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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Para sarjana muslim sudah banyak merumuskan nilai-nilai mendidik anak 

secara Qurani bagi orang tua, namun, tidak begitu banyak yang membahas 

akhlak serta adab anak terhadap Ibu Bapaknya. Hal ini dianggap penting 

karena pendidikan karakter yang sesuai untuk anak masih sangat kurang 

pengejawantahannya (Husaini, 2007, hal. 2). Al-Qur’an sebetulnya memiliki 

perhatian khusus mengenai konsep akhlak anak terhadap orang tua, salah 

satunya seperti yang tertera di dalam surat Al-Nisā [4]: 36. 

    

    

 

  

 

 

 

  

  

  

  

   

     

    

   

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, 

karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat 

dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya
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Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan 

diri”(QS. al-Nisā [4]: 36)1. 

 

Pada penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisa ayat-ayat Al-Qur’an 

mengenai konsep akhlak terhadap orang tua, beserta hak dan kewajibannya. Selanjutnya, 

pada bab ini penulis akan menguraikan urgensi serta bukti mengapa masalah ini menjadi 

krusial. Pendidikan Agama Islam memiliki peran besar untuk membuat seorang anak 

mengerti dan mengamalkan akhlak yang baik terhadap orang tua sesuai dengan tuntunan 

Al-Qur’ān. 

Akhlak pada praktiknya adalah sebuah implementasi dari pengertian yang mendalam 

mengenai keagamaan. Menurut Gani (2015, hal. 127), akhlak merupakan jati diri 

seseorang yang memungkinkannya memiliki suatu karakter dalam berinteraksi baik 

secara sosial atau pun transedental. Penulis merasa, akhlak lebih berfungsi sebagai 

perangkat dalam interaksi sosial, yaitu membina hubungan antar manusia. Hubungan 

manusia dengan Allah swt. tidak ada yang bisa tahu selain hamba dengan Rabb-nya, 

tetapi perilaku sesama manusia tidak bisa terhindarkan selama manusia masih hidup. 

Karena itulah, pendidikan yang berpusat kepada pembenahan akhlak menjadi sangat 

penting. 

Urgensi tersebut mesti dibarengi dengan pendidikan akhlak yang memadai sejak dini. 

Hal ini dikarenakan moral dan tatakrama yang semakin memudar pada masa ini, 

terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Ada nilai-nilai sopan santun yang telah 

bergeser di dalam masyarakat, hal itu menjadikan anak-anak kehilangan teladan dan 

tuntunan dalam bersikap.  

Hasanah (2015, hal. 28) mengungkapkan bahwa standar moral dan akhlak hanya 

dianggap sebagai pengetahuan belaka. Anak-anak atau remaja hanya diperkenalkan 

sebuah pengetahuan mengenai tata krama dan akhlak yang baik, tanpa diajarkan 

mengenai cara pengaplikasiannya. Hal ini didasari pada sebuah kenyataan mengenai 

pergeseran nilai tadi, di dunia persekolahan anak yang memiliki ranking tinggi atau 

bintang kelas mendapatkan penghargaan yang jauh lebih utama daripada anak-anak baik 

yang berbudi luhur.  

                                                           
1 Seluruh teks Al-Qur’ān dalam tesis ini dikutip dari al-Quran in word dalam MS Word dan divalidasi dengan 

edisi cetak Al-Qur’ān Cordoba Terjemahan dan tajwid berwarna. Penerjemah: Tim Kemenag RI, Bandung: 

CV Cordoba, 2016.     
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Pendapat mengenai kecerdasan lebih utama daripada moralitas tidak bisa sepenuhnya 

dianggap salah, karena banyak juga anak-anak yang cerdas yang terlahir dari keluarga 

yang lebih bermoral. Dengan kata lain, orang dengan ilmu yang tinggi bisa saja memiliki 

akhlak yang baik juga, tetapi yang menjadi sorotan di sini adalah penghargaan terhadap 

akhlak yang baik tidak setinggi seperti penghargaan terhadap sebuah prestasi akademik.  

Akibatnya, orang tidak lagi menganggap akhlak sebagai suatu standar yang perlu 

diperhatikan di dalam pendidikan. Hadirnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di sekolah sebetulnya memiliki tujuan untuk mendidik anak memiliki akhlakul 

karimah, akan tetapi pada praktiknya PAI lebih mengajarkan pengetahuan mengenai 

agama Islam. Akhirnya, tujuan pembelajaran PAI dalam menjadikan anak seorang 

muslim yang baik menjadi agak terdistorsi. 

Padahal menurut Syed Muḥammad Naquib Al Attas (Saputra, 2014:106), pendidikan 

akhlak berguna untuk membentuk manusia yang ta’dib (beradab), dengan konsep yang 

sangat luas dan menyeluruh, mencakup perkembangan spiritual dan material seseorang. 

Pendidikan akhlak ini didapatkan melalui pengalaman empiris atau pengalaman dalam 

menyaksikan keteladanan. Kekurangan pendidikan akhlak di masa kini adalah 

kekurangan teladan yang ada, termasuk dari tontonan yang disaksikan sehari-hari oleh 

anak-anak. Pada paparan berikutnya penulis membeberkan beberapa kasus yang terjadi 

di Indonesia yang dapat menjadi tolak ukur betapa rendahnya pendidikan akhlak kita, 

terutama akhlak kepada orang tua. 

Beberapa contoh kasus di Indonesia dapat menjadi tolak ukur dibutuhkannya 

pengertian yang baik mengenai akhlak terhadap orang tua. Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Wietse dan Dessy Susanti (2010) di Poso, mengenai hubungan kondisi 

traumatis dan perilaku anak menunjukkan beberapa fakta menarik. Penelitian tersebut 

menampilkan data anak-anak yang mengalami trauma dari konflik horizontal, mereka 

diwawancara dan diukur kondisi psikologisnya, hasilnya anak-anak tersebut cenderung 

berperilaku kasar dan mengalami gejala psikososial. Indikatornya ditandai dengan 

ketidak patuhan terhadap orang tua, penggunaan bahasa kasar, dan perilaku seksual yang 

belum waktunya. Salah satu indikator kondisi di atas adalah perilaku yang buruk 

terhadap orang tua, meski akar masalah dari penelitian ini adalah konflik sosial yang 

terjadi, namun dapat diasumsikan pendidikan yang kurang sesuai juga menjadi masalah. 
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Data yang lain menunjukkan perilaku kasar anak terhadap orang tua juga ditemukan 

di Surabaya, bersumber dari anak-anak berusia sekolah sejumlah 498 siswa yang diambil 

surveinya dari delapan sekolah berbeda. Penelitian ini menunjukkan adanya 

kecenderungan dari para siswa untuk tidak mengikuti kata-kata orang tua dan berusaha 

mendapatkan perhatian melalui kenakalan remaja (Indrijati, 2017, hal. 185). Ketidak 

nyamanan bersama orang tua mendorong anak untuk pergi meninggalkan rumah dan 

mulai tidak menghiraukan orang tua, namun hal ini juga diasumsikan karena orang tua 

tidak berhasil dalam memberikan pendidikan yang pantas bagi anak untuk mengerti hak 

dan kewajibannya.  

Secara kontras, penelitian yang lain menunjukkan adanya hubungan yang cukup erat 

antara religiusitas orang tua dan perilaku baik seorang anak, khususnya remaja (French 

dkk., 2013). Penelitian ini melibatkan 296 anak muslim berusia di bawah 15 tahun 

dengan metode analisis faktor, beberapa indikatornya adalah kehangatan keluarga, 

religiusitas, dan perilaku sosial. Hasilnya,  orang tua dengan kultur religius yang tinggi 

cenderung lebih mampu memoderasi anak untuk memiliki hubungan yang hangat dengan 

orang tuanya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari fungsi beragama di dalam keluarga, 

meski tidak menyentuh ranah formal di dalam sekolah, pendidikan keluarga memang 

memiliki peran sentral dalam membentuk akhlak anak.  

Senada dengan data di atas, sebuah penelitian lain di Indonesia mencoba mengungkap 

hubungan antara nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan agama dengan perilaku 

terhadap orang tua (Wijaya, Olitalia, Iriani, dan Sahrani, 2014). Pada penelitian tersebut 

nilai-nilai keagamaan yang diangkat di antaranya adalah keyakinan, kejujuran, rasa 

syukur, rasa malu, dan pengendalian diri. Hasilnya, ada hubungan yang signifikan antara 

nilai-nilai keagamaan yang dimiliki dengan perilaku terhadap orang tua.  

Berdasarkan contoh kasus di atas, peran keluarga yang religius menjadi sentral dalam 

membantu anak memahami akhlak terhadap orang tua. Namun permasalahannya, jika 

fungsi pendidikan keluarga tidak berjalan dengan baik, atau keluarga seorang anak tidak 

cukup religius pengertian mengenai akhlak terhadap orang tua ini tidak akan 

tersampaikan. Oleh karena itu, di sinilah pendidikan agama Islam harus mampu 

menutupi lubang yang terbuka tersebut.  

Konflik yang terbentuk antara orang tua dan anak, atau permasalahan anak yang 

melakukan pembangkangan didasari oleh ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban 



 
Aan Sopian, 2018 
KONSEP AKHLAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT AL-QUR’AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN 
PAI DI SEKOLAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

masing-masing. Hak anak adalah kewajiban orang tua begitu juga sebaliknya (Saeidi, 

Ajilian, Farhangi, dan Khodaei, 2014:6). Islam secara khusus mengatur hubungan antara 

keduanya, orang tua memiliki hak untuk dihormati dan diprioritaskan, sementara anak 

punya kewajiban untuk taat selama orang tua tidak menyalahi aqidah atau ajaran agama. 

Begitu juga anak, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari 

orang tuanya, serta orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya lahir dan 

batin.  

Asumsi yang dibuat di dalam tulisan ini adalah Al-Qur’an secara jelas mengatur hal-

hal di atas. Ayat-ayat yang dipilih di dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan 

hak-hak yang harus dimiliki anak dan kewajiban yang harus diperbuatnya terhadap orang 

tua. Karena itulah, penafsiran secara tematik dibutuhkan dan diaplikasikan di dalam 

penelitian ini. Selain itu, asumsi lain yang coba dikembangkan adalah ketidakpatuhan 

anak terhadap orang tua lahir dari perilaku orang tua itu sendiri yang tidak berhasil 

memberikan teladan dan pengajaran yang baik di dalam rumah. Untuk menutupi hal itu, 

pendidikan agama Islam (PAI) menjadi penting dalam menjalankan fungsi pendidikan 

yang tidak lengkap di dalam rumah.  

Ekstraksi ayat-ayat Al-Qur’an mengenai akhlak terhadap orang tua akan membantu 

para pengajar PAI merumuskan pembelajaran mereka dengan lebih jelas dan terarah. 

Selain apa yang telah dipaparkan sebelumnya, urgensi penelitian ini adalah untuk 

menghidupkan kembali tafsir-tafsir pendidikan yang berkaitan erat dengan akhlak dan 

kepribadian. Berdasarkan data yang ada mengenai perilaku tidak terpuji anak atau remaja 

terhadap orang tua, serta keperluan menerapkan pembelajaran PAI yang efektif untuk 

menanggulangi hal tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tesis 

dengan judul: “KONSEP AKHLAK TERHADAP ORANG TUA MENURUT AL-

QUR’AN DAN IMPLIKASI TERHADAP PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH: 

Studi Analisis Tematis Terhadap Ayat Akhlak Terhadap Orangtua Tafsir 

Mauḍu’i” 
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B. Identifikasi Masalah 

Akhlak terhadap orang tua menjadi pembuka gerbang masalah yang akan menjadi 

pembahasan penulis selanjutnya. Kurangnya referensi secara rinci dan terbatasnya 

pengetahuan orang tua tentang caramendidik anak diawal perkembanyannya dapat 

berakibat anak berperilaku di luar batas, bahkan terhadap orang tuanya sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut di atas akhirnya dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

a. Paracendikiawan kurang banyak yang membahas akhlak serta adab anak terhadap Ibu 

Bapaknya 

b. Anak membangkan karena tidak banyak tahu 

c.    Peran Pembelajaran PAI yang mengandung materi akhlak pada orang tua belum 

maksimal terpahami oleh anak 

d.   Orang tua kurang pengetahuan tentang cara mendidik anak sehingga ketika anak 

bermasalah, orang tua tidak tahu bagaimana cara menangani hal tersebut 

e.      orang tua yang berlatar belakang kurang dalam prilaku, juga lebih cendrung 

memiliki anak yang kurang mampu berakhlak baik pada orang tuanya.  

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah utama pada penelitian ini adalah bagaimana Konsep Akhlak 

Terhadap Orang Tua Menurut Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI 

Di Sekolah ? 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana eksistensi akhlak terhadap orang tua dalam Al-Qur`an? 

2. Bagaimana konsep akhlak terhadap orang tua dalam Al-Qur`an? 

3. Bagaimana Implikasi akhlak terhadap orang tua terhadap pembelajaran PAI? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui konsep akhlak terhadap orang tua 

menurut Al-Qur’an dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI di sekolah : studi analisis 

tematis ayat akhlak terhadap orangtua tafsir mauḍu’i. 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui eksistensi akhlak terhadap orang tua dalam Al-Qur`an.  

2. Mengetahui konsep akhlak terhadap orang tua dalam Al-Qur`an. 

3. Mengetahui Implikasi akhlak terhadap orang tua terhadap pembelajaran PAI. 
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E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat di peroleh, yakni 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, 

berupa gambaran mengenai akhlaq terhadap orangtua berdasarkan Al-Qur`an 

menurut para mufasir.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bidang Pendidikan  

Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dunia pendidikan 

khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai upaya 

peningkatan pemahaman konsep pendidikan akhlaq terhadap orangtua sebagai acuan 

guru PAI, kemudian untuk meningkatkan belajar siswa dalam materi akhlaq 

terhadap orangtua, sehingga adanya peningkatan pembelajaran siswa. 

b. Prodi PAI 

Memberikan informasi tentang konsep pendidikan akhlaq terhadap orangtua 

dalam Al-Qur`an menurut para mufasir, dan diharapkan menjadi salah satu referensi 

bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa, tentunya dalam bidang 

pendidikan Islam. Sehingga penelitian mengenai konsep akhlaq terhadap orangtua 

berdasarkan Al-Qur’an ini lebih berkembang lagi. 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Sistematika tesis ini disusun atas lima bab, yaitu: 1) Pendahuluan, 2) Kajian Teori, 3) 

Metode penelitian, 4) Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan 5) Kesimpulan dan saran. 

BAB I Pendahuluan, dikemukakan tentang latar belakang penelitian, Identifikasi 

Masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi tesis 

BAB II Kajian Teori, berisi teori-teori yang berkaitan dengan konsep akhlak kepada 

orangtua, ruang lingkup akhlaq terhadap orangtua, dan macam-macam akhlaq terhadap 

orangtua. 

BAB III Metode penelitian, pada bab ini berisi tentang pendekatan dan metode 

penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian teknis analisis data dan tahapan 

penelitian.  
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BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini dibahas hasil penelitian 

disertai dengan analisisnya, Adapun hasil penelitian ini mencakup eksistensi akhlaq 

terhadap orangtua dalam al-Qur`an, penafsiran para mufasir, konsep pendidikan akhlaq 

terhadap orangtua dalam al-Qur`an,  serta langkah-langkah pendidikan terhadap orangtua. 

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan kesimpulan dari 

jawaban terhadap pokok atau rumusan masalah. Di samping itu peneliti juga memberikan 

saran-saran sebagai tindak lanjut untuk penelitian yang akan datang. 

 


