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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Guna mempermudah penyusunan penelitian, maka peneliti akan 

mendeskripsikan beberapa karya yang mempunyai relevansi dengan judul 

penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut adalah: 

1. Karya skripsi yang ditulis Cahyani mey wulandari dengan judul Analisis 

Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Siswa Di SD 

Muhammadiyah 4 Batu. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Muhammadiyah Malang.
8
 Penelitian ini menjelaskan bahwa 

gadget membawa manfaat serta dampak, tapi penelitian ini lebih dominan 

manfaatnya daripada dampak. Manfaat penggunaan gadget ini dalam 

penelitian ini diantaranya adalah mempermudah anak-anak dalam proses 

belajar.  

2. Karya skripsi yang ditulis oleh Sa’adah dengan judul Dampak Penggunaan 

Gadget Terhadap Perilaku Sosial Siswa Di MAN Cirebon 1 Kabupaten 

Cirebon Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan gadget dikalangan anak 

SMA, serta respon siswa terhadap perkembangan teknologi gadget, 

penggunaan gadget ini dilakukan secara intens tanpa mengenal ruang dan 

waktu, penggunaanya dilakukan ketika istirahat maupun ketika 

                                                           
8
 Cahyani mey wulandari. Analisis Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku 

Siswa Di SD Muhammadiyah 4 Batu.. 2016 
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pembelajaran berlangsung. Fokus penelitian ini pada upaya pihak sekolah 

untuk meminimalisisr dampak negatif dari penggunaan gadget, agar siswa 

berperilaku baik disekolah serta dapat menggunakan gadget secara wajar 

dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.
9
 

3. Karya skripsi yang ditulis oleh M.Hafiz Al-Ayouby dengan judul 

“Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini” di Universitas 

Lampung. Penelitian ini berfokus pada anak usia dini. berpendapat bahwa 

penggunaan gadget pada anak usia dini bukanlah sesuatu yang efektif 

sekalipun untuk media pembelajaran karena mereka cenderung 

menggunakanya dengan hal-hal yang kurang positif seperti game online. 

Hal ini bisa menghilangkan minat anak untuk belajar, serta mengganggu 

kualitas keagamaan anak.
10

 

4. Karya Tesis yang ditulis oleh M.Yulianto dengan judul Pemanfaatan 

Teknologi Dalam Pembelajaran di SD Raudlatul Jannah Waru Sidoarjo di 

Institut Agama Islam Sunan Ampel.
11

 Menjelaskan tentang era globalisasi 

pada masyarakat saat ini berubah dengan cepat, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan pengembangan arus 

teknologi dan informasi telah memberikan nuansa-nuansa baru dalam 

kehidupan masyarakat, perkembangan informasi dan komunikasi tersebut 

secara positif. 

                                                           
9
 Sa’adah. Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Sosial Siswa Di MAN 

Cirebon 1 Kabupaten Cirebon. 2015 
10

 Hafiz Al-Ayouby “Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini”. Jurusan 

Sosiologi Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung. 
11

 M. Yulianto, Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran di SD Raudlatul Jannah 

Waru Sidoarjo, (Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Sunan Ampel) 
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B. Pengertian Teknologi Gadget  

Jaques Ellul (1967) memberi arti teknologi sebagai keseluruhan 

metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam 

setiap bidang kegiatan manusia. Perkembangan teknologi dari waktu ke 

waktu mengalami perubahan yang signifikan.Perkembangan teknologi 

terlihat jelas bahwa sebelum adanya gadget atau teknologi canggih banyak 

media komunikasi yang ada dan digunakan oleh masyarakat.  

Dunia yang mengalami perubahan, sehingga anak –anak 

memperoleh banyak manfaat dari teknologi digital diantaranya informasi 

yang sangat banyak, ruang belajar tanpa batas serta berbagai ketrampilan 

yang berguna saat ini. Maka gadget adalah sebuah perangkat atau 

instrument elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi praktis terutama 

untuk membantu pekerjaan manusia.
12

 

Keberadaan gadget yang merupakan salah satu wujud kemajuan 

dalam bidang teknologi baru membuat seseorang yang mampu 

mengaplikasikannya merasa selangkah lebih maju dari kondisi 

sebelumnya. Karena bagaimanapun juga, keberadaannya mempermudah 

kehidupan dan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan. 

Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa inggris yang 

mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi 

                                                           
12

Helmi.Agustina. A. 2017. Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Di Sekolah Dasar Negeri 1 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru. Jurnal Pahlawan. Vol. 10, No. 

01 April. 
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khusus.
13

 sebuah perangkat atau perkakas mekanis yang mini atau sebuah 

alat yang menarik karena relativ baru sehingga akan banyak memberikan 

kesenangan baru bagi penggunanya walaupun mungkin tidak praktis 

dalam penggunaannya.  

Pada akhirnya bahwasanya gadget yang paling canggih dan 

diterima oleh masyarakat di seluruh Negara adalah gadge. Dengan 

kecanggihan yang dimilikinya gadget memberikan kemudahan bagi 

manusia tidak hanya pada kecanggihan komunikasi tetapi juga 

mempermudah pekerjaan-pekerjaan dan dapat menjadi hiburan 

Beberapa faktor yang membuat gadget sangat berpengaruh dalam 

perkembangan anak antara lain adalah: 

a. Gadget semakin hari semakin canggih 

Hal ini memberikan banyak manfaat guna mempermudah 

pekerjaan. Apalagi dengan bentuk yang terbilang kecil, mudah 

dibawa kemana-mana, hal inilah yang membuat gadget menjadi 

barang yang tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Selain itu 

gadget dilengkapi dengan fitur game yang sangat menarik dan 

beraneka ragam. 

b. Membuat ketergantungan 

Secara tidak sadar anak-anak sudah mengalami ketergantungan 

menggunakan gadget, ketergantungan inilah yang menjadi 

salah satu dampak yang berpengaruh.  

                                                           
13

Anggraeni, A. dan Hendrizal.2018. Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap 

Kehidupan Sosial Para Siswa SMA. Jurnal PPKn dan Hukum, Vol. 13 No. 1 April 
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Gadget memiliki fungsi dan manfaat yang relatif sesuai dengan 

peggunaannya.Fungsi dan manfaat gadget secara umum diantaranya: 

a. Komunikasi 

Pengetahuan manusia semakin luas dan maju. Jika zaman dahulu 

manusia berkomunikasi melalui batin, kemudian berkembang melaui 

tulisan yang dikirimkan melalui pos. zaman sekarang di era globalisasi 

manusia dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat praktis dan eisien 

dengan menggunakan gadget. 

b. Sosial 

Gadget memiliki banyak fitur dan aplikasi yang tepat untuk kita 

dapat berbagi berita, kabar, dan cerita.Sehingga dengan pemanfaatan 

tersebut dapat menambah teman dan menjalin hubungankerabat yang 

jauh tanpa harus menggunakan waktu yang lama. 

c. Pendidikan 

Seiring berkembangnya zaman, sekarang belajar tidak hanya 

terfokus dengan buku.Namun melalui gadget kita dapat mengakses 

berbaga ilmu pengetahuan yang diperlukan.Tentang pendidikan, dan 

agama, ekonomi, politik da lain sebagainya.
14

 

Berdasarkan definisi – definisi di atas gadget merupakan perangkat 

elektronik khusus yang memiliki keunikan dibandingkan dengan 

perangkat elektronik lainnya.Keunikan gadget adalah selalu 

memunculkan teknologi baru yang dinilai memudahkan 

                                                           
14

Puji, Asmaul Husna, 2017. Pengaruh Media Gadget Pada Pengembangan Karakter 

Anak.Vol. 17, No 2.November. Hlm 318 
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penggunanya.Keunikan tersebut membuat pengguna merasa senang 

dan tertarik untuk memiliki dan menggunakan gadget. 

C. Penggunaan Gadget pada anak usia 7-9 tahun 

1. Kecenderungan anak usia 7-9 tahun  

Pada anak usia 7-9 tahun mereka biasanya cenderung menyukai 

kegiatan bermain yang dilakukan secara berkelompok, kecuali anak – anak 

yang kurang diterima di kelompoknya dan cenderung memilih bermain 

sendiri. Bermain yang sifatnya menjelajah, ketempat-tempat yang belum 

pernah dikunjungi baik kota maupun didesa sangat mengasyikan bagi anak 

– anak. 
15

 

Menurut teori Erickson, perilaku anak usia 7-9 tahun sudah mulai 

terintegrasi. Mereka akan menggunakan energy fisik dan psikologis untuk 

mencapai sesuatu yang diinginkan, seingga anak pada usia ini rajin dalam 

melakukan sesuatu. Apabila dalam tahap ini anak terlalu mendapat 

tuntutan dari lingkungan dan tidak berhasil memenuhinya, maka akan 

timbul rasa rendah diri.  

Pada fase perkembangan ini orang tua perlu mengetahui bahwa 

perkembangan anak sangat bervarian antara anak yang satu dengan yang 

lain. Hal ini menentukan bagaimana anak dalam masing-masing 

perkembangan akan banyak belajar dan berkembang sesuai dengan 

kemampuan mereka. Masa kanak-kanak juga sering disebut sebagai masa 

sekolah  dasar dimana anak akan masuk sekolah pada usia 7 tahun dan 

                                                           
15

Wiji Hidayati, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: Bidang akademik 2008) hlm. 

132.  
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akan mengalami masa remaja awal berkisar pada usia 11-13 tahun. Pada 

usia 7 tahun anak-anak akan sudah matang untuk dapat menerima 

pelajaran dengan baik kalau misal pertumbuhan anak itu baik. Tahun 

ketujuh anak-anak adalah rata-rata dari mereka sedang mencari identitas 

awal. Mereka akan memamerkan nama mereka. Dan bersaing dengan 

teman sebayanya sehingga mereka tidak mau mengalah satu sama lain. 

Diusia 8 tahun otak kiri bagian luarnya berkembang dengan pesat. Mereka 

sudah ingin berkuasa mengendalikan lingkungan sekitar. Kemudian pada 

usia 9 tahun adalah fase akir dan siklus pertama perkembangan anak, pada 

umur Sembilan tahun ini perkembangan kecerdasan berada di otak tengah 

dan otak bawah. Dimana hal tersebut ditandai dengan kefahaman anak 

tentang ketuhanan, ibadah dan pelajaran. 

Teknologi saat ini sudah berkembang pesat, salah satu dari 

perkembangan teknologi adalah munculnya sebuah teknologi gadget. 

Gadget tidak hanya beredar dikalangan usia dewasa, tetapi juga beredar 

dikalangan anak usia 7-9 tahun. Seiring perkembangan zaman, masyarakat 

modern termasuk anak-anak, memang tidak bisa dilepaskan dari gadget. 

Penggunaan gadget di kalangan anak-anak semakin 

memprihatinkan dan tentu memiliki banyak dampak negatif terhadap anak. 

Terlihat jelas anak-anak lebih cepat beradaptasi dengan teknologi yang ada 

sehingga anak-anak sering terlena dengan kecanggihan gadget dan sering 

lupa dengan aktivitas keagamaannya.Mereka lebih memilih bermain 

gadget daripada beribadah, mengaji, menghafalkan dan lain-lain. 



 

17 
 

Teknologi baru yang berupa gadget yang berisi aneka aplikasi dan 

program yang menyenangkan seolah-olah telah menjadi bagian hidup si 

anak. Bahkan bisa menyihir anak-anak untuk duduk manis ber jam-jam 

untuk berain gadget. Orang tua harus mampu memahami dan 

mendampingi akan penggunaan gadget yang baik dan tepat untuk anak-

anaknya.  

2. Manfaat penggunaan gadget anak usia 7-9 tahun 

Teknologi gadget yang memiliki beragam manfaat dan kelebihan 

diantaranya yaitu anak menjadi lebih maju dalam mengikuti 

perkembangan zaman, mepermudah komunikasi dengan orang lain yang 

berada jauh dari kita, Pengetahuan akan didapat dengan mudah dengan 

cara mencari situs tentang pengetahuan yang akan dicari, Banyaknya 

jejaring sosial ini kita dapat dengan mudah menambah teman di jejaring 

sosial kita, anak lebih mudah menyesuaikan perkembangan zaman 

dibanding orang dewasa, anak akan lebih kreatif dalam menfaatkan gadget 

yang mereka miliki apabila dengan pengawasan orang tua.
16

  

Berkembangnya berkembangnya imajinasi (melihat gambar 

kemudian menggambarnya sesuai dengan imajinasinya yang melatih daya 

pikir tanpa dibatasi oleh kenyataan), melatih kecerdasan (dalam hal ini 

anak dapat terbiasa dengan tulisan, angka, gambar, yang membantu 

melatih proses belajar), meningkatkan rasa percaya diri (saat anak 

memenangkan suatu permainan akan termotivasi untuk menyelesaikan 
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 Maya Ferdiana. Hubungan Intensitas Pemanfaatan Gadget Dengan Prestasi Belajar 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD. Vol 5, Nomor 2, 

September 2017 
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permainannya), mengembangkan kemampuan dalam membaca, 

matematika, dan pemecahan masalah (dalam hal ini anak akan timbul sifat 

dasar rasa ingin tahu akan suatu hal yang membuat anak akan muncul 

kesadaran kebutuhan belajar dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa). 

3. Dampak penggunaan gadget anak usia 7-9 tahun 

Dampak dari teknologi gadget saat ini sangat banyak, diantaranya: 

 Waktu terbuang sia-sia, anak- anak akan sering lupa waktu ketika 

sedang asyik bermain gadget. 

 Banyaknya fitur atau aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak, 

edukasi dan Agama. 

 Mengganggu kesehatan. Semakin sering menggunakan gadget akan 

mengganggu kesehatan mata. Selain itu akan mengurangi minat 

baca anak karena terbiasa dengan gadget. 

 Menghilangkan ketertarikan beramain atau kegiatan aktifitas lain. 

Hal ini membuat anak menjadi individualis atau menyendiri. 

Banyak dari mereka diakhir pekan diguakan untuk bermain gadget 

daripada bermain dengan teman bermain walaupun hanya sekedar 

bermain bola di lapangan.  

D. Perilaku Keagamaan Pada Anak Usia 7-9 Tahun 

B. Taylor dalam bukunya Primittive Culture, yang diterbitkan pada tahun 

1871, ia mendefinisikan agama sebagai “kepercayaan terhadap adanya wujud-

wujud spiritual”. Sedangkan Radcliffe Brown, salah seorang ahli antropologi 

krun waktu belakangan, mendefinisikan agama, sebagai “ekspresi suatu 
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bentuk ketergantungan pada kekuatan diluar diri kita sendiri, yakni kekuatan 

yang dapat kita katakan sebagai kekuatan diluar diri kita sendiri, yakni 

kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan 

moral”. Baginya, ekspresi penting dari rasa ketergantungan ini adalah  

peribadatan.
17

 

Harun Nasution dalam bukunya “Islam Ditinjau Dari Berbagai 

Aspeknya”, menjalankan bahwa dari berbagai istilah agama adalah ikatan. 

Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi 

manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap 

kehidupan manusia. Suatu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh 

panca indera manusia.
18

 

Kesimpulannya, perilaku keagamaan adalah suatu tingkah laku seseorang 

sebagai tanggapan yang dilakukan dalam situasi yang dihadapinya yang 

didasarkan atas kepercayaan dan kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Maha 

Esa. Perilaku keagamaan juga dapat diartikan sebagai praktek seseorang 

terhadap keyakinan dan perintah-perintah Allah, sebagai manifestasi 

keyakinan tersebut. Seseorang yang mempunyai keyakinan yang kuat 

senantiasa akan selalu melaksanakan perintah Allah tanpa merasa bahwa 

perbuatan tersebut merupakan suatu beban yang memberatkan kesadaran yang 

timbul dari diri sendiri tanpa paksaan.  

                                                           
17

 Betty R Scharf, Sosiologi Agama, (Jakarta: Prenada Media, 2004), edisi kedua, hlm 33. 
18

 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 2005), jilid 

1, cet ke 5, hlm 2. 
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Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti 

menjabarkan bentuk- bentuk perilaku keagamaan yang dibatasi oleh peneliti, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Ibadah 

Ibadah menurut bahasa berarti taat, tunduk, merendahkan diri dan 

menghambakan diri.
19

perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah yang 

didasari oleh peraturan agama, segala usaha lahir dan batin yang sesuai 

perintah agama yang harus dijalani oleh pemeluknya, diantaranya: 

a. Shalat  

Seorang muslim diwajibkan untuk memelihara jiwanya, maka dia 

mulai mengasah dan memperbaikinya melalui ibadah serta bertakwa 

kepada Allah, tepat waktu.
20

 

Anak usia 7-9 tahun ini memperkuat jiwanya melalui berbagai 

jenis ibadah seperti sholat. Sholat merupakan salah satu sarana 

komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah 

yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa 

perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan 

diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah 

ditentukan syara’. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim 

sehari semalam lima kali. Perintah shalat pertama kali disampikan 

kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang isra’ dan mi’raj 

                                                           
19

Ainur Rahim Faqih, Ibadah dan Akhlak dalam Islam. (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 2002) 
20

 Muhammad Ali, Muslim Ideal, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 62. 
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langsung dari Allah SWT, seperti salah satu ayat Al-Qur,an Q.S Al-

Baqarah : 43 

ََلةَ َوآتُىا ال اِكِعييَ َوأَقِيُوىا الصَّ َكاةَ َواْزَكعُىا َهَع السَّ زَّ  

Artinya : “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah 

beserta orang – orang yang ruku”.
21

 

Dengan demikian, orang yang telah mampu mengerjakan 

shalat dengan kontinyu dengan baik dan benar serta penuh kekusukan, 

maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan.
22

 

Firman Allah :  

٢ِهْن َخاِشعُىَى )( الَِّريَي ُهْن فِي َصَلتِ ١قَْد أَْفلََح اْلُوْؤِهٌُىَى )  

Artinya :“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 

(yaitu) orang-orang yang khusus’ dalam sembahyangnya”. (QS. Al-

Mukminun 1-2) 

Ibadah shalat merupakan ibadah pertama kali yang 

diperhitungkan dalam hisab. Sehingga Rasulullah sangat menekankan 

dan memberikan semangat untuk melaksanakan ibadah shalat. Shalat 

dikenalkan ketika anak usia 7 tahun. 

Dalam kehidupan sehari-hari, apabila shalat dikerjakan 

dengan rajin dan penuh dengan kekhusyukan maka akan menuntun 

kearah kebenaran perilaku dan sekaligus mampu menjauhkan dari hal-

hal yang buruk.  
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 Al-Qur’an dan terjemahan 2 : 43 
22

 Al-Qur’an dan terjemahan 23: 1-2 
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Jadi yang dimaksud dengan disiplin menjalankan perintah shalat 

adalah ketaatan keteraturan, kepatuhan seseorang dalam menunaikan 

ibadah wajib. 

b. Puasa 

Puasa termasuk dalam rukun Islam, puasa dibagi menjadi puasa 

wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terdiri dari, puasa Ramadhan dan 

puasa Nazar, sedangkan puasa sunnah banyak macamnya, diantaranya: 

puasa senin dan kamis, puasa enam hari di bulan Syawwal, puasa hari 

Arafah, puasa Asyura, puasa Daud, puasa sepuluh hari di bulan 

Dzulhijjah.
23

 

Puasa perlu dilatih dan dibiasakan pada anak yang berusia 7-9 

tahun, karena dengan latihan puasa anak-anak dapat membentuk 

perilaku keagamaan yang baik bagi anak. Diutamakan anak usia 7-9 

tahun diajarkan puasa Ramadhan, sebab seluruh kaum muslim 

melaksanakan ibadah puasa jadi anak tidak sendiri melaksanakan 

puasa. Allah Swt mewajibkan pada umat-Nya yang beriman dan 

bertakwa untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dalam firman 

Allah Swt surat al-Baqarah ayat 183: 

َياُم َكَوا ُكِتَب َعلَى الَِّريَي ِهْي قَْبِلُكْن لَعَلَُّكْن تَتَّقُى ىَ يَا أَيَُّها الَِّريَي آَهٌُىا ُكِتَب َعلَْيُكُن الِصّ  
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 Saifullah, Konsep Pembentukan Karakter Siddiq dan Amanah pada Anak melalui 

Pembiasaan Puasa Sunat. Jurnal Mudarrisuna Vol. 7, No 1 2017. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, 

agar kamu bertaqwa”. (Q.S al Baqarah: 183) 

c. Membaca al-Qur’an / mengaji  

Orang yang belajar al-Qur’an adalah manusia yang terbaik dan 

manusia yang paling utama. Tidak ada manusia di atas bumi ini yang 

lebih baik dari pada orang yang mau membaca dan mengajarkan al-

Qur’an. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW: 

Abu Nu’im menceritakan kepada kita, Sufyan menceritakan 

kepada kita dari Alqomah bin Marsad dari Abi Abdiraohman As-

Sulami dari Usman bin Affan RA, berkata: Nabi SAW bersabda:  

                                                     

 “Sesungguhnya yang paling utama dari kalian adalah orang yang 

belajar dan mengajarkan al-Qur’an” (HR. Bukhari) 

Hadits di atas menunjukan tidak ada manusia yang terbaik, selain 

mempelajari dan mengajarkan al-Qur’an. Oleh karena itu, sebagai 

seorang muslim jangan sampai kapan pun meninggalkan al-Qur’an. 

Mengaji dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata 

“mengaji” memiliki beberapa arti, yaitu: 1) mendaras belajar al-

Qur’an, 2) belajar membaca tulisan Arab, 3) belajar agama.
24
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2) Akhlak  

Istilah akhlak adalah istilah bahasa Arab, kata akhlak merupakan kata 

jamak dari bentuk kata tunggal khuluk, yang pengertian umumnya 

perilaku baik terpuji maupun tercela.
25

 

Akhlak terbagi menjadi 2, akhlak terpuji dan tercela, namun peneliti 

hanya membatasi pada aspek akhlak terpuji, diantaranya: 

a. Berbakti kepada orang tua 

Arti berbakti kepada orang tua ialah berbuat ihsan kepadanya 

dengan menyelesaikan atau menunaikan yang wajib atas sang anak 

terhadap orang tua, baik dalam segi moril maupun spiritual, sesuai 

dengan ajaran Islam.
26

 Ihsan dalam beribadah, ialah mengerjakan 

dengan sempurna baiknya, sempurna kaifiatnya, sempurna sarat 

rukunnya, sempurna adab-adabnya. Banyak cara yang bisa dilakukan 

anak dalam berbakti kepada orang tua sebagi berikut: 

- Mematuhi nasihat orang tua 

- Bersikap lemah lembut terhadap orang tua 

- Meringankan/membantu beban orang tua  

- Mendoakan orang tua. 

Abdullah bin Amr r.a., Rasulullah SAW. bersabda, 

Ridha Tuhan berada di ridha orang tua, murka Tuhan berada di murka 

orang tua (HR. Tirmidzi). 
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Karena terhormatnya hingga penyebutan ihsan kepada orang tua 

disebutkan setelah perintah ibadah kepada Allah Swt. 

Allah Swt. berfirman: 

ََاًاا َوِذ  اْلقُْسبَى  َوإِْذ أََخْرًَا ِهيثَاَق َبٌِي إِْسَسائِيَل ََل تَْعبُُدوَى إَِلَّ  ْْ َ َوبِاْلَىاِلَدْيِي إِ  َّللَّ

َكاةَ ثُنَّ تََىلَّْيتُْن  ََلةَ َوآتُىا الزَّ ٌاا َوأَقِيُوىا الصَّ َْ ُْ ََاِكيِي َوقُىلُىا ِللٌَّاِس  َواْليَتَاَهى  َواْلَو

ًْتُْن ُهْعِسُضىىَ  ٌُْكْن َوأَ  إَِلَّ قَِليَلا ِه

 “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil 

(yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah 

kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang 

miskin, sertaucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, 

dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...”(QS. Al-Baqarah: 83) 

Berbakti kepada orang tua yaitu melakukan perbuatan yang 

membuat orang tua senang dan meridhai. Misalnya taat kepada 

perintahnya, tidak membantah, dan tidak berkata-kata kasar yang 

menyakitkan. Jika perintah orang tua bertentangan dengan agama maka 

kita diperintahkan untk menolak, tetapi dengan cara yang baik.
27

 

b. Sabar  

Kata “sabar” artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak 

berkenaan di hati. Imam al-Ghazali mendefinisikan sabar sebagai 

ketetapan hati melaksanakan tuntunan agama menghadapi nafsu. 
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Secara umum kesabaran dapat dibagi dalam dua pokok: pertama, 

sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan 

perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh, seperti 

sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang melibatkan anggota tubuh, 

seperti sabar dalam perperangan membela kebenaran. Termasuk sabar 

dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti 

penyakit dan semacamnya. Kedua, adalah sabar rohani yang 

menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat 

mengantar kepada kejelekan, seperti sabar menahan amarah.
28

 

 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan, sabar adalah 

menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah, menahan lisan untuk tidak 

meratap dan menahan untuk tidak menampar pipi, merobek baju dan 

sebagainya. 

c. Jujur dan benar 

Jujur yaitu memberitahukan, memutuskan sesuatu dengan 

sebenarnaya. Jujur termasuk salah satu akhlak yang terpuji atau akhlak 

mahmudah. Sedangkan benar yaitu sesuatu yang sesuai dengan 

kenyataan yang sesungguhnya dan tidak hanya perkataan tetapi juga 

perbuatan. 

Kejujuran sendiri merupakan hal terpenting bagi masyarakat. 

Tanpa kejujuran akan hancurlah sebuah masyarakat sebab hanya 

dengan kejujuran maka dapat tercipta adanya saling pengertian dan 
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kepercayaan. Maka Islam menganjurkan agar kejujuran ini ditanamkan 

kepada anak-anak sejak kecil agar mereka terbiasa melakukan 

kejujuran. Kita tidak akan merasa tenang jika melakukan kebohongan 

dengan demikian kita akan selalu dapat mengendalikan dari 

ketidakjujuran, sehingga orang lain akan merasa senang kepada kita. 

Sebagaimana firman Allah: 

اِدقِييَ  َ َوُكىًُىا َهَع الصَّ  يَا أَيَُّها الَِّريَي آََهٌُىا اتَّقُىا َّللَّ

Artinya : Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah, 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (QS. At-Taubah : 

119) 

Pandangan Al-Ghazali tentang pendidikan akhlak yang prinsipnya 

bahwa pendidikan akhlak adala untuk merubah akhlak menjadi mulia. 

Hal ini selaras dengan perintah Rasulullah untuk menghiasi akhlak 

manusia dengan akhlak yang mulia. Dan perubahan akhlak manusia 

merupakan hal yang dapat terjadi serta mungkin adanya. Seiring 

dengan statemen demikian, pendidikan akhlak pada anak merupakan 

suatu tuntutan yang esendsial, untuk membina dan membimbing anak 

mempunyai akhlak yang mulia.  

Dari uraian diatas jelas, bahwa perilaku keagamaan pada dasarnya 

bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual 

(beribadah) saja, tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang 

didorong oleh kekuatan lahir. Oleh karena itu, keberagaman seseorang 

akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. 
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E. Upaya mengatasi dampak negatif teknologi gadget 

Pemakaian dari gadget memang banyak membantu pekerjaan manusia, 

namun dari semua manfaat yang kita dapat dari gadget juga banyak memberi 

masalah bagi manusia. Untuk meminimalisir penyalahgunaan gadget pada 

anak usia 7 – 9 tahun di TPQ upaya yang dapat dilakukan untuk megatasi 

dampak negatif penggunaan gadget diantaranya: 

1. Orang tua agar mengajarkan tentang tanggung jawab pada apa yang 

dilakukan, mengajarkan untuk lebih dekat dengan penciptanya, tidak 

hanya teori saja, orang tua juga harus dapat memberikan pengaplikasianya 

pada kehidupan sehari-hari seperti pergi mengaji, sholat dll.  

2. Atur waktu/durasi penggunaan gadget agar tidak berlebihan dalam 

penggunaannya. 

3. Hindarkan kecanduan 

Kasus kecanduan atau penyalahgunaan gadget biasanya terjadi karena 

orang tua tidak mengonrol penggunaanya saat masih kecil. Ini sebabnya, 

orang tua harus ketat menerapkan aturan ke anak, tanpa harus bersikap 

otoriter. Dan jangan lupa, orang tua menerapkan reward dan punishment. 

Kalau ini dijalankan, maka anak akan bisa melakukannya secara 

bertanggung jawab dan terhindar dari kecanduan.. 

4. Pilihlah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Permainaan, 

sosial media, video itu semua harus melewati pengawasan orang tua. 

Sebab unsur kekerasan dan pornografi rentan terjadi dan didapatkan pada 

konten tersebut.  
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5. Tempatkan gadget di ruang umum. Kadang orang tua meletakkan gadget 

dalam kamar maka. Hal ini sebenarnya membahayakan karena orang tua 

susah memantau kegiatan anaknya dalam menggunakan gadget. 

 


