
BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

A. Deskripsi Data 

Sebelum mengemukakan hasil penelitian Di Kaliurang Desa 

Hargobinangun. Berikut ada beberapa data dari Desa Hargobinangun 

sebagai berikut: 

1. letak geografis 

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 1070 15’ 

03” dan 1070 29’ 30” Bujur timur, 70 34’ 51’ dan 70 47’ 30” Lintang 

Selatan merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi DIY yang letaknya 

diapit oleh beberapa kabupaten dan kota, antara lain kabupaten 

Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten 

Magelang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan kota 

Yogyakarta. Secara administratif, Kabupaten Sleman dibagi menjadi 17 

wilayah kecamatan, 86 Desa/Kelurahan dan 1.212 Dusun. Luas 

Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau sekitar 18% 

dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km2.  

Desa Hargobinangun secara administratif terletak di Kecamatan 

Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Wilayah Desa Hargobinangun merupakan dataran tinggi dengan 

ketinggian 700-1.325 M dari permukaan laut. Adapun jarah tempuh 

dari Desa Hargobinangun ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 3 
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km dan ke Ibu kota Kabupaten/Kotamadya adalah 14 km sedangkan 

jarak dari Desa Hargobinangun ke Ibu kota Provinsi adalah 21 km dan 

ke Ibu kota negara adalah 565 km. 

Desa Hargobinangun berbatasan dengan beberapa wilayah, 

diantaranya adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Merapi, Jawa 

Tengah. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Umbulharjo 

Kecamatan Cangkringan. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harjobinangun 

dan pakembinangun. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwobinangun 

dan Candibinangun. 

Luas wilayah Desa Hargobinangun mencapai 1.430 Ha. Dengan 

mayoritas luas tanah sebagai tanah dan ditunjang dengan keadaan yang 

subur karena keadaan tanah berupa tanah liat dan bercampur pasir maka 

keadaan demikian sangat menunjang terhadap keadaan pertanian 

terutama untuk tanaman padi, jagung serta buah-buahan dengan hasil 

yang baik.  

2. Jumlah Penduduk Desa Hargobinangun 

Dengan melihat luas wilayah dari Desa Hargobinangun, berikut 

adalah data terkait jumlah penduduk yang diperoleh pada tahun 2016. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Desa Hargobinangun 

 

 

 

3. Keadaan Sosial dan Ekonomi 

Keadaan masyarakat Desa Hargobinangun tergolong masih 

mempertahankan kebersamaan yang telah terjalin sejak zaman dahulu, 

salah satunya adalah gotong royong, tolong menolong antar warga 

masih erat. 

Keadaan ekonomi Desa Hargobinangun kebanyakan bekerja 

sebagai pedagang, namun ada juga yang bekerja sebagai pegawai, 

petani, pengusaha jeep, usaha ternak, bahkan tempat penginapan. 

B. Peran Orang Tua Dalam Pengembangan Kecerdasan Spiritual Anak 

Pada Keluarga Aktivis Islam Kaliurang Yogyakarta 

Masa anak-anak dimulai setelah masa bayi yang penuh 

ketergantungan kepada orang tuanya, dan para sejumlah ahli membagi masa 

kanak-kanak menjadi dua, yaitu masa anak-anak awal `dan masa anak-anak 

akhir. Masa anak-anak awal berlangsung dari umur 2 tahun sampai 6 tahun 

dan masa anak-anak akhir dari usia 6 tahun sampai saat anak matang secara 

seksual (Desmita, 2007: 127). Yang menjadi informan dalam penelitian ini 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah KK 3.200 

2 Laki-laki 4.475 

3 perempuan 4.497 

4 Laki-laki dan perempuan 8.972 
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adalah anak usia 6 tahun sampai 12 tahun ke atas yang anak itu masih tinggal 

di rumah orang tuanya dan masih menjadi anak asuh dikeluarganya. Jadi 

peran orang tua dalam menumbuhkankembangkan kecerdasan spiritual 

anak sangat penting sekali, karena anak merupakan anggota masyarakat 

yang mengalami  perubahan dari masa bayi menjadi anak-anak. 

Posisi orang tua sebagaimana penjelasan di atas dengan sendirinya 

memaksa mereka (orang tua) untuk berusaha dengan sepenuh hati menjadi 

ayah dan ibu yang pertama bagi anak-anaknya. Mereka pun harus menjaga 

diri dari perbuatan dosa dan terhindar dari segala bentuk kejahatan. 

Keberadaan orang tua yang memiliki kekuatan integritas moral dan 

spiritual, kebajikan dan perhatian yang baik akan sangat membantu dalam 

membesarrkan anaknya (kurniawan, 1993: 28). 

Keluarga adalah wadah pertama dan  utama bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak, jika suasana dalam keluarga itu baik dan 

menyenangkan maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Jika tidak, tentu 

akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Keluarga memiliki peranan 

yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Keluarga 

juga merupakan institusi pendidikan utama dan pertama bagi anak. Karena 

anak untuk pertama kalinya mengenal pendidikan di dalam lingkungan 

keluarga sebelum mengenal masyarakat yang lebih luas.  

Disamping itu keluarga dikatakan sebagai peletak pondasi 

pendidikan selanjutnya. Pendidikan yang diterima anak dalam keluarga 
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inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti 

pendidikan selanjutnya disekolah. Orang tua sebagai pendidik pertama dan 

utama bagi anak merupakan penanggung jawab penuh terhadap pendidikan 

anak-anaknya. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga 

terhadap pendidikan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak, 

agama, dan spiritualnya. 

Seorang bapak atau ayah dan ibu dari anak-anak mereka tentunya 

memiliki kewajiban yang penuh terhadapi keberlangsungan hidup bagi 

anak-anaknya, karena anak memiliki hak untuk diurus dan dibina oleh orang 

tuanya hingga beranjak dewasa. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam 

membentuk serta membina anak-anaknya baik dari segi psikologis. Kedua 

orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar 

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

Peran orang tua adalah sebagai penyelamat anak dunia dan akhirat, 

khususnya dalam menumbuhkan akhlak mulia bukanlah tugas yang ringan. 

Pertumbuhan fisik, intelektual, emosi, dan sikap sosial anak harus diukur 

dengan kesesuaian nilai-nilai agama melalui jalan yang diridhai Allah SWT. 

Oleh karena itu perlu adanya pembagian peran dan tugas antara seluruh 

anggota keluarga, masyarakat, dan lembaga yang bertanggung jawab atas 

terbentuknya akhlak mulia seorang anak (Mushoffa, 2009: 37). 

Tugas-tugas serta peran yang harus dilakukan orang tua tidaklah 

mudah, salah satu tugas dan peran orang tua yang tidak dapat dipindahkan 
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adalah mendidika anak-anaknya . sebab orang tua memberi hidup anak, 

maka mereka mempunya kewajiban yang teramat penting untuk mendidik 

anak mereka. Jadi, tugas sebagai orang tua tidak hanya sekedar menjadi 

perantara makhluk baru dengan kelahiran, tetapi juga memelihara dan 

mendidiknya, agar dapat melaksanakan pendidikan terhadap anak-anaknya, 

maka diperlukan adanya beberapa pengetahuan tentang pendidikan. 

 Hal semacam itu pula yang nampak pada peran orang tua yang satu 

dengan yang lainnya terhadap anaknya sudah tentu berbeda-beda. Hal ini 

dilatar belakangi masalah pendidikan orang tua yang berbeda-beda maupun 

pekerjaannya. Dan dalam hal ini akan penulis paparkan bentuk-bentuk 

peran orang terhadap anak di Kaliurang Desa Hargobingangun Kecamatan 

Pakem Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan 

hasi dari observasi maupun wawancara terkait peran orang tua dalam 

pengembangan kecerdasan spiritual anak di Kaliurang Desa Hargobinangun 

Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 

1. Orang tua menjadi pembimbing spiritual anak 

Orang tua yang bermaksud mengembangkan SQ anak haruslah 

seseorang yang sudah mengalami kesadaran spiritual juga. Ia sudah 

“mengakses” sumber-sumber spiritual untuk mengembangkan dirinya. 

Yakni ciri orang yang cerdas secara spiritual, ia harus dapat merasakan 

kehadiran dan peran Tuhan dalam hidupnya. 
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Oleh karena itu, merupakan tugas dan tanggung jawab yang 

mulia dari orang tua untuk membimbing anak-anaknya agar 

menemukan makna dalam kehidupannya. Berikut adalah langkah-

langkah yang dapat dilatihkan oleh orang tua kepada anak-anaknya agar 

cerdas spiritualnya seperti : 

a. Melatih anak berfikir positif 

Cara berfikir positif akan membawa pengaruh yang sangat 

besar dalam kehidupan seseorang. Contoh yang paling seing di 

angkat ketika membahas masalah berfikir positif ini adalah sebuah 

gelas yang berisi separu air. Orang yang berfikir positif 

memandang bahwa gelas tersebut telah berisi separo air, sedangkan 

orang yang berfikir secara negatif berpandangan bahwa separo 

gelas tersebut masih kosong. 

Dengan memandang bahwa gelas tersebut telah berisi 

separo air, berarti ia telah mempunyai modal yang sangat penting 

agar jiwanya lebih semangat untuk mengisi separonya lagi. Orang 

yang seperti ini berpandangan bahwa dirinya telah mempunyai 

potensi dan tinggal memanfaatkannya untuk meraih hal yang 

diinginkannya. Cara pandang yang seperti ini akan memudahkan 

anak dalam memnemukan makna dalam kehidupan bahkan 

membantunya untuk lebih mudah merasakan kebahagiaan karena 

bisa mensyukuri karunia yang sudah ada. 
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Seperti yang dikatakan oleh bapak Sutikno berfikir positif 

yang paling mendasar kepada anak-anak adalah berpikir positif 

kepada Allah yang telah menetapkan takdir manusia. Sungguh ini 

sangat penting sekali, di samping agar hubungan dengan Allah akan 

semakin dekat, juga memudahkan seseorang menemukan makna 

dalam kehidupan seperti ujar kepada bapak Sutikno kepada anaknya 

seperti keterangan berikut 

“lah itu mas anak-anak terkadang  mempunyai cita-cita 

atau keinginan saya suruh usaha semaksimal mungkin 

untuk mewujudkan cita-citanya namun apabila itu tidak 

terwujud maka saya suruh bersabar” (wawancara dengan 

bapak Sutikno jamaah Masjid al-Amin desa 

Hargobinangun, hari kamis, pada tanggal 11.08.2016). 

Seperti yang peneliti tanyakan kepada anak yang dilakukan 

oleh orang tua  agar anak dapat berfikir positif seperti keterangan 

berikut ini: 

“bagaimana orang tua anda melatih berfikir positif? Jawab: 

disuruh agar selalu berusaha mewujudkan apa yang ingin 

dicapai tapi kalau saya tidak bisa mencapainya, saya 

disuruh bersabar mungkin kedepannya bisa diwujudkan 

”wawancara dengan Dinar Wahyudiati desa 

Hargobinangun, hari kamis, pada tanggal 11.08.2016). 

Disinilah dibutuhkan peran orang tua untuk selalu 

memberikan motivasi kepada anak untuk bergerak dan bertindak. 

Berfikir positif juga bisa dilatih kepada anak-anak dengan cara terus 

menerus membangun rasa dan rasa optimis dalam menghadapi 

sesuatu, apabila ada suatu dorongan dari orang lain, apalagi dari 

orang tuanya sendiri. Hal ini sangat diperlukan terhadap anak yang 
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masih memerlukan dorongan supaya prasangka yang bersifat 

pesimis bisa terminimalisir agar anak dapat berfikir positif dan bisa 

cerdas bukan hanya intelektualnya saja akan tetapi cerdas 

spiritualnya. 

b. Membiasakan anak mengambil hikmah disetiap kejadian 

“sudah jatuh tertimpa tangga” adalah ungkapan kesialan 

seseorang yang bertubi. Kadang cobaan demi cobaan dirasakan 

oleh seseorang seakan datang silih berganti. Sama sekali tidak ada 

baginya untuk merasakan sebuah kebahagiaan. Setelah jatuh 

karena persoalan yang satu, masalah yang lain segera menyusul 

dan melilitnya. Demikian seterusnya betapa hidup selalu dalam 

kesusahan. 

Akan tetapi, hidup yang tampak penuh dengan tumpukan 

nahas sebagaimana tersebut tidak akan dialami oleh orang 

mempunyai kecerdasan spiritual. Kegagalan boleh saja terjadi, 

namun orang yang mempunyai kecerdasan spiritual akan bisa 

menggali hikmah sehingga dapat menemukan kebaikan dan masih 

bisa merasakan kebahagiaan. Mengambil hikmah di setiap kejadian 

ini mesti dilatihkan oleh orang tua kepada anak-anaknya seperti 

keterangan berikut: 
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“kalau anak saya tertimpa cobaan mesti saya katakan 

jangan marah de’, karena ada kebaikan dibalik cobaan yang 

menimpa ade”. (wawancara dengan bapak ahmad) 

“Bila saya tertimpa cobaan, saya selalu teringat dengan 

perkataan bapak saya, meskipun sakit tapi saya yakin Allah pasti 

akan membalas dengan sesuatu yang baika” (wawancara dengan 

akbar)   

c. Membiasakan anak senang berbuat baik 

Orang tua dapat melatih anak-anaknya untuk senang dalam 

berbuat baik sejak anak-anak masih kecil. Perbuatan baik disini 

bisa jadi menurut agama dan keyakinan yang dianut oleh orang tua 

dan keluarganya, baik menurut adat istiadat dan kebiasaan 

masyarakat setempat maupun ukuran baik menurut nilai-nilai 

kemanusiaan yang universal (azzet, 2010: 56). 

Dalam melakukan perbuatan baik, kadang seseorang tidak 

melakukannya dengan senang hati. Hal ini bisa terjadi karena ia 

melakukan perbuatan baik dari hati yang terpaksa karena perintah 

dari orang tua (observasi di dusun ngipiksari desa hargobinangun). 

Oleh karena itu hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam 

melatih anak-anaknya agar senang berbuat baik adalah 

memberikan pengertian tentang pentingnya berbuat baik adalah 

memberikan pengertian tentang pentingnya uat tersebut.  
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Pengertian yang baik yang didapatkan oleh anak akan 

memunculkan kesadaran senang dalam melakukan perbuatan baik 

yang kita latihkan. Seperti peneliti tanyakan kepada pak Budi 

Wardoyo seperti keterangan berikut: 

“untuk melatih anak-anak senantiasa berbuat baik kepada 

Allah dan sesalam manusia, serta memberikan pengertian 

bahwa orang yang melakukan kebaikan pasti akan dibalas 

kebaikan juga oleh Allah dan dapat kebaikan dari manusia” 

(wawancara dengan bapak Budi Wardoyo desa 

Hargobinangun, hari jum`at, pada tanggal 12.08.2016). 

Dari keterangan di atas kita melatih anak-anak agar 

senantiasa berbuat baik kepada Allah. Salah satu perbuatan baik 

yang dapat kita lakukan kepada Allah adalah taat kepada-Nya. Hal 

yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran 

agar anak taat kepada Allah itu dilakukan dengan senang hati. Kita 

bisa menyampaikan tentang betapa Allah itu sangat sayang kepada 

kita dengan memberikan kita kaki untuk berjalan, tangan untuk 

memegang, hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara dan 

masih banyak lagi pemberian yang Allah berikan kepada hamba-

Nya yang sangat Dia sayang. Demikian pula berbuat baik kepada 

sesama manusia. Bagaimana orang tua dapat terus menerus 

membangun kesadaran diri bagi anak-anak agar dapat berbuat baik 

dengan senang hati seperti: tidak sombong, sopan santun dalam 

berbicara dan berbuat, tidak suka mencuri, jujur, pemaaf dan lain 

sebagainya seperti peneliti tanyakan dengan hasil keterangan 

berikut ini: 
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Bagaimana bapak mengajari anak untuk selalu berbuat 

baik? Jawab: dengan cara memberikan contoh teladan 

kepada anak setiap hari karena anak pasti menirukan 

perbuatan orang tua dan pasti akan menjadi terbiasa. 

Contohnya ketika saya selalu memberikan minuman 

kepada tamu yang berkunjung, tiba-tiba anak saya juga 

menirukan dan menjadi kebiasaan dalam memberikan 

minuman kepada tamu. (wawancara dengan bapak Sutikno 

jamaah Masjid al-Amin desa Hargobinangun, hari kamis, 

pada tanggal 11.08.2016). 

Seperti yang peneliti tanyakan kepada anak-anak yang 

dilakukan orang tua kepada anaknya seperti keterangan berikut ini: 

Bagaimana bapak mengajarkan anda untuk berbuat baik? 

Jawab: kalau bapak mengajarkan saya untuk berbuat baik 

tidak pernah menggunakan omongan atau ajakan sekalipun, 

bapak tuh hanya memberikan contoh kepada saya sehingga 

otomatis saya mengikuti apa yang orang tua lakukan, jadi 

apa yang saya lakukan itu semua tidak pernah ada rasa berat 

hati atau ada keterpaksaan, saya melakukannya senang 

karena sudah menjadi kebiasaan. (wawancara dengan Dinar 

Wahyudiati desa Hargobinangun, hari jum`at, pada tanggal 

11.08.2016). 

Senang berbuat baik ini harus secara terus menerus 

dilakukan termasuk melatihkan kepada anak-anak. Disamping hal 

ini. Sangat penting sekali dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual yang pada ujungnya agar bersama-sama lebih mudah 

merasakan kebahagiaan, yakinlah bahwa perbuatan baik yang kita 

lakukan itu tidak akan sia-sia. Ada hukum yang pasti berlaku 

bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan, pasti akan 

menerima anugrah kebaikan pula. 

d. Senang menolong orang lain 
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Senang menolong orang lain ini perlu kita latih kepada 

anak-anak. Apalagi, hidup di zaman modern seperti ini, yang 

cenderung orang-orangnya individualis dan sibuk dengan urusan 

masing-masing, senang menolong orang lain seakan-akan menjadi 

perbuatan yang mahal harganya. Tidak jarang kita melihat ada 

seseorang yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan namun 

orang-orang yang berada di sekitarnya tampak cuek. Seperti yang 

orang tua ajarkan kepada anaknya untuk menolong orang lain 

sebagai berikut: 

“kalau ada seseorang yang terkena musibah dan 

membutuhkan bantuan, saya mengajak anak untuk 

memberikan pertolongan berupa materi. ” (wawancara 

dengan Pak Mujiyono desa Hargobinangun, Desa 

Hargobinangun, hari sabtu, pada tanggal 17.08.2016). 

Seperti yang peneliti tanyakan kepada anak tentang ajaran 

dari orang tuanya sebagai berikut: 

“saya kalau melihat ada orang miskin yang meminta-minta 

dipinggir jalan, saya mengasih uang kepada mereka” 

(wawancara dengan Roif desa Hargobinangun, Desa 

Hargobinangun, hari sabtu, pada tanggal 17.08.2016). 

 

e. Membiasakan anak bersyukur 

Syukur dapat diartikan sebagai rasa terima kasih kepada 

Allah karena telah diberikan kenikmatan yang melimpah ruah. 

Mengajar dan mengajak anak untuk selalu mengucap syukur 

sangatlah penting. Namun, bentuknya tidak harus dengan uang. 

Banyak cara sederhana dari mengucap syukur yang bisa diajarkan 
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kepada anak, dan itu bisa dilakukannya dalam kehidupan sehari-

hari seperti yang peneliti tanyakan kepada orang tua seperti 

keterangan berikut ini: 

“bagaimana cara bapak apabila anak bapak merasa kurang 

puas atas pemberian bapak atau tidak bersyukur khususnya 

uang jajan? Jawab: kalau saya memberikan uang jajan 

kepada anak dan anak saya merasa mengeluh karena 

kurang, saya langsung memberikan pengertian dan 

mengatakan kepada anak saya kalau mencari uang itu sulit 

sehingga anak saya paham dengan kondisinya yang 

sekarang dan bersyukur dengan apa yang dia punya” 

(wawancara dengan Pak Budiyono desa Hargobinangun, 

hari jum`at, pada tanggal 11.08.2016). 

Dengan demikian, betapa pentingnya mempunyai sifat 

bersyukur bagi seorang anak agar mudah dan bisa merasakan 

kebahagiaan dalam hidupnya. Maka, hendaknya orang tua 

membimbing anaknya agar mempunyai sifat syukur. Meskipun 

bersyukur itu pada hakikatnya kepada Allah, tetapi orang tua dapat 

mengajarkan syukur juga bisa dengan mengucap terima kasih 

kepada sesama seperti keterangan berikut ini: 

“mengapa bapak mengajarkan anak anda untuk bersyukur? 

Jawab: biar terbiasa mas” (wawancara dengan Sutikno desa 

Hargobinangun, hari kamis, pada tanggal 10.08.2016). 

Seperti yang peneliti tanyakan kepada anak tentang 

bagaimana orang tuanya mengajarkan syukur kepada anak-

anaknya seperti keterangan berikut ini: 

“kalau saya diberi sama siapa saja saya diajarkan untuk 

mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah” (wawancara 

dengan Dinar Wahyudiati desa Hargobinangun, hari kamis, 

pada tanggal 10.08.2016). 
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Agar terbiasa mengucap syukur dan terimakasih kepada 

sesama ini orang tua harus melatih dan membimbing anak-anaknya 

sejak dini agar bisa bersyukur kepada Allah dalam setiap waktu dan 

kondisi apapun. Bersyukur adalah hal yang sangat penting untuk 

dilatihkan kepada anak-anak sejak usia dini agar kecerdasan 

spiritualnya dapat berkembang dengan baik. 

f. Melatih anak bersabar 

Seorang anak harus belajar bahwa kesabaran adalah 

mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dengan jiwa yang 

lapang dan bukan dengan kemarahan atau keluhan. Sikap sabar 

dapat termanifestasi melalui sikap, baik dalam melaksanakan 

ibadah maupun muamalah, serta menjauhkan diri dari perbuatan 

dosa dan maksiat. 

Pepatah jawa mengatakan, “manungsa Mung bisa nata 

sedya nanging Gusti kang gawe pesthi”. Artinya sesuatu yang 

terjadi pada tiap-tiap  manusia memang ditentukan Tuhan. Itu 

mutlak atas kekuasaann-Nya. Manusia bisa berdoa minta macam-

maca tetapi Tuhanlah pengambil keputusan. Oleh karena itu timbul 

suatu kewajiban bagi manusia untuk berikhtiar. Setelah berikhtiar 

disertai doa memohon kepada Allah selanjutnya menunggu 

ketentuan dari-Nya. Manusia harus insyaf bahwa apa yang diminta 

mungkin dikabulkan tetapi ditunda, dikabulkan langsung bahkan 
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mungkin tidak dikabulkan. Untuk menyikapi kemungkinan-

kemungkinan itu harus memahami arti bersyukur dan sabar. 

Sabar artinya menerima takdir atau nasib yang diberikan 

oleh Allah dengan senang hati dan luas dada atau tahan 

menghadapi cobaan, tidak menyalahkan siapa pun terlebih Allah. 

Sifat sabar inilah yang harus kita tanamkan pada anak sedini 

mungkin. Apabila anak terlanjur tidak mempunyai rasa sabar, tidak 

mudah untuk mengubahnya menjadi penyabar. Sulit sekali adanya. 

Langkah awal agar anak terbiasa sabar adalah tidak 

memanjakan anak. Selaku orang tua harus tahu makna tidak 

memanjakan anak. Tidak setiap permintaan anak dituruti. Langkah 

ini bukan menyiksa anak akan tetapi membelajarkan sifat 

kesabaran. Tentu, permintaan sesuatu yang kurang bermanfaat 

tidak perlu dituruti. Orang tua harus tegas, tidak perlu ragu-ragu. 

Yakinlah, anak tidak akan minta sesuatu dengan semena-mena 

terhadap orang tua yang bersifat tegas. Alhasil, pada anak akan 

tertanam sifat sabar dan tahu diri. 

Langkah berikutnya, berikan pengertian dan contoh kisah 

teladan dan kebaikan sifat sabar. Langkah ini memang menuntut 

orang tua untuk banyak pengetahuan tentang kisah-kisah yang bisa 

digunakan untuk pendidikan kesabaran pada anak. Kisah-kisah 

teladan bisa diambil dari kisah hewan, raja-raja, kisah Nabi  dan 
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sahabatnya serta tetangga atau tokoh yang dikenal anak. 

Kembangkan pemahaman sifat sabar pada anak agar lebih mantap 

dalam jiwanya. Katakan bahwa sifat sabar sangat disayang oleh 

Allah. Kesabaran sangat dianjurkan oleh agama, karena dengan 

bersabar Allah senantiasa bersama dia dan pasti mendapatkan 

ganjaran yang besar dari Allah SWT. 

Dalam hal ini sebenarnya anak telah belajar 

menterjemahkan dalam sikap hidup tentang makna kesabaran. 

Tentu saja ini bagi anak yang telah terdidik dalam nuansa agama 

yang kuat. Seperti keterangan berikut ini: 

“Kalau saya memberitahu anak saya untuk bersabar bila 

ada cobaan” (wawancara dengan bapak Farlan, Desa 

Hargobinangun, hari selasa, pada tanggal 16.08.2016). 

Lantaran sifat sabar inilah diperoleh keuntungan bagi anak 

itu sendiri dan keluarganya, yaitu: 

1) Tidak mudah putus asa. Anak tidak suka ngambek 

apabila permintaanya tidak dituruti orang tuanya. 

2) Tidak iri hati. Dengan melihat temannya yang 

permintaannya tidak juga dituruti orang tuanya akan 

menyadarkan anak bahwa tidak hanya dirinya sendiri 

yang keinginannya tidak tercapai/dituruti. 

3) Menerima (tidak mengeluh). Dalam pikirannya, anak 

pun akan mencatat permintaan apa saja yang dikabulkan 

dan yang tidak dikabulkan. Ia akan menyadari bahwa 
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tidak selamanya permintaannya ditolak dan tidak setiap 

permintaannya dituruti. Inilah yang akan membuat anak 

tidak mengeluh ketika perimintaan seorang anak tidak 

dituruti. 

4) Mendewasakan anak. Artinya anak tidak bermental 

cengeng dan akan berpikir luas. Anak akan menyadari 

bahwa pemberian orang tua merupakan hasil 

pertimbangan yang matang. Anak akan mengerti bahwa 

keluarga mempunyai banyak kebutuhan di samping 

kebutuhan dirinya. Ia pun memahami akan kebutuhan 

keluarga yang harus dipenuhi lebih dahulu. 

Dalam hal ini, orang tua sangatlah penting dalam 

memberikan nasehat. Jika tidak dengan memberikan secara 

langsung, maka berilah contoh budi pekerti yang baik. Berilah anak 

contoh yang baik dengan bersabar terhadap apapun yang terjadi 

dalam kehidupan keluarganya, misalkan ketika anak meminta uang 

untuk membayar buku: 

“Sabar yah nak, nanti kalau bapak ada uang, pasti bapak 

belikan buku pelajaran sekolah” (wawancara dengan bapak 

Nanto, Desa Hargobinangun, hari sabtu, pada tanggal 

13.08.2016). 

Apa pun kondisi keluarga ceritakan kepada anak, supaya 

anak itu terlatih untuk memahami kondisi orang tuanya, dan bisa 

sabar akan kondisinya yang mungkin kurang baik dari teman-
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temannya. Penanaman rasa empati terhadap anak itu akan otomatis 

menjadi control pada diri anak itu sendiri. Akan tetapi tetap dalam 

koridor orang tua yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan 

serta memotivasinya terhadap anak. 

 

2. Orang tua menjadi pelatih dan teladan anak dalam kegiatan ibadah 

seperti: 

a. Mengajarkan dan melatih solat 

kecerdasan spiritual sangat erat kaitannya dengan kejiwaan, 

demikian pula dengan ritual keagamaan atau ibadah. Keduanya 

bersinggungan erat dengan jiwa atau batin seseorang. Apabila jiwa 

atau batin seseorang mengalami pencerahan, sangat mudah 

baginya mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, 

agar anak-anak mempunyai kecerdasan spiritual yang baik, perlu 

untuk dilibatkan agar dalam beribadah semenjak usia dini (azzet, 

2010: 65). 

Solat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi 

perkembangan dan kehidupan setiap anak. Karena setiap orang tua 

dituntut untuk dapat mengajarkan solat kepada anak-anaknya 

supaya kejiwaannya terjaga dan bisa terkontrol. Peran orang tua 

sangat besar dalam perkembangan setiap anak, apalagi anak yang 

sudah berumur baligh (mukallaf). 
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Meskipun anak-anak cenderung sulit diatur, orang tua tetap 

harus bersabar dalam memberikan pembelajaran tentang solat. 

Seperti yang peneliti tanyakan kepada pak Budi, kata beliau: 

“anak-anak itu harus diajari solat sejak kecil dan harus 

selalu diajak ke masjid agar anak itu terbiasa, meskipun 

susah tapi saya tetap bersabar karena itu sudah merupakan 

kewajiban orang tua untuk mengajarkan kepada anak agar 

bisa solat. Dan juga saya sudah membuat kesepakatan buat 

anak-anak saya untuk dibangunkan solat subuh apakah 

diperciki air atau diguyur. Akhirnya setelah perjanjian 

dengan anak-anak, anak saya sudah terbiasa melakukan 

solat subuh meskipun terkadang susah” (wawancara dengan 

bapak Budi, Desa Hargobinangun, hari jum`at, pada tanggal 

12.08.2016). 

Begitulah pentingnya dalam mengajarkan solat kepada 

anak-anak mereka. Memang orang tua dahulu mengajaknya terlihat 

sepele, akan tetapi makna yang terkandung didalamnya itu 

menjadikan sesuatu itu sangat penting. Tidak ada orang tua yang 

mempunyai keinginan anaknya menjadi pribadi yang buruk, pasti 

mereka berkeinginan anaknya bisa mempunyai budi pekerti yang 

luhur. Solat lah yang menjadi tolak ukur kehidupan manusia. Jika 

solatnya baik maka kehidupannya akan baik pula. 

Memberikan bimbingan kepada anak terutama pada hal-hal 

yang baru yang belum pernah anak ketahui. Dalam memberikan 

bimbingan kepada anak akan lebih baik jika diberikan saat anak 

masih kecil. Orang tua hendaknya membimbing anak sejak lahir ke 

arah hidup sesuai ajaran agama, sehingga anak terbiasa hidup 

sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh agama. Selain 
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membimbing, orang tua harus memberikan pengarahan kepada 

anak. Biasanya pada usia anak-anak lebih suka bermain sampai 

lupa waktu untuk melakukan solat. Apalagi pada saat hari libur 

sekolah dan itu perlu bimbingan dan pengarahan dari kedua orang 

tuanya supaya anaknya untuk melaksanakan solat serta dibimbing 

oleh orang tuanya: 

“Ayo nak kita solat dulu setelah itu mau ngapain silahkan” 

(wawancara dengan bapak Farlan, Desa Hargobinangun, 

hari selasa, pada tanggal 16.08.2016). 

Menjelang waktu maghrib biasanya yang sangat berperan 

penting adalah bapaknya seperti mengajak anaknya ke musholla 

dan mendampinginya dan itu dimulai sejak kecil seperti yang 

peniliti tanyakan sebagai berikut: 

“bagaimana bapak mengajak anak bapak untuk solat? 

Jawab: dengan cara mengajak anak saya ke masjid tiap hari 

agar terbiasa mas, kalau anak selalu diajak sejak kecil, 

secara tidak langsung anak pasti akan terbiasa dan akan 

sendirinya anak akan ke masjid untuk melakukan solat 

meskipun awalnya susah karena anak sukanya main tapi 

lama kelamaan anak akan terbiasa” (wawancara dengan 

bapak Budi, Desa Hargobinangun, hari jum`at, pada tanggal 

12.08.2016). 

Jadi, pengarahan, bimbingan dan pengawasan dari orang 

tua itu sangatlah penpting sekali supaya nantinya si anak terbiasa 

melakukannya sendiri tanpa harus didampingi oleh kedua orang 

tuanya apalagi tentang masalah solat, yang notabene menjadi 

ibadah yang harus dilakukan setiap hari. Selain itu sebagian besar 

orang tua di desa Hargobinangun juga menyekolahkan atau 



50 
 

menitipkan anak-anaknya di lembaga non formal seperti TPA pada 

sore harinya (observasi di Dusun Ngipikasari pada tanggal 

12.08.2016). di malam hari, orang tuanya selalu membimbing dan 

memberikan pengawasan agar anak selalu mendapatkan 

curahankasih sayang dan berkomunikasi dengan anaknya serta 

memberi perhatian agar si anak tidak hanya cerdas intelektualnya 

saja akan tetapi juga cerdas spiritualnya supaya merasa damai 

hidup di dunia dan di akhirat kelak. 

Pembinaan dalam hal solat kepada anak yang dilakukan 

oleh anak yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di desa 

Hargobinangun sangat mempengaruhi karena berdampak  ketika 

dewasanya nanti seperti hasil wawancara berikut: 

“anak itu harus dibina dan diajak solat sejak kecil, sehingga 

ketika besar nanti akan muncul kebiasaan dan orang tua 

tidak perlu lagi atau bersusah payah lagi untuk mengajak 

anak solat” (wawancara dengan bapak Budi, Desa 

Hargobinangun, hari jum`at, pada tanggal 12.08.2016). 

Cara mengajarkan anak untuk beribadah solat sejak kecil 

memang gampang-gampang susah. Apalagi jika orang tua adalah 

keluarga yang baru memiliki anak pertama. Selain faktor tersebut, 

fakta bahwa anak-anak tidak bisa dikreasi dan juga anak-anak 

memang lebih suka bermain akan membuat proses mengajarkan 

tentang ibadah menjadi sedikit lebih sulit. 

Sebagaimana pribahasa, buah jatuh memang tidak akan 

jauh dari pohonnya. Jadi jika orang tua mengajarkan yang baik-
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baik serta memberikan contoh untuk beribadah dengan rajin dan 

taat. Maka tentulah hal tersebut akan dicontoh oleh sang anak 

sehingga anak kita juga akan mulai belajar untuk beribadah sejak 

dini. 

Namun, meskipun para orang tua sudah mengerti 

bagaimana cara mengajarkan anak untuk ibadah solat sejak kecil. 

Terkadang hal ini tetap saja menjadi masalah dan kita akan 

mendapati fakta bahwa anak kita akan tetapi susah diajak untuk 

beribadah, baik itu solat maupun membaca al-Qur`an. Pengawasan 

dalam solat juga perlu dilaksanakan oleh para orang tua. Dari 

wawancara didapatkan data sebagai berikut: 

“kalau saya hanya bisa mengawasi kalau sempat saja 

karena saya juga sibuk bekerja” (wawancara dengan bapak 

Farlan, Desa Hargobinangun, hari selasa, pada tanggal 

16.08.2016). 

Dari keterangan di atas para orang tua juga mengawasi 

anak-anak mereka dalam urusan solat. Pengawasan ini mereka 

lakukan kalau mereka ada waktu atau ketika mereka tidak bekerja 

dengan cara melakukan jama’ah solat dengan anak mereka. 

Ketika orang tua sedang solat, seharusnya kita mengajak 

anak kita untuk ikut solat. Jangan malah membiarkan anak asyik 

menonton televisi maupun asyik bermain game di gadget. Hal ini 

bertujuan agar anak kita sesegera mungkin mengenal ibadah solat, 

baik itu dari waktunya solat yang jumalhnya lima kali selama satu 
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hari serta tata cara solat dari takbiratul ihram sampai salam 

(Observasi di Desa Hargobinangun pada tanggal 12-08-2016). 

Sebaiknya orang tua tidak acuh tak acuh, karena ini sangat 

penting bagi psikologi serta pembelajaran bagi anak. Karena 

dengan mengenalkan solat sejak kecil maka hal ini akan menjadi 

contoh yang baik untuk anak kita agar segera mengenal kapan 

waktu solat dan juga gerakannya. Untuk bacaannya tentunya harus 

perlahan, baik itu kita ajarkan sendiri maupun dengan pelajaran di 

sekolah maupun TPA. 

Sebagaimana syarat sah solat, menutup aurat adalah hal 

yang wajib dan harus dilakukan. Untuk itu, mengenalkan pakaian 

solat kepada anak juga menjadi hal yang sangat penting. Jika kita 

memiliki anak laki-laki, maka kita harus mengenalkan cara 

menggunakan sarung ataupun baju busana muslim untuk laki-laki 

serta penggunaan kopyah atau peci. Jika anak kita perempuan, 

maka kita harus mengenalkan penggunaan mukena untuk solat. 

Berdasarkan fakta yang terjadi pada penulis dan kakak 

penulis, ibu penulis mengatakan bahwa mengajarkan ibadah 

kepada penulis dan adik penulis lebih mudah kepada kakak penulis 

yang notabene perempuan. Ibu penulis mengatakan bahwa kakak 

penulis lebih mudah diajak karena lebih dekat dengan ibu, 
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sedangkan penulis lebih sulit karena penulis memang tidak terlalu 

dekat dengan ibu ketika kecil. 

Melihat fakta tersebut, dapat kita simpulkan bahwa 

hubungan kedekatan antara orang tua ke anak akan sangat 

diperlukan jika kita ingin mengajarkan anak beribadah sejak kecil. 

Jadi sebagai orang tua tentunya harus cukup dekat dengan anak 

agar jika kita mengajak anak untuk beribadah hal tersebut akan 

menjadi lebih mudah. 

Membiasakan anak untuk solat adalah suatu amalan soleh 

dan itu merupakan usaha orang tua agar anak menjadi anak yang 

soleh. Sedangkan keuntungan orang tua jika kelak anak menjadi 

anak yang soleh adalah merupakan tabungan pahala untuk akhirat 

kelak. Seperti yang peneliti tanyakan kepada anak-anaknya sebagai 

berikut: 

“kalau saya mas kadang diajari oleh orang tua di rumah, 

kadang juga di musholla, dan diajak solat di musholla solat 

berjamaah” (wawancara dengan Luthfi, Desa 

Hargobinangun, hari jum`at, pada tanggal 12.08.2016). 

Keikhlasan orang tua di Desa Hargobinangun di dalam 

membiasakan anak-anak mereka untuk solat, ketulusan untuk 

mencari ridho Allah dan kebaikan akhirat akan memancarkan 

kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka dan menjadikan 

mereka seperti gunung yang tidak goyah oleh terpaan angin dan 

perubahan iklim terhadap anak-anak mereka. 
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Sementara pak ahmad mengatakan kiat beliau mengawasi 

solat anak sebagai berikut: 

“kalau saya mengawasi anak solat dengan cara bekerja 

sama dengan guru anak saya kalau ada waktu giliran saya” 

(wawancara dengan bapak Ahmad, Desa Hargobinangun, 

hari sabtu, pada tanggal 13.08.2016). 

Jangan menampakkan rasa putus asa dalam memperbaiki 

anak anda di hadapannya, karena itu akan menguatkan keengganan 

anak, sebagaimana berputus asa dari Rahmat Allah adalah sikap 

berburuk sangka kepada-Nya yang menafikan kesempurnaan 

tauhid. 

Berkomunikasilah dengan pihak sekolah dan 

bekerjasamalah dengan para guru menjadi jalan tengah agar 

mereka sering menjelaskan pentingnya mengerjakan solat dan 

hukuman bagi orang yang tidak mengerjakan solat, dengan 

menanyakan murid-murid apakah mereka selalu menjaga solat. 

Apa susahnya bagi guru untuk bertanya pada murid setiap harinya 

secara tersendiri, 

“Apa kamu sudah solat subuh hari ini?” 

Belikan beberapa buku bergambar yang banyak terdapat di 

toko-toko buku yang menjelaskan cara wudhu dan solat praktis 

(sesuai sunnah Nabi) secara praktis dengan gambar, serta berisi 

sebagian dzikir. 
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Orang tua hendaknya memberikan contoh solat dan tidak 

hanya menyuruh si anak, tapi orang tua sendiri tidak 

menjalankannya. Mungkin pada awalnya di anak hanya ikut-

ikutan, tapi seiring dengan pertumbuhannya dia akan mengerti 

bahwa perbuatannya ini merupakan bagian dari pembentukan nilai-

nilai yang mengarah hidupnya. Seperti halnya alasan yang 

diberikan oleh bapak Budiyono sebagai berikut:  

“anak kecil kalau tidak didampingi bisanya hanya bercanda 

mas, hal itu sangat berbahaya. Masak menghadap yang 

mempunyai kehidupan kok malah bercanda” (wawancara 

dengan bapak Budiyono, Desa Hargobinangun, hari jum`at, 

pada tanggal 12.08.2016). 

Hal ini menunjukkan bahwa pendamping terhadap anak 

sewaktu solat akan memberi dampak baik dan juga pendampingan 

orang tua kepada anak dalam hal solat akan senantiasa menjadi 

contoh dan tauladan yang akan membekas kepada diri si anak.  

Jangan menakut-nakuti si anak atau memberi gambaran 

yang menakutkan bagi si anak, misalnya jika si anak tidak mau 

solat maka Allah akan marah. Sebaiknya ungkapkan dan ceritakan 

sifat-sifat positif dan kasih sayang Allah kepada manusia. Jika 

orang tua menakut-nakuti dan memberikan gambaran yang 

menakutkan maka si anak akan merasa solat merupakan kewajiban 

yang menjadi beban bukan kebutuhan. 

Orang tua tidak memaksa si anak. Tetaplah memberi 

pendampingan beribadah solat. Orang tua perlu ingat, si anak 
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merupakan peniru sejati dari orang-orang terdekatnya. Jadi lambat 

laun si anak akan menyadari bahwa dia butuh untuk solat. Hargai 

solat yang dilakukan anak dengan sendirinya. Meskipun solat itu 

singkat dan sederhana. 

Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat 

anaknya dan menginginkan anaknya itu mendapatkan kehidupan 

yang lebih baik dari orang tuanya. Jadi nasehat buat anak-anak itu 

sangatlah penting dalam setiap aktivitasnya seperti menasehati 

anaknya dalam melakukan solat sedikit demi sedikit orang tua 

selalu mengerjakan bacaan solat, gerakan solat dan lain sebagainya 

dan itu selalu diiringi nasehat dari orang tua seperti: 

“solat itu adalah perintah tuhan yang harus dilaksanakan, 

jika mengerjakan akan mendapatkan ketenangan dan 

kedamaian hidup sehingga hidup tidak akan susah” 

(wawancara dengan bapak Farlan, Desa Hargobinangun, 

hari jum`at, pada tanggal 16.08.2016). 

Memberikan kata-kata yang baik dan selalu memotivasi 

anak, akan menumbuhkan semangat pada anak untuk beribadah 

khususnya solat dan kasih sayang terhadap orang tuanya. 

b. Mengajarkan mengaji 

Orang tua juga kiat-kiat mengajarkan anak untuk mengaji 

tidak hanya secara langsung diajarkan oleh orang tua namun bisa 

pula dilakukan dengan bantuan orang lain yang berarti orang tua 

menyuruh anaknya untuk belajar mengaji al-Qur`an di rumah 
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ustadz atau masjid dan musholla. Seperti yang diutarakan oleh pak 

Muji berikut ini: 

“sebenarnya saya masih kurang fasih kalau mengaji jadi 

selain di rumah anak saya belajar mengaji, saya menitipkan 

anak saya belajar di TPA di masjid tempat saya” 

(wawancara dengan bapak Muji, Desa Hargobinangun, hari 

sabtu, pada tanggal 17.08.2016). 

Dari keterangan di atas hal ini menunjukkan orang tua 

menganggap anak ibarat kertas putih, yang bisa ditulis dengan 

tulisan apa saja. Peran orang tua sangatlah vital. Karena melalui 

orang tualah, anak akan menjadi manusia yang baik atau tidak. 

Rasulullah saw, sebagai teladan paripurna, telah memberikan 

tuntunan bagaimana mendidik dan mempersiapkan anak. Dan hal 

yang paling penting adalah keteladanan dalam melakukan hal-hal 

yang utama. Inilah yang harus dilakukan orang tua. Bukan hanya 

memerintah dan menyalahkan, tapi yang lebih penting adalah 

memberikan contoh konkret. Secara simultan hal itu juga harus 

ditopang oleh lingkungan, pergaulan, dan masyarakat. Seperti yang 

peneliti tanyakan kepada anak dengan keterangan berikut ini: 

“kalau saya belajar ngaji (ikut pengajian) di masjid dengan 

bapak” (wawancara dengan Akbar, Desa Hargobinangun, 

hari jum`at, pada tanggal 16.08.2016). 

Pendidikan islam benar-benar telah memfokuskan 

perhatian pada pengkaderan individu dan pembentukan 

kepribadian secara islami. Semua itu dilakukan dengan bantuan 

lembaga-lembaga pendidikan Islam di dalam masyarakat tempat ia 
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tinggal. Dan lembaga pendidikan islam paling dini adalah orang 

tua dan keluarga, yang berperan sebagai madrasah pertama dalam 

kehidupan individu. 

Selain itu juga masjid, sebagai lembaga agama yang 

berperan mendidik individu dalam meningkatkan kualitas iman 

kepada Allah dan menumbuhkan perilaku baik di dalam dirinya. 

Juga sekolah, sebagai lembaga pendidikan yang berperan 

membekali individu dengan keterampilan-keterampilan yang harus 

dimiliki dalam kehidupan ini. 

Seseorang yang menjalankan seluruh kehidupannya di 

dalam lingkungan keluarga, maka keluarga sangat bertanggung 

jawab dalam mengajari anak tentang berbagai macam perilaku 

Islami. Keluarga juga bertanggunng jawab untuk membekali anak 

dengan nilai-nilai pendidikan sosial yang baik. Biasanya sebelum 

mengajak mengaji orang tua juga mempunyai misi lain seperti 

melatih anaknya untuk belajar bersosialisasi dengan masyarakat 

sekitar seperti keterangan berikut: 

“biasanya kalau solat dimasjid ada juga pengajian rutin, 

nah disitu saya mengajak anak saya supaya selain dari 

mengajak anak solat, anak juga bisa bersosialisasi dengan 

masyarakat” (wawancara dengan bapak Budi, Desa 

Hargobinangun, hari jum`at, pada tanggal 16.08.2016). 

Memahamkan pentingnya mengaji kepada anak itu 

memang tidak mudah, sangat tidak mungkin mereka langsung 

dikasih dalil, karena memang mereka belum faham betul tentang 
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masalah agama. Mereka solat hanya ketika melihat orang tua atau 

orang-orang di sekitarnya solat dan mereka pun akan mengaji 

ketika melihat dan mendengarkan orang tua dan orang-orang di 

sekitarnya mengaji.  

Setiap anak muslim hendaknya diajari untuk selalu 

berakhlak baik seperti sikap ihsan, amanah, ikhlas, sabar, jujur, 

tawadhu, malu, saling menasihati, adil, membangun silaturahim, 

menepati janji, mendahulukan kepentingan orang lain, suci diri, 

dan pemaaf. Akhlak yang baik merupakan pondasi dasar dalam 

ajaran Islam. Dan akhlak yang baik diperoleh dengan berjuang 

untuk menyucikan jiwa, mengarahkannya untuk berbuat, dan 

menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu 

perbuatan ibadah tidak lain merupakan sarana untuk mencapai 

akhlak yang baik. Dalam hal ini Rasulullah saw adalah contoh yang 

paling baik, teladan yang paripurna, dunia akhirat. 

c. Melatih berpuasa kepada anak sejak dini 

Membiasakan berpuasa kepada anak-anak diyakini, mampu 

meningkatkan kecerdasan emosional anak sehingga kecerdasan 

tersebut berpengaruh pada kemampuan anak untuk berinteraksi 

dengan baik terhadap lingkungan sosial.  Mengenai hal ini, juga 

berkesuaian dengan pendapat para ahli yang lain bahwa memang 
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berpuasa adalah latihan yang sangat efektif di dalam mencerdaskan 

seseorang. 

Tidak hanya meningkatkan kecerdasan emosional, menurut 

Irma Minauli, ternyata puasa juga mampu meningkatkan 

kecerdasan spiritual anak. Dengan membiasakan anak-anak untuk 

terliba dalam berpuasa, anak akan menjadi individu yang ramah 

dan taat pada ajaran agama. 

Orang yang berpuasa juga terus-menerus dilatih dan diasah 

kecerdasan spiritualnya. Hal ini bisa terjadi karena berpuasa 

memang mengurangi makan dan minum, sementara persoalan 

spiritual adalah masalah kejiwaan yang bersifat imaterial. Sudah 

barang tentu, hal yang imaterial tidak bisa didekati yang bersifat 

material, seperti halnya makan dan minum. Itulah sebabnya, 

hampir seluruh agama mempunyai ajaran berpuasa, salah satu 

jawaban yang utama adalah agar umatnya mempunyai kecerdasan 

spiritual yang baik. Seperti keterangan berikut ini: 

“kalau saya melatih anak berpuasa ada tahapannya mas, 

awalnya kalau mau puasa sampai tengah hari (zuhur), kalau 

masih kuat sampai waktu asar, kalau anak masih kuat baru 

sampai azan maghrib berkumandang” (wawancara dengan 

bapak Nanto, Desa Hargobinangun, hari sabtu, pada tanggal 

13.08.2016). 

Dari keterangan di atas kita dapat melihat betapa besar 

manfaat beribadah puasa bagi kecerdasan spiritual, sangat perlu 

lagi bagi orang tua untuk melatih anak-anak untuk berpuasa sejak 
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dini. Latihan bagi anak untuk berpuasa sudah barang tentu dapat 

dilakukan secara bertahap seperti keterangan di atas. Jadi, peran 

orang tua dalam melatih anak-anaknya berpuasa dengan berbagai 

macam tahapan, itu tergantung dari kemampuan si anak dan yang 

harus diperhatikan oleh orang tua harus memahami keadaan anak-

anaknya. Selain berpuasa, orang tua juga masih dapat melibatkan 

anak-anaknya dalam kegiatan ritual keagamaan yang lainnya. Satu 

hal yang penting dan tidak boleh dilupakan oleh orang tua adalah 

mengiringi latihan dan keterlibatan anak-anak dalam beribadah ini 

dengan membimbing keimanan dan kesadaran. 

Dengan melibatkan anak-anak dalam beribadah yang 

dibarengi dengan keimanan dan kesadaran, orang tua akan 

mendapatkan manfaat ganda, yakni disamping kecerdasan 

spiritualnya dapat berkembang dengan baik, juga sang anak sejak 

dini sudah dilatih untuk menjadi manusia yang taat dalam 

beragama. Hal ini penting tidak hanya untuk kehidupan di dunia, 

tetapi juga kehidupan di akhirat kelak. 

3. Mencerdaskan spiritual anak melalui kisah-kisah agung 

Kecerdasan spiritual anak dapat ditingkatkan melalui kisah-

kisah agung, yakni kisah dari orang-orang dalam sejarah yang 

mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. Metode ini dinilai sangat 

efektif karena anak-anak pada umumnya sangat menyukai cerita. 
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Orang tua dapat saja menceritakan kisah para Nabi, para sahabat 

yang dekat dengan Nabi, orang-orang yang terkenal kesalehannya, atau 

tokoh-tokoh yang tercatat dalam sejarah karena mempunyai kecerdasan 

spiritual yang tinggi. Melalui kisah yang agung, anak-anak dapat belajar 

banyak hal yang bermanfaat dalam perkembangan kecerdasan 

spiritualnya seperti hal yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya 

dengan keterangan sebagai berikut: 

“kalau saya menceritakan kisah para Nabi dari Nabi Adam 

sampai Nabi Muhammad. Setiap malam saya menceritakan satu 

kisah Nabi, ketika malam selanjutnya anak saya minta kepada 

saya untuk melanjutkan kisah Nabi selanjutnya” (wawancara 

dengan bapak Farlan, Desa Hargobinangun, hari selasa, pada 

tanggal 16.08.2016). 

Seperti keterangan berikut ini yang peneliti tanyakan kepada 

anak tentang bagaimana cara orang tuanya menceritakan kisah-kisah 

agung dengan hasil berikut ini: 

“terkadang orang tua saya menceritakan kisah nabi yang 25 

secara berurutan, sama kisah-kisah yang lain sekalian dibelikan 

buku tentang kisah-kisah Nabi dan disuruh baca” (wawancara 

dengan wulan, Desa Hargobinangun, hari selasa, pada tanggal 

16.08.2016). 

Dari keterangan di atas, disinilah sesungguhnya peran orang tua 

menceritakan kepada anak-anak tentang kisah-kisah agung agar 

kecerdasan spiritualnya dapat berkembang dengan baik. Melalui kisah 

yang agung, anak-anak dapat belajar banyak hal yang bermanfaat dalam 

perkembangan kecerdasan spiritualnya. Maka, orang tua dapat 

membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia yang mempunyai 

kecerdasan spiritual dengan banyak memberikan kisah kepada mereka. 
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Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk banyak membaca 

agar mempunyai koleksi tentang kisah-kisah agung ini. Dan apabila 

anak sudah mulai besar dan bisa membaca sendiri, orang tua tidak harus 

menyampaikan kisah itu secara langsung. Orang tua hanya membelikan 

buku yang berisi kisah tersebut dan memahami buku tersebut agar 

kecerdasan spiritualnya dapat berkembang dengan baik. 


