak. Selain itu 

ayah memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga. 

Tidak hanya itu saja ayah juga berperan dalam pengasuhan anak. 

2. Pendidikan  Keluarga  

a. Pengertian Pendidikan Keluarga   

Pendidikan keluarga adalah usaha sadar secara naluriyah yang 

dilakukan  orang tua (ayah dan ibu) untuk membimbing, mengarahkan, 

membekali, dan mengembangkan pengetahuan nilai dan keterampilan bagi 

anak mereka sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang 

akan datang (Srifariyati, 2016: 230). Pendidikan keluarga adalah segala 

bentuk usaha yang dilakukan oleh orang tua ( suami maupun istri) 

terhadap anaknya untuk membimbing potensi anak baik dari segi jasmani 

maupun rohani menuju ke arah kesempurnaan, sehingga terbentuk pribadi 

yang salih serta menjadikan keluarga yang sakinah (Mubaroq, 2012: 87). 

Usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga yang sakinah, 

tidak lain salah satunya adalah peran dari masing-masing anggota 

keluarga. Di antara peran dari masing-masing anggota keluarga adalah 

sebagai berikut (Mubaroq, 2012: 87-88): 

1) Peran suami sebagai ayah 
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Suami adalah seseorang yang berperan sebagai kepala rumah tangga 

yang tidak hanya berkewajiban dalam memenuhi nafkah keluarganya, 

tetapi juga berkewajiban dalam membimbing anggota keluarganya 

yaitu istri dan anak dengan memberikan pendidikan baik mulai dari 

pendidikan agama, juga keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka 

menjalankan kehidupan masing-masing. 

2) Peran istri sebagai ibu 

Ibu merupakan seseorang yang berperan sebagai ibu rumah tangga 

dengan mengelola segala keperluan atau kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh masing-masing anggota dalam keluarga. 

3) Peran anak 

Anak merupakan suatu anugrah yang Allah berikan kepada kedua 

orang tua yang memiliki peran untuk selalu berbuat baik dan taat 

kepada keduanya. 

Pendidikan keluarga adalah fase awal dan basis bagi pendidikan 

seseorang. Selain itu, juga merupakan pendidikan alamiah yang melekat 

pada setiap rumah tangga. Pendidikan fase awal ini sangat berpengaruh 

terhadap pendidikan lanjutan yaitu pendidikan di sekolah. Tugas 

pendidikan keluarga bukan hanya dalam mendidik anak saja, tetapi 

sekaligus sebagai wadah sosialisasi anak. Selain itu, anak diharapkan 

dapat memerankan dirinya dengan menyesuaikan diri, mencontoh tindak 

tanduk (tingkah laku) orang tua serta orang-orang yang berada di dekat 
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lingkungan keluarga (Buseri, 1990:4). Dengan demikian, pendidikan 

keluarga harus memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, nilai-

nilai agama, nilai-nilai moral dan sosial, serta pandangan hidup yang 

diperlukan untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat 

(Ahid, 2010: 100). 

Pandangan Islam mengatakan bahwa pendidikan keluarga 

memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak terhadap 

perkembangan selanjutnya. Hal ini disebabkan pendidikan keluarga 

merupakan peletak dasar bagi pendidikan Islam pada tahap selanjutnya. 

Mengingat pentingnya pendidikan keluarga, maka dalam Islam sebagai 

suatu kewajiban yang bernilai ibadah.  Oleh karena itu, harus dilaksanakan 

oleh orang tua Muslim yang menginginkan anaknya menjadi anak yang 

berkepribadian muslim (berdasarkan aturan agama Islam). Diperlukan 

adanya ikhtiar yang optimal dari orang tua untuk mencapai tujuan tersebut 

(Burhanudin, 2017 : 37). 

Berkaitan dengan pendidikan keluarga, al-Gazali dalam konsep 

pendidikan mengatakan bahwasannya pendidikan agama harus dimulai 

sejak usia dini. Hal ini disebabkan anak siap menerima aqidah-aqidah 

agama semtata-mata atas dasar iman, tanpa meminta dalil untuk 

menguatkannya atu menuntut kepastian dan penjelasannya. Oleh karena 

itu, dalam mengajarkan agama kepada anak, sebaiknya dimulai dengan 

menghafal kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya. Setelai itu menjelaskan 
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maknanya, sehingga anak memahami, meyakini dan membenarkannya 

(Jailani, 2014:254). 

Orang tua sebagai pendidik utama dalam  keluarga, sehingga 

antara ayah dan ibu harus saling bekerja sama dalam mendidik anaknya. 

Selain itu juga, dituntut agar berbenah diri menjadi insan yang shalih dan 

bertaqwa kepada Allah. Hal ini merupakan tonggak utama dalam keluarga, 

sehingga dapat mempengaruhi anak-anak sebagai peserta didik. Oleh 

karena itu, perlu adanya peran dari orang tua dalam pendidikan anak. 

Salah satu yang dapat dicontoh terkait dengan orang tua dalam pendidikan 

anak adalah cara mendidik anak yang dianjurkan dalam Q.S Luqmān ayat 

12-19, sebagai berikut (Miharso, 2004: 114): 

1) Menanamkan jiwa tauhid. 

2) Menghargai dan menghormati orang tua. 

3) Memelihara dan memperlakukan orang tua dengan baik. 

4) Kejujuran. 

5) Menekankan untuk mendirikan shalat. 

6) Menyerukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar. 

7) Bersabar. 

8) Melarang bersikap sombong. 

9) Sederhana dalam bersikap, berjalan dan berbicara. 

 Selain kerja sama orang tua dalam pendidikan keluarga. Ayah juga 

memiliki peranan penting dalam pendidikan keluarga yaitu istri dan anak. 
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Di antara peranan ayah dalam pendidikan keluarga adalah sebagai berikut 

(Wiyani dan Barnawi, 2016: 62): 

1) Sumber yang berkuasa dalam keluarga. 

2) Penghubung intern antara keluarga dengan masyarakat. 

3) Memberikan rasa keamanan bagi anggota keluarganya. 

4) Melindungi dari ancaman. 

5) Menjadi hakim jika terjadi perselisihan. 

6) Pendidik dalam hal-hal yang rasional. 

 Peran ayah dalam pendidikan istri: 

1) Memperlakukan istri dengan baik.  

2) Memberikan peringatan dan petunjuk apabila melakukan kesalahan 

(‘Ulwan, 2012: 81). 

3) Membimbing dan mendidik istri supaya menghormati dan 

memuliakan suami (Yusuf, 2015: 152). 

4) Menjadikan istri yang shalehah (Yusuf, 2015: 152). 

 Di samping ibu, seorang ayah juga memiliki peranan penting dalam 

mendidik anaknya. Peran ayah dalam pedidikan anak (Wiyani dan 

Barnawi, 2016: 63). 

1) Bagi anak laki-laki 

Ayah dapat mendidik anak laki-lakinya tentang cara memperlakukan 

perempuan, cara menyelesaikan masalah, dan cara mempertahankan 

pendapat. Selain itu juga ayah dapat menjadi contoh yang baik bagi 
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anak melalui cara berkata, bersikap, berperilaku dan berpikir sebagai 

seorang laki-laki. 

2) Bagi anak perempuan 

Ayah dapat mendidik anak perempuan tentang hal-hal yang biasanya 

dominan pada laki-laki, seperti kekuatan, ketegaran, keruntutan 

berpikir, pengendalian emosi, dan lain-lain. 

b. Dasar  Pendidikan Keluarga 

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sangatlah besar, 

terutama dalam masalah pendidikan anak.  Pendidikan utama yang harus 

diterapkan kepada keluargamya adalah pendidikan agama. Pendidikan 

agama dalam keluarga telah disyari’atkan oleh Allah swt dalam al-Qur’an 

dan juga diinterpretasikan melalui hadits Nabi saw (Taubah, 2015: 117). 

Di antaranya adalah sebagai berikut:  

1) Mengingatkan anggota keluarganya ke jalan yang benar agar terhindar 

dari api neraka (Yusuf, 2015: 153). Hal ini sebagaimana disebutkan 

dalam firman Allah Q.S at-Tahrim ayat 6. 

رًا واُقوُدهاا النَّاُس  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا قُوا أانُفساُكْم واأاْهِليُكْم َنا
اٌد َّلَّ ي اْعُصونا اَّللَّا ماا أاماراُهْم  ٌظ ِشدا ِئكاٌة ِغَلا هاا ماَلا وااْلِْجااراُة عالاي ْ

  (٦)التحرمي: ي اْفعاُلونا ماا يُ ْؤماُرونا وا 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
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diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan (Q.S at-Tahrim: 6).  

 

2) Allah swt memerintahkan kepada orang tua, terutama ayah sebagai 

kepala keluarga untuk memerintahkan anggota keluarganya 

mendirikan shalat (Yusuf, 2015: 155). Hal ini sebagaimana terdapat 

dalam firman Allah swt Q.S Tāhā ayat 132: 

ا ۖ  ِة وااْصطاِبْ عالاي ْها َّنَُّْن  َّلا ناْسأاُلكا رِْزقًا ۖ واْأُمْر أاْهلاكا ِِبلصََّلا
 (١٣٢)طه:  وااْلعااِقباُة لِلت َّْقواى   ن اْرزُُقكا ۗ

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak 

meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki 

kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang 

bertakwa. (Q.S Tāhā: 132) 

 

  Begitu pula disebutkan dalam sabda Nabi, 

ِة ِإذاا ب الاغا  قاالا النَِِّبُّ صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما ُمُروا الصَِِّبَّ ِِبلصََّلا
)رواه أبو   ساْبعا ِسِننيا واِإذاا ب الاغا عاْشرا ِسِننيا فااْضرِبُوُه عالاي ْهاا

 د(داو 
Nabi saw bersabda: “Perintahkanlah anak kecil untuk 

melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh 

tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka 

pukullah dia apabila tidak melaksanakannya”.” (H.R Abu 

Daud, no.417) 

 

3) Mengajarkan amalan-amalan yang baik untuk menjadi pribadi yang 

shaleh. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Kahfi ayat 46. 
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نْ ياا ۖ  ي ٌْر  اْلمااُل وااْلب اُنونا زِيناُة اْلْايااِة الدُّ وااْلبااِقيااُت الصَّاِْلااُت خا
ٌر أاماًَل  ي ْ   (٤٦)الكهف: ِعندا رابِّكا ث اوااًِب واخا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik 

pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 

harapan. (Q.S al-Kahfi; 46) 

 

4) Mendidik kepada agama yang benar, Rasulullah saw bersabda: 

ماا ِمْن ماْوُلوٍد ِإَّلَّ يُولاُد عالاى اْلِفْطراِة فاأاب اوااُه يُ هاوِِّداانِِه وايُ ناصِّراانِِه 
 واُيُاجِّساانِِه )رواه مسلم (

Seorang bayi tidak dilahirkan  (ke dunia ini) melainkan ia 

berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang 

tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani 

ataupun Majusi. (H.R Muslim) 

 

 Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 

30: 

ِنيًفا ۚ يِن حا كا لِلدِِّ هاا ۚ  فاأاِقْم واْجها  ِفْطراتا اَّللَِّ الَِِّت فاطارا النَّاسا عالاي ْ
يُن اْلقايُِِّم والا  ذا   َّلا ت اْبِديلا ِِلاْلِق اَّللَِّ ۚ ِكنَّ أاْكث ارا النَّاِس َّلا ِلكا الدِِّ

 (٣٠ي اْعلاُمونا )الروم: 
 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui. (Q.S ar-Rum: 30) 

 

 Berdasarkan keterangan di atas, baik berdasarkan al-Qur’an 

maupun al-Hadits mengisyaratkan bahwasannya pendidikan dalam 
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keluarga sangat penting terutama pendidikan agama. Pendidikan yang 

ditanamkan oleh keluarga kepada anggota keluarganya merupakan 

landasan dasar berpijak anggota keluarga dalam berpikir dan 

berkembang baik itu secara jasmani, rohani maupun mental. 

c. Fungsi dan Peranan Pendidikan Keluarga 

1) Pengalaman pertama masa kanak-kanak. Oleh karena itu, pendidikan 

keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. 

2) Menjamin kehidupan emosional anak. Adanya hubungan darah antara 

pendidik dengan anak didik dapat menumbuhkan hubungan yang 

didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang yang murni. 

3) Menanamkan dasar pendidikan moral. Pendidikan moral tidak terlepas 

dari pendidikan agama. Oleh karena itu, penanaman pendidikan agama 

sebagai sumber pendidikan moral yang harus dilaksanakan sejak anak 

masih kecil dengan cara melakukan pembiasaan- pembiasaan, seperti 

berkata jujur, suka memaafkan, suka menolong, dan perbuatan baik 

lainnya. 

4) Memberikan dasar pendidikan sosial. Keluarga sebagai pendidik 

pertama dan utama harus memberikan dasar-dasar pendidikan sosial 

kepada anak-anaknya, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a) Sejak kecil anak sudah dibiasakan disiplin waktu dan hidup bersih. 
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b) Membiasakan anak untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya terutama dalam  mengenal dasar-dasar pergaulan 

hidup. 

c) Senantiasa patuh kepada semua aturan, baik agama maupun 

keluarga, bahkan masyarakat. 

5) Peletakan dasar-dasar keagamaan. Masa kanak-kanak merupakan masa 

yang paling baik untuk menerapkan dasar-dasar hidup beragama. Oleh 

karena itu, anak-anak sejak kecil harus dibiasakan untuk melaksanakan 

ajaran-ajaran agama, seperti shalat, ikut ke masjid, menonton acara-

acara keagamaan, mendengarkan lagu-lagu Islami, dan lain-lain 

(Wahy, 2012: 253-256). 

d. Tujuan Pendidikan Keluarga 

 Tujuan pendidikan orang tua kepada anggota keluarganya adalah 

sebagai berikut (Srifariyati, 2016: 234): 

1) Memberikan dasar pendidikan budi pekerti, yaitu memberikan 

pendidikan norma pandangan hidup walaupun masih dalam bentuk 

sederhana. 

2) Memberikan dasar pendidikan sosial, yaitu melatih anak didik cara 

bergaul yang baik dilingkungan sekitarnya. 

3) Memberikan dasar pendidikan intelek, yaitu melatih anak didik 

dengan mengajarkan kaidah pokok dalam percakapan serta cara 

bertutur  bahasa yang baik dan benar. 
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4) Memberikan dasar pembentukan kebiasaan, yaitu melatih dengan 

membina kepribadian yang baik dengan cara membiasakan anak untuk 

hidup teratur, bersih, tertib, disiplin, rajin , tanpa ada unsur paksaan. 

5) Memberikan dasar pendidikan kewarganegaraan, yaitu melatih anak 

dengan menanamkan norma nasionalisme dan patriotisme, mencintai 

tanah air dan berperikemanusiaan yang tinggi. 

e. Aspek-Aspek Pendidikan Keluarga 

Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan orang tua dalam 

mendidik anak (Srifariyati, 2016: 236-242): 

1) Pendidikan Ibadah 

Aspek pendidikan ibadah khususnya dalam pendidikan shalat telah 

disebutkan dalam firman Allah swt dalam Q.S Luqmān  ayat 17: 

ةا واْأُمْر ِِبْلماْعُروِف وااْنها عاِن اْلُمنكاِر وااصْ  ِبْ َيا بُ َناَّ أاِقِم الصََّلا
 (١٧)لقمان:   ِلكا ِمْن عاْزِم اْْلُُمورِ ِإنَّ ذا   ماا أاصااباكا ۖ عالاى  

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 

yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 

kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah). 

 

 Pendidikan shalat tidak hanya terbatas pada kaifiyah (tata 

cara)-nya saja, tetapi sebenarnya di dalam menjalankan shalat lebih 

bersifat fiqhiyah. Selain itu, juga menanamkan nilai-nilai di balik 

ibadah shalat. Selain membahas tentang shalat, ayat tersebut juga 
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mengkaji bahwa anak harus mampu tampil menjadi pelopor amar 

am’ruf dan nahi munkar serta jiwanya teruji sebagai orang yang sabar. 

2) Pokok-Pokok Agama Islam dan Membaca Al-Qur’an 

 Berkaiatan dengan pendidikan dan pengajaran al-Qur’an serta 

pokok-pokok ajaran Islam, Nabi saw telah bersabda dalam haditsnya: 

ي ْرُُكْم ماْن ت اعالَّما اْلُقْرآن وا عالَّماُه )رواه البيهقي(  خا
Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang yang belajar al-

Qur’an dan kemudian mengamalkannya. (H.R al-Baihaqi) 

 

 Pendidikan nilai dalam Islam disebutkan dalam firman Allah 

Q.S Luqmān Ayat 16: 

بٍَّة مِّْن خاْرداٍل ف اتاُكن ِف صاْخراٍة أاْو  َيا بُ َناَّ ِإن َّهاا ِإن تاُك ِمثْ قاالا حا
ُ ۚ ِف السَّما  ِبرٌي  اوااِت أاْو ِِف اْْلاْرِض َياِْت ِِباا اَّللَّ ِإنَّ اَّللَّا لاِطيٌف خا

  (١٦)لقمان: 
(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada 

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu 

atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan 

mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha 

Halus lagi Maha Mengetahui. (Q.S Luqmān: 16) 

 

 Pada ayat ini menjelaskan bahwa orang tua dalam 

membimbing dan mengasuh anak harus berdasarkan pada nilai-nilai 

ketauhidan yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi 

pegangannya. Hal ini disebakan tauhid merupakan aqidah yang 

universal. Maksudnya adalah aqidah yang mengarahkan seluruh aspek 
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kehidupan. Seluruh aspek dalam kehidupan manusia hanya dapat 

dipandu oleh satu kekuatan yaitu tauhid. 

3) Pendidikan Akhlaq al- Karimah 

 Akhlaq al-karimah merupakan suatu hal yang sangat penting 

untuk diperhatikan dalam pendidikan keluarga. Pendidikan akhlak 

merupakan pendidikan Islam yang paling ditekankan. Pendidikan 

akhlak dapat berupa melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, 

menghormati pada kedua orang tua, bertingkah laku yang sopan, baik 

dalam tingkah laku keseharian serta bertutur kata yang baik, 

mengarahkan cara bersosialisai yang baik. Allah swt berfirman dalam 

Q.S Luqmān ayat 14: 

ْيِه َحاالاْتُه أُمُُّه واْهًنا عالاى   نساانا ِبوااِلدا ناا اْْلِ واْهٍن واِفصاالُُه ِف  واواصَّي ْ
ِصرُي  عاامانْيِ  ْيكا ِإِلاَّ اْلما  (١٤لقمان: )أاِن اْشُكْر ِل والِوااِلدا

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu. (Q.S Luqmān: 14) 

 

 Allah swt juga berfirman dalam Q.S  Luqmān ayat 17: 

ةا واْأُمْر ِِبْلماْعُروِف وااْنها عاِن اْلُمنكاِر وااْصِبْ َيا بُ َناَّ   أاِقِم الصََّلا
 (١٧)لقمان: ِلكا ِمْن عاْزِم اْْلُُموِر ِإنَّ ذا   ۖۖ  ماا أاصااباكا  عالاى  

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 

yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 
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kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah). (Q.S Luqmān: 17) 

 

 Pendidikan akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritik, 

melainkan juga disertai dengan contoh-contoh yang konkrit untuk 

dihayati maknanya. Oleh karena itu, orang tua sendiri harus 

menerapkan dalam dirinya tauladan yang baik berupa akhlaq al- 

karimah, sebab akan menjadi panutan bagi anaknya. 

4) Pendidikan Aqidah Islamiyah 

 Pendidikan aqidah islamiyah merupakan pendidikan Islam 

yang harus diperhatikan dalam keluarga, karena aqidah merupakan inti 

dari dasar seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. 

Allah swt berfirman: 

ِإنَّ  ظُُه َيا بُ َناَّ َّلا ُتْشرِْك ِِبَّللَِّ ۖواِإْذ قاالا لُْقمااُن َِّلبِْنِه واُهوا ياعِ 
  (١٣الشِّْركا لاظُْلٌم عاِظيٌم )لقمان: 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar. (Q.S Luqman: 13) 

 

 Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa pendidikan 

aqidah Islam tidak harus dijadikan secara demokratis dalam 

menanamkan keimanan kepada anak-anaknya. Pola umum pendidikan 

keluarga menurut Islam dikembalikan kepada pola yang dilaksanakan 
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Luqman kepada anaknya. Setiap muslim wajib menjalankan 

kehidupannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum 

syar’i. 

 


