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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu kewajiban anak kepada orang tua adalah memperlakukan 

orang tua dengan akhlak yang baik. Lebih dari itu seorang anak juga 

mempunyai kewajiban untuk  ta’at dan hormat kepada orang tuanya.
1
 

Pentingnya akhlak anak kepada orang tua sudah banyak dicantumkan dalam 

beberapa ayat di dalam al-Quran. Penanaman nilai-nilai akhlak mulia menjadi 

kewajiban orang tua dan para pendidik. 

Sebuah hadits tentang perintah untuk berbuat baik kepada orang tua 

menyebutkan:  

َو

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata datang seorang laki-laki kepada 

Rasulullah SAW dan berkata “wahai rasulullah siapakah yang paling 

berhak untuk aku bersikap baik kepadanya?” rasul menjawab 

“ibumu”, “lalu siapa wahai Rasulullah?”, “kemudian ibumu”, “lalu 

siapa?”, “lalu ibumu”, “lalu siapa?”, “lalu ayahmu”. 

 

Penegasan dalam hadits di atas sangat terlihat ketika Rasulullah sampai 

mengulang kata ibu hingga tiga kali kemudian ayah, ini menunjukkan 

pentingnya berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu.  
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Pembentukan akhlak anak agar menjadi anak yang berbakti kepada orang 

tua harus dimulai sejak dini. Karena usia anak-anak merupakan usia yang 

sangat kental dengan masa peniruan. Sehingga seorang pendidik khususnya 

orang tua penting untuk memberikan contoh perilaku yang baik. Zainuddin 

mengatakan, sebelum anak dapat berpikir logis dan memahami hal-hal yang 

abstrak, serta belum sanggup menentukan  mana yang baik dan mana yang 

buruk, mana yang benar dan mana yang salah, maka contoh-contoh, latihan-

latihan dan pembiasaan-pembiasaan (habit forming) mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pembinaan pribadi anak, karena masa kanak-kanak 

adalah  masa yang paling baik untuk menanamkan dasar-dasar pendidikan 

akhlak.
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Pemberian contoh-contoh, latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan 

bisa dimulai dari keluarga. Seringkali orang meremehkan dan melalaikan 

adanya latihan-latihan dan pembiasaan tentang ritual keagamaan serta 

pemahaman filosofinya dalam mendidik anak, sehingga tidak jarang para orang 

tua mendidik anak dianggap cukup hanya dengan perintah-perintah 

instruksional tanpa memberikan contoh dan pembiasaan yang dilakukan oleh 

orang tuanya. Padahal pembinaan jiwa keagamaan sebaiknya adanya 

keseimbangan antara intruksi dan bimbingan serta contoh yang disesuaikan 

dengan ajaran agama. Jika dalam agama terdapat kewajiban-kewajiban yang 

harus dilakukan sebagai seorang muslim hendaknya orang tua membiasakan 

dirinya terlebih dahulu, sehingga anak dapat menirukan dengan sendirinya. 
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Demikian juga dengan pemahaman anak mengenai akhlak kepada orang tua, 

pemahaman seperti itu diberikan ketika pikiran anak masih bersih sehingga 

bisa dijadikan pondasi ketika sudah dewasa. 

Islam sendiri memiliki konsep pendidikan akhlak anak kepada orang tua. 

Banyak terdapat ayat-ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak 

anak kepada orang tua, surat al-Isra’ misalnya, di sana dijelaskan bahwasanya 

berhidmat kepada ibu bapak  menghormati kedua orang tua yang telah menjadi 

sebab kita dapat hidup di dunia ini adalah kewajiban yang kedua sesudah 

beribadah kepada Allah SWT.
4
 

Selanjutnya Allah menjelaskan “Jika kiranya  salah seorang mereka, 

atau keduanya telah tua dalam pemeliharaan engkau, maka jenganlah engkau 

berkata Uff kepada keduanya.” Artinya jika usia keduanya meningkat tua, 

sehingga tidak kuat lagi dalam hidup sendiri  sudah sangat bergantung kepada 

belas kasihan puteranya hendaklah bersabar dan berlapang hati memelihara 

orang tua itu.
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Terdapat pula dalam surat Luqman mengenai akhlak kepada orang tua. 

Allah SWT menyebutkan secara bersamaan dan berurutan tentang syukur 

kepada Allah SWT dan bersyukur kepada orang tua. Dan Allah mendahulukan 

syukur kepada Allah kemudian sukur kepada orang tua.
 6

 Begitu pentingnya 

berbuat baik kepada kedua orang tua sehingga Allah SWT meletakkan kedua 

orang tua dalam tempat yang istimewa. 
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Saat ini konsep pendidikan akhlak anak terhadap orang tua sudah 

diabaikan, perilaku anak kepada orang tuapun tidak selayaknya dilakukan 

karena banyak yang menyimpang dari konsep. Tidak sedikit terdengar berita 

adanya perlakuan anak yang semena-mena dan tidak pantas dilakukan oleh 

anak kepada orang tuanya seperti berkata kasar, mencaci, memukul hingga 

membunuh.  Atas dasar inilah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK TERHADAP ORANG 

TUA PERSPEKTIF AL-QURAN. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana konsep al-Quran tentang pendidikan akhlak anak kepada orang tua, 

meliputi perintah, larangan dan pilihan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Memahami konsep ayat-ayat al-Quran tentang pendidikan akhlak anak kepada 

orang tua, meliputi perintah, larangan dan pilihan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

dan perbaikan akhlak generasi penerus agama yaitu anak yang selalu 

berhadapan dengan kemajuan zaman.  
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Secara teori diharapkan akan bermunculan teori baru mengenai akhlak 

anak terhadap orang tua yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah dengan 

tanpa meninggalkan aspek psikologis dan sosial.  

 Secara praktisi penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa: 

1. Bagi orang tua, dapat menjadi panduan dan rujukan dalam melakukan 

bimbingan pendidikan akhlak anak. 

2. Bagi anak dan generasi agama, dapat menjadi rujukan bagaimana harus 

bersikap dan memperlakukan orang tua yang sesuai dengan ajaran agama 

yaitu al-Quran dan as-Sunnah.  

3. Bagi pendidik, dapat menjadi bekal dalam memberikan pendidikan baik 

secara teori maupun praktisi dalam dunia pendidikan. 

4. Bagi peneliti, dapat menjadi pengalaman dan panduan dalam bermasyarakat 

terutama ketika terjun langsung dalam dunia pendidikan.  

5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan rujukan dan bahan 

perbandingan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

E. Definisi Operasional 

Agar memudahkan pembaca dan agar tidak terjadi kesalahpahaman 

terhadap pengertian-pengertian dalam penelitian ini, maka penulis mencoba 

menguraikan beberapa istilah dan batasan penjelasannya di bawah ini: 

1. Akhlak yang dimaksud adalah  budi pekerti dan tabiat dasar yang ada pada 

manusia, akhlak merupakan potensi yang tertanam di dalam jiwa 
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seseorang yang mampu mendorongnya berbuat (baik dan buruk) tanpa 

didahului oleh pertimbangan akal dan emosi. 

2. Pendidikan akhlak adalah upaya untuk pembentukan karakter dan  

kepribadian  manusia dengan tingkah laku dan gerak-gerik yang bertujuan 

untuk memperbaiki diri sesuai dengan etika masyarakat dan agama 

3. Akhlak anak terhadap orang tua adalah akhlak anak terhadap orang tua 

kandungnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Suatu karya ilmiyah tidak terlepas dari pembahasan dan penulisan yang 

sistematis. Adapun pembahasan dalam penulisan ini meliputi: 

Bab I :  Pendahuluan yang membahasa tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan pustaka yang membahas tentang pendidikan akhlak, 

urgensi pendidikan akhlak dan al-Quran. 

Bab III : Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan teknik 

analisis data. 

Bab IV : Hasil penelitian yang meliputi pembahasan dan analisis data. 

Bab V : Kesimpulan dan saran yang membaahas kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan dan saran-saran. 

 


