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Abstract 
 

Family is the first education for children. It is in this family that children receive parental care towards their 
development. Before a child gets to know the environment, society, school and other outside world. He was first 
influenced by his family environment, especially the education of his parents. Parents (father and mother) are 
natural educators. They are educators for their children because by nature mothers and fathers are given gifts by 
God in the form of parental instincts. Because of this instinct, parents feel compassion for their children, so that 
both feel morally burdened by the responsibility to care for, supervise and protect and guide their offspring. As 
parents, you definitely want their offspring to be smart, noble and have faith in Allah SWT. Parents have an 
obligation to educate their children to understand the values in Islamic teachings so that later their children 
become pious children. As for the things that must be instilled in the child in the first educational process is the 
cultivation of religious values. This is very important because as early as possible in the child, a strong religious 
foundation must be built as a provision for him to live his life. 
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1. Pendahuluan 

Keluarga memiliki peran aktif terhadap pendidikan anak, terutama dalam 
pendidikan agama. Apabila orang tua menyerahkan seluruh  pembinaan pendidikan agama 
kepada lingkungan, masyarakat dan sekolah merupakan kesalahan yang sangat fatal. Hal 
ini disebabkan tanggung jawab pendidikan agama yang paling awal bagi anak terletak 
kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, seharusnya sebagai orang tua harus menyadari 
mengenai arti pendidikan bagi anak-anaknya khususnya pendidikan yang menyangkut 
dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam, karena orang tua bertanggung jawab penuh 
terhadap generasi yang dilahirkan serta dengan adanya tanggung jawab ini orang tua harus 
mengetahui bagaimana pendidikan dalam keluarga. Keluarga merupakan unit dari 
kepribadian-kepribadian orang yang berinteraksi. Keluarga sebagai suatu unit sosial yang 
berisikan bapak, ibu, dan anak-anak yang tinggal bersama dalam suatu rumah yang 
menyenangkan miliknya sendiri. Sedangkan, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa 
keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu gabungan 
yang khaspun berkehendak juga untuk bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk 
kemuliaan satu-satunya dan semua anggota (Supriyono, 2015). 

Orang tua dalam pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan 
menentukan keberhasilan dalam tujuan pendidikan, karena orang tua sebagai peletak 
dasar-dasar ketauhidan dalam diri anak-anak mereka. Maka, orang tua dalam pendidikan 
hingga tanggung jawab ditempatkan sebagai kewajiban orang tua terhadap anak. 
Rasulullah saw meletakkan empat kewajiban, yaitu mengazankan, memberi nama yang 
baik, mengajarkan al-Qur’an, dan menikahkan mereka setelah cukup usia untuk menikah. 
Di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 
7 ayat 1 dinyatakan “orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan 
dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya”. Sedangkan, 
dalam pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa “orang tua dari anak usia wajib belajar, 
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berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya” (2007). Jadi, disini telah 
jelas bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama baik antara keluarga, 
masyarakat dan pemerintah. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena untuk menghasilkan 
manusia yang berkualitas terkhusus pada zaman saat ini dengan segala kemajuan tentunya 
banyak persaingan yang kuat antar perorangan, kelompok, dan bangsa. Maka, generasi 
penerus bangsa harus mendapatkan pendidikan sedini mungkin agar kehidupannya dapat 
disiplin, teratur, dan terarah, sehingga mereka tidak tergoda akan hal-hal yang dapat 
merusak mental dan moral manusia. Oleh karena itulah, pendidikan keluarga sangat 
berperan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada anak sedini 
mungkin agar mereka mampu menjadi penerus bangsa yang baik dan berkualitas. 

1.1 Kajian Teori 
a. Pendidikan dalam Keluarga Perspektif Islam 

Pendidikan anak menurut pandangan Islam yang harus dilakukan dalam 
keluarga adalah menggunakan beberapa pola pendidikan. Pola atau dapat disebut juga 
sebagai metode merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam 
menyampaikan nilai-nilai atau materi pendidikan pada peserta didik untuk mencapai 
tujuan pendidikan itu sendiri sebagai salah satu komponen penting dalam proses 
pendidikan. Pola atau metode dituntut untuk selalu dinamis sesuai dengan dinamika 
dan perkembangan peradaban manusia. Pola atau metode pendidikan agama dalam 
Islam pada dasarnya mencontoh pada perilaku Nabi Muhammad saw dalam membina 
keluarga dan sahabatnya. Karena segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 
saw merupakan manifestasi dari kandungan al-Quran. 

Adapun dalam pelaksanaannya, Nabi memberikan kesempatan pada para 
pengikutnya untuk mengembangkan cara sendiri selama cara tersebut tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh 
Nabi. Abdurrahman Al-Nahlawi dalam bukunya Ushulu al-Tarbiyah al-Islamiyah wa 
Ashalibiha mencoba mengembangkan metode pendidikan Qurani, yang disebut 
metode pendidikan Qurani ialah salah satu metode pendidikan yang berdasarkan 
kandungan al-Quran dan as-Sunnah. Dalam hal ini, segala bentuk upaya pendidikan 
didasarkan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah swt 
berfirman, yang artinya; "Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, 
bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi 
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
hak dan yang batil)" (al-Baqarah: 185). 

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa al-Quran selain berfungsi sebagai sumber 
nilai yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan, juga dapat dijadikan sebagai 
sumber dalam melakukan tindakan pendidikan. Tujuan pendidikan Qurani diarahkan 
kepada suatu hasil yang bersifat fisik, mental, dan spiritual. Ketiga hal tersebut 
merupakan satu kesatuan yang utuh yang akan membentuk kepribadian peserta didik. 
Tujuan yang bersifat fisik yaitu tingkah laku yang tampak secara nyata, berupa 
tindakan-tindakan pengalaman ibadah ritual. Sedangkan tujuan yang bersifat mental 
berkaitan dengan tanggung jawab pengembangan intelegensi yang mengantarkan 
peserta didik kepada kebenaran tertinggi melalui penyajian fakta-fakta yang relevan 
dan memadai, dimana fakta-fakta itu dapat memberikan kesaksian dan eksistensi 
Allah swt. Disamping itu bertujuan untuk mendorong dan mengantarkan peserta didik 
kepada berfikir logis dan kritis. Sementara tujuan spiritual berkaitan dengan kualitas-
kualitas ruhaniah manusia yang mengarah pada perwujudan kualitas kepribadian yang 
bersifat ruhaniah dan penampakan pengaruhnya pada perilaku yang nyata dalam 
tingkah laku, akhlak dan moralitas yang mencerminkan kualitas pendidikan. 
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Pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga dapat menggunakan metode 
pendidikan Qurani. Adapun pendidikan Qurani yang dapat dilakukan dalam 
pendidikan agama dalam keluarga diantaranya sebagai berikut:  
1) Pendidikan keteladanan 

Metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada 
anak, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Keteladanan adalah salah satu 
metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah saw dan dianggap paling banyak 
pengaruhnya terhadap keberhasilan menyampaikan misi dakwahnya. Sebagai 
umat Islam, sudah seharusnya mencontoh perilaku Nabi Muhammad saw, karena 
dalam dirinya telah ada keteladanan yang mencerminkan ajaran al-Quran. 

2) Pendidikan dengan adat kebiasaan 
Pada umur kanak-kanak kecenderungan anak adalah meniru apa yang 

dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, baik saudara terdekatnya ataupun 
bapak ibunya. Oleh karena itu patut menjadi perhatian semua pihak, terutama 
orang tuanya selaku figur yang terbaik di mata anaknya. Jika orang tua 
menginginkan putra-putrinya tumbuh dengan menyandang kebiasaan-kebiasaan 
yang baik dan akhlak terpuji serta kepribadian yang sesuai ajaran Islam, maka 
orang tua harus mendidiknya sedini mungkin dengan moral yang baik. Karena 
tiada yang lebih utama dari pemberian orang tua kecuali budi pekerti yang baik. 
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan al-Tirmidzi dari 
Ayyub bin Musa: Diceritakan dari Ayyub bin Musa dari ayahnya dari kakeknya, 
bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada pemberian yang lebih utama dari 
seorang ayah kepada anaknya kecuali budi pekerti yang baik" (H.R At-Tirmidzi). 

3) Pendidikan dengan nasihat 
Pemberi nasihat seharusnya orang yang berwibawa di mata anak. 

Pemberi nasihat dalam keluarga tentunya orang tuanya sendiri selaku pendidik 
bagi anak. Anak akan mendengarkan nasihat tersebut, apabila pemberi nasihat 
juga bisa memberi keteladanan. Sebab nasihat saja tidak cukup bila tidak diikuti 
dengan keteladanan yang baik. Anak tidak akan melaksanakan nasihat tersebut 
apabila didapatinya pemberi nasihat tersebut juga tidak melaksanakannya. Anak 
tidak butuh segi teoretis saja, tapi segi praktislah yang akan mampu memberikan 
pengaruh bagi diri anak. Nasihat yang berpengaruh, membuka jalannya ke dalam 
jiwa secara langsung melalui perasaan. Setiap manusia (anak) selalu 
membutuhkan nasihat, sebab dalam jiwa terdapat pembawaan yang biasanya 
tidak tetap, dan oleh karena itu kata-kata atau nasihat harus diulang-ulang. 
Nasihat akan berhasil atau memengaruhi jiwa anak, tatkala orang tua mampu 
memberikan keadaan yang baik. 

4) Pendidikan dengan perhatian 
Orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

anaknya, baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan yang berbentuk ruhani. 
Diantara kebutuhan anak yang bersifat ruhani adalah anak ingin diperhatikan 
dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Pendidikan dengan perhatian adalah 
mencurahkan, memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak 
dalam pembinaan akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial, disamping 
selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiahnya. 
Orang tua yang bijaksana tentunya mengetahui perkembangan anaknya. Ibu 
adalah pembentuk pribadi putra-putrinya lebih besar prosentasenya dibanding 
seorang ayah. Tiap hari waktu Ibu banyak bersama dengan anak, sehingga wajar 
bila kecenderungan anak lebih dekat dengan para ibunya. Untuk itu ibu 
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diharapkan mampu berkiprah dalam mempersiapkan pertumbuhan dan 
perkembangan putra-putrinya. 

5) Pendidikan dengan memberikan hukuman 
Hukuman merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pendidik, 

apabila ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab hukuman 
merupakan tindakan tegas untuk mengembalikan persoalan di tempat yang benar. 
Hukuman sesungguhnya tidaklah mutlak diberikan. Karena ada orang dengan 
teladan dan nasihat saja sudah cukup, tidak memerlukan hukuman. Tetapi pribadi 
manusia tidak sama seluruhnya. Seorang pendidik haruslah mengenal siapa dan 
bagaimana watak anak didiknya, karena terkadang sikap negatif yang 
dimunculkan anak adalah bentuk dari proses kecerdasannya. Sehingga harus hati-
hati dalam menyikapinya agar tidak terjadi trauma pada anak yang dapat 
mematahkan daya kreatif dan inovasinya.  Sebenarnya tidak ada pendidik yang 
tidak sayang kepada siswanya. Demikian juga tidak ada orang tua yang merasa 
senang melihat penderitaan anaknya. 

Dengan memberikan hukuman, orang tua sebenarnya merasa kasihan 
terhadap anaknya yang tidak mau melaksanakan ajaran Islam. Karena salah satu 
fungsi dari hukuman adalah mendidik. Sebelum anak mengerti peraturan, ia dapat 
belajar bahwa tindakan tertentu benar apabila tidak menerima hukuman dan 
tindakan lainnya salah apabila mendapatkan suatu hukuman.  Dalam memberikan 
hukuman ini diharapkan orang tua melihat ruang waktu dan tempatnya. Diantara 
metode memberikan hukuman kepada anak yaitu pertama, menghukum anak 
dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kedua, menjaga tabiat anak yang salah. 
Ketiga, hukuman diberikan sebagai upaya perbaikan terhadap diri anak dengan 
tahapan yang paling akhir dari metode-metode yang lain. 

Memberi hukuman pada anak, seharusnya para orang tua sebisa 
mungkin menahan emosi untuk tidak memberi hukuman berbentuk badaniah. Jika 
hukuman yang berbentuk psikologis sudah mampu merubah sikap anak, tentunya 
tidak dibutuhkan lagi hukuman yang menyakitkan anak tersebut. Menurut Nashih 
Ulwan, hukuman menurut bentuknya ada dua, yaitu hukuman psikologis dan 
hukuman biologis. Bentuk hukuman yang bersifat psikologis yaitu pertama, 
menunjukkan kesalahan dengan pengarahan. Kedua, menunjukkan kesalahan 
dengan memberikan isyarat. Ketiga, menunjukkan kesalahan dengan kecaman. 

b. Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak 
Peranan orang tua dalam pendidikan anak mempunyai beberapa tahapan 

yaitu pertama, mengajarkan anak pendidikan agama seperti mengajarkan anak untuk 
melakukan ibadah, mengajarkan anak membaca serta menyuruh anak untuk mengikuti 
kegiatan yang positif. Kedua, peranan orang tua dalam pendidikan anak yaitu 
mengajarkan anak pendidikan sosial seperti mengajarkan anak untuk bertingkah laku 
yang sopan, mengajarkan anak saling menyayangi sesama sudara, mengajarkan anak 
untuk saling menyapa, mengajarkan anak untuk hidup hemat, mengajarkan anak untuk 
menjalin persahabatan yang baik kepada saudara dan orang lain dan mengajarkan anak 
memilki sikap adil. Pada tahap ketiga, peranan orang tua dalam pendidikan anak yaitu 
mengajarkana anak pendidikan akhlak seperti mengajarkana anak sifat jujur dan sabar. 

Orang tua dalam pendidik anak belum terlaksana dengan baik, dimana orang 
tua sering membiarkan anak yang belum melakukan yang kurang baik, kurang dalam 
belajar, bertingkah kurang sopan di depan tamu, bertengkar depan tamu, sering 
berkata tidak jujur dan sering marah saat anak tersebut dinasehiti oleh ibunya. Orang 
tua berperan dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka untuk lebih 
mendalami makna keimanan. Peranan orang tua dalam pendidikan agama berupa 
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memberikan tauladan yang baik tentang kekuatan iman kepada Allah swt pada 
keluarga. Orang tua dalam Pendidikan anak bisa berupa pendidikan sosial pada 
keluarga. Pendidikan sosial adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendidik anak 
agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama. Untuk hidup bersama dengan 
orang lain dalam masyarakat, anak harus dapat menyusaikan diri dengan masyarakat 
di sekitarnya. Dalam hal ini peranan orang tua sangat diperlukan dalam mendidik anak 
dalam lingkungan. Memberikan contoh tingkah laku sosial berdasarkan prinsi-prinsip 
agama berupa mengajarkan anak bertingkah laku yang sopan.  

c. Urgensi Penerapan Pendidikan Agama terhadap Anak dalam Keluarga 
Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan kepada 

anak sejak dini. Hal ini dikarenakan anak pada usia kanak-kanak masih mudah untuk 
dibentuk dan dididik serta masih dalam pengaruh lingkungan keluarga. Pendidikan 
agama merupakan pendidikan dasar yang harus dimulai dari lingkungan keluarga oleh 
orang tua. Pendidikan agama dan spiritual termasuk bidang-bidang pendidikan yang 
harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Pendidikan 
agama dan spiritual ini berarti membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang 
bersifat naluri yang ada pada anak. Demikian pula, memberikan kepada anak bekal 
pengetahuan agama dan nilai-nilai budaya Islam yang sesuai dengan umurnya 
sehingga dapat menolongnya kepada pengembangan sikap agama yang benar. Pada 
dasarnya pendidikan agama sesungguhnya adalah penanaman iman kedalam jiwa 
anak dan untuk melaksanakan hal tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam keluarga. 
Pendidikan agama mempunyai arti pendidikan dasar dan konsep Islam adalah 
pendidikan moral. Pendidikan budi pekerti luhur yang berdasarkan agama inilah yang 
harus dimulai oleh ibu-bapak di lingkungan keluarga. Disinilah harus dimulai 
pembinaan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri anak. Lingkungan keluargalah 
yang dapat membina pendidikan ini, karena anak yang berusia muda dan kecil lebih 
banyak berada di lingkungan keluarga daripada di luar. 

Lingkungan keluarga dalam mendidik moral anak sangat penting sekali, 
bukan hanya karena usia dini dan muda serta besarnya pengaruh keluarga, tetapi 
karena pendidikan moral dalam sistem pendidikan pada umumnya belum 
mendapatkan tempat yang sewajarnya. Pendidikan formal di Indonesia masih lebih 
banyak mengambil bentuk pengisian otak anak dalam pengetahuan-pengetahuan yang 
diperlukan untuk masa depannya, sehingga penanaman nilai-nilai moral belum 
menjadi skala prioritas. Oleh sebab itu, tugas ini lebih banyak dibebankan pada 
keluarga. Jika keluarga tidak menjalankan tugas tersebut sebagaimana mestinya, maka 
moral dalam masyarakat akan menghadapi krisis. Dari segi kegunaan, pendidikan 
agama dalam keluarga mempunyai fungsi yaitu pertama, penanaman nilai dalam arti 
pandangan hidup yang kelak mewarnai perkembangan jasmani dan akalnya, kedua, 
penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai guru dan pengetahuan 
di sekolah (Tafsir, 1994). 

Pembinaan pendidikan bagi anak di dalam keluarga memiliki kedudukan 
yang sangat urgen, keluarga menjadi lembaga pendidikan pertama dan utama bagi 
anak. Karena itu, pendidikan agama idealnya ditanamkan pertama kali di dalam 
keluarga. Bekal pendidikan yang diperoleh anak dari lingkungan keluarga akan 
memberinya kemampuan untuk menentukan arah di tengah-tengah kemajuan yang 
semakin pesat. Keluarga muslim merupakan keluarga-keluarga yang mempunyai 
tanggung jawab yang besar dalam mendidik generasi-generasinya untuk mampu 
terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang menyimpang. Oleh sebab itu, perbaikan 
pola pendidikan anak dalam keluarga merupakan sebuah keharusan dan membutuhkan 
perhatian yang serius. Hal yang tidak bisa kita abaikan adalah bahwa tujuan utama 
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pembinaan pendidikan agama dalam keluarga adalah penanaman iman dan akhlak 
terhadap diri anak. 

Pembentukan kepribadian anak sangat erat kaitannya dengan pembinaan 
iman dan akhlak yang ditanamkan melalui pendidikan agama. Secara umum, pakar-
pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang 
mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Keperibadian 
terbentuk melalui semua pengamalan dan nilai-nilai yang diserap dalam 
pertumbuhannya, terutama pada tahun-tahun pertama umurnya. Apabila nilai-nilai 
agama banyak masuk ke dalam pembentukan kepribadian seseorang, tingkah laku 
orang tersebut akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Di sinilah letak 
urgensi pembinaan pendidikan agama terhadap anak di dalam keluarga, khususnya 
pada masa-masa perkembangan dan pertumbuhan anak. Oleh sebab itu, keterlibatan 
orang tua dalam pembinaan pendidikan anak di keluarga sangat diperlukan. Al-
Qurasyi mengemukakan bahwa ada tiga tugas keluarga (orang tua) yaitu: pertama, 
keluarga bertanggung jawab menyelamatkan faktor-faktor ketenangan, cinta kasih, 
serta kedamaian dalam rumah, dan menghilangkan segala macam kekerasan, 
kebencian dan antagonisme. Kedua, keluarga harus mengawasi proses-proses 
pendidikan. Ketiga, keluarga harus memberikan porsi yang besar pada pendidikan 
akhlak, emosi serta agama anak-anak disepanjang tingkat usia yang berbeda-beda. 

1.1.1. Metodologi 
Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah kajian pustaka 

atau library research. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan 
jurnal, buku-buku serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian yang 
diangkat sebagai data primer untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Penelitian ini 
disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada buku serta 
kajian pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan. Kemudian, jenis 
penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif sehingga 
dapat menghasilkan informasi dan juga catatan serta data deskriptif yang berasal dari 
teks yang diteliti. Dalam penelitian kualititif dibutuhkan analisis deskriptif sehingga 
dapat memberikan penjelsan dan juga gambaran secara jelas, sistematis, objektif dan 
juga kritis tentang moderasi beragama dalam bingkai toleransi. 

1.1.1.1. Pembahasan 
Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur 
hidup. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga 
menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta 
didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di 
masa datang” (1971). Pendidikan dalam prosesnya terdiri dari dua fase, yaitu 
pendidikan pra natal (pra konsepsi dan pasca konsepsi) dan pendidikan pasca natal 
(pendidikan setelah kelahiran). 
a. Pendidikan Pra Natal 

Pranatal berasal dari kata pre yang berarti sebelum, dan natal berarti 
lahir. Jadi, pranatal adalah sebelum kelahiran, yang berkaitan atau keadaan 
sebelum melahirkan. Pranatal menurut Saiful Bahri adalah proses pertumbuhan 
dan perkembangan di awal kehidupan manusia. Para ahli menyebutnya periode 
evolusi yang mengubah janin di rahim. Kondisi janin di dalam kandungan sangat 
rentan terhadap lingkungan hidupnya, yaitu seberapa banyak ibunya memiliki 
status kesehatan, kebiasaan, dan perilaku yang baik atau tidak. Ini sangat penting 
untuk diperhatikan, karena akan mempengaruhi perkembangan janin dan tahap 
selanjutnya (Andiyanto, 2018). 
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Fase pranatal terbagi menjadi dua, yaitu masa pra konsepsi (masa 
sebelum teradinya pertemuan antara sperma dan sel ovum) dan masa pasca 
konsepsi (masa kehamilan). Masa pra konsepsi berkaitan erat dengan tujuan 
pernikahan. Tujuan pernikahan di dalam Islam yaitu untuk memelihara 
keturunan. Oleh sebab itu, pada saat proses memilih calon pendamping 
mempunyai pengaruh utama dalam merancang pendidikan anak. Mulai pada saat 
seseorang mempersiapkan diri untuk menikah, memilih pasangan hidup, 
pernikahan sampai melakukan hubungan suami isteri dalam konsep Islam 
memiliki nilai-nilai pendidikan yang berimplikasi pada kualitas keturunan. Nilai-
nilai pendidikan di dalam Islam pada saat menentukan syarat-syarat memilih 
pasangan hidup harus mengutamakan agama sebagai kriteria utama, ta’aruf dan 
peminangan untuk mengetahui latar belakang calon pasangan hidup yang akan 
dinikahi, walimatul ‘ursy yang dilengkapi dengan khutbah pernikahan, dan 
setelah halal melakukan hubungan suami isteri harus membaca doa sebelumnya 
agar suami isteri dan anaknya yang mungkin akan dikaruniakan Allah swt 
dijauhkan dari syaitan. 

Fase pranatal pasca konsepsi terjadi pertumbuhan janin di dalam rahim 
seorang ibu. Kondisi kesehatan dan kejiwaan ibu sangat mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan anak yang ada dalam rahimnya. Rangsangan 
yang diberikan ibu kepada anaknya dalam rahim sangat berpengaruh bagi 
perkembangan selanjutnya, sebaiknya ibu berkomunikasi kepada anaknya sejak 
dalam kandungan. Pada bulan keenam dan ketujuh masa kehamilan, bayi sudah 
mulai mendengar suara-suara seperti detak jantung ibu, suara usus, paru-paru 
dan suara lainnya yang berada di luar rahim. Kemampuan mendengar ini 
sebaiknya digunakan oleh ibu untuk membaca al-Qur’an agar anak yang berada 
dalam rahimnya terbiasa dengan ayat-ayat al-Qur’an. Selain itu, orang tua dapat 
mendoakan anak di dalam kandungannya, menjaga kesehatan dan memakan 
makanan yang bergizi (halal dan baik), berniat secara ikhlas merawat 
kandungannya karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan berakhlak 
mulia sehingga memberi dampak positif bagi anak dalam kandungannya. 

b. Pendidikan Pasca Natal 
Pendidikan pascanatal adalah pendidikan yang dimulai sejak lahirnya 

anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai meninggal dunia atau biasa disebut 
dengan pendidikan seumur hidup (Ilyas, 2019). Adapun pendidikan pascanatal 
terbagi menjadi lima fase, yaitu: 
1) Pendidikan Bayi 

Fase bayi ini juga disebut dengan masa mulut (oral phase), karena 
bayi dapat mencapai pemuasan kebutuhan hidupnya dengan menggunakan 
mulutnya. Fase ini berlangsung sejak anak tersebut lahir sampai berumur dua 
tahun. Pada fase ini biasanya didominasi dengan aktivitas merekam dan bayi 
sangat bergantung kepada bantuan orang lain terutama ibunya. Bukhari 
Umar mengemukakan bahwa pendidikan fase bayi meliputi; memberikan 
nama yang baik, melaksanakan aqiqah, menyusui minimal dua tahun, 
merawat dengan mengurus anak dengan akhlak yang baik seperti membaca 
bismillah pada setiap kesempatan baik waktu menyuapi maupun kegiatan 
lainnya dan orang tua harus bekerja sama dalam mengurus bayi dan 
menghindari pertengkaran yang dapat mengganggu psikologi anak (Hanafi, 
2018). 

Adapun beberapa pesan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw dalam 
pelaksanaan pendidikan bagi bayi; pertama, azan dan iqomat yang 
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mengandung hikmah memberikan seruan suci untuk beribadah kepada Allah 
swt, melalui azan dan iqomat seorang anak diperkenalkan dengan rabbnya. 
Kedua, mencukur rambut bayi yang mengandung unsur kebersihan dan 
kesehatan. Ketiga, tasmiyah yaitu memberikan nama yang baik kepada anak. 
Memberikan nama yang baik merupakan harapan dan doa yang mengandung 
unsur pendidikan dan berpengaruh terhadap anak kelak di masa dewasa. 
Keempat, aqiqah yaitu mengandung hikmah tanggung jawab dan 
pengorbanan orang tua kepada anaknya serta ketaqwaan kepada Allah swt. 
Kelima, khitan yaitu melatih anak agar mengikuti ajaran Rasul, dengan 
adanya khitan inilah yang membedakan pemeluk Islam dan pemeluk agama 
lainnya. Khitan juga sebagai pengakuan penghambaan manusia terhadap 
Allah swt dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Keenam, menyusui yaitu 
bentuk kasih sayang kepada anak yang dapat mempengaruhi perkembangan 
jiwa anak dan ASI juga baik bagi kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, 
dan kecerdasan anak. 

2) Pendidikan Kanak-kanak 
Masa pendidikan kanak-kanak berlangsung dari usia 2-6 tahun, 

pada fase ini anak didominasi oleh aktivitas merekam dan meniru. Umumnya 
perkembangan anak lebih cepat, sehingga aktivitas meniru muncul lebih 
cepat. Oleh sebab itu, keluarga harus memberikan perlakuan dan keteladanan 
yang baik serta membentengi anak dari nilai-nilai atau contoh buruk yang 
ada diluar. Orang tua dapat menggali cerita-cerita al-Qur’an dan sejarah 
perjuangan Islam, karena pada fase ini disarankan agar mendidik anak, orang 
tua harus memahami bahwa pada fase ini anak masih sangat senang bermain. 
Pada masa ini orang tua dituntut untuk bijaksana dalam menanamkan nilai-
nilai pendidikan agama kepada anak sambil bermain sehingga anak tidak 
merasa bosan dan terpaksa. Adapun karakteristik anak pada fase ini adalah: 
a) Dapat mengontrol tindakannya. 
b) Selalu ingin bergerak adalah sesuatu yang alami. 
c) Berusaha mengenal lingkungan sekeliling, perkembangan yang cepat 

dalam berbicara. 
d) Senantiasa ingin memiliki sesuatu, egois, keras kepala, suka protes, dan 

menanyai sesuatu berulang kali. 
e) Mulai membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan 

yang buruk. 
f) Mulai mempelajari dasar perilaku sosial. 

3) Pendidikan Anak-anak 
Fase ini terjadi pada usia 6-12 tahun. Pada usia ini anak sudah mulai 

dapat menggunakan pikiran atau rasionya. Orang tua bisa mengajarkan adab, 
sopan santun, akhlak, dan melatih kewajiban seorang muslim seperti shalat 
dan puasa. Rasulullah saw bersabda yang artinya, “Apabila anak telah 
mencapai usia enam tahun, maka hendaklah diajarkan adab dan sopan 
santun”. (H.R. Ibnu Hibban). Rasulullah saw juga bersabda yang artinya, 
“Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada usia tujuh tahun dan 
pukullah mereka pada usia sepuluh tahun bila mereka tidak sholat, dan 
pisahkan mereka dari tempat tidurnya (laki-laki dan perempuan)”. (H.R. Al-
Hakim dan Abu Dawud). 

Pada fase ini adalah masa anak sekolah dasar, anak sudah 
berhubungan dengan teman-temannya dalam kelompok bermain. Adapun 
pada fase ini orang tua dituntut utnuk mengembangkan rasa iman dalam diri 
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anak-anak, memberikan bimbingan dalam menegakkan sifat-sifat 
kemasyarakatan anak, memupuk kecerdasan, kecekatan dan keterampilan 
melalui latihan-latihan panca indra, membantu anak mencapai kematangan 
fisik dan mental untuk belajar di sekolah, membimbing dan membantu dalam 
belajar sehingga anak dapat mencapai kesuksesan. 

4) Pendidikan Remaja 
Fase ini berlangsung dari usia 13-22 tahun bagi laki-laki dan usia 

12-21 bagi perempuan. Fase remaja ini ditandai dengan adanya perubahan 
yang menyangkut gender sehingga sering juga disebut dengan peralihan dari 
aseksual menjadi seksual. Selain itu, terjadi perubahan fisik dan perubahan 
psikis. Pada fase remaja ini orang tua dapat secara aktif dan bijaksana dalam 
membimbing serta mengarahkan anak, karena mereka sangat membutuhkan 
keteladanan dari orang tua sebab orang tua merupakan contoh utama yang 
menjadi pedoman bagi anak. Fase remaja merupakan fase yang penuh 
dengan gejolak, anak di usia remaja pada umumnya sangat labil dan sibuk 
mencari jati dirinya, ego dan emosi tidak stabil serta mempunyai sikap ingin 
mencoba-coba hal-hal yang baru karena keingintahuannya, karena itulah 
anak diusia remaja membutuhkan pengarahan dan pendidikan yang lebih 
intens. Adapun tugas perkembangan masa remaja umunya berkenaan dengan 
pencapaian dan persiapan memasuki kehidupan berikutnya (fase dewasa), 
yaitu: 
a) Mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya 

yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral 
yang berlaku dalam masyarakat. 

b) Mencapai peranan sosial sebagai seorang pria atau wanita selaras dengan 
tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya. 

c) Keinginan menerima mencapai tingkah laku sosial tertentu yang 
bertanggung jawab ditengah-tengah masyarakat. 

d) Mencapai kemerdekaan atau kebebasan emosional dari orang tua dan 
orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi seorang “person” 
(menjadi diri sendiri). 

e) Mempersiapkan diri untuk mencapai karir tertentu dalam bidang 
ekonomi. 

f) Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan atau kehidupan 
berkeluarga (sebagai suami isteri). 

g) Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman 
bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan 
kehidupan kewarganegaraan. 

5) Pendidikan Dewasa 
Fase dewasa dimulai sejak berkhirnya kegoncangan-kegoncangan 

kejiwaan yang menimpa fase remaja. Usia dewasa memiliki ketenangan jiwa, 
ketetapan hati dan keimanan yang tegas. Sejalan dengan tingkat 
perkembangan usianya, sikap keagamaan pada orang dewasa memiliki ciri-
ciri, yaitu menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan yang 
matang bukan sekedar ikut-ikutan, cenderung bersifat realistis sehingga 
norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah 
laku, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, berusaha 
untuk mempelajari dan memperdalam agama, tingkat ketaatan beragama 
didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, bersikap lebih 
terbuka dan wawasan yang luas, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran 
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agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan 
pemikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani, sikap 
keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-
masing sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, 
memahami serta melaksanakan ajara agama yang diyakininya. Adapun fase 
dewasa terbagi menjadi tiga, yaitu: 
a) Dewasa awal 

Fase dewasa awal terjadi pada usia 21-40 tahun. Fase ini ada 
kecenderungan memilih arah hidup dengan menghadapi godaan berbagai 
kemungkinan pilihan. Tugas perkembangan pada fase dewasa awal 
adalah memilih teman bergaul (sebagai calon suami atau isteri), belajar 
hidup bersama dengan suami atau isteri, mulai hidup dalam keluarga atau 
hidup berkeluarga, belajar mengasuh anak-anak, mengelola rumah, mulai 
bekerja dalam suatu jabatan, dan mulai bertanggung jawab sebagai warga 
negara secara layak. 

b) Masa tengah baya 
Masa tengah baya terjadi pada usia 40-60 tahun. Biasanya 

orang-orang pada usia ini dikatakan mengalami pubertas kedua. Pada 
masa ini sudah mulai menghadapi tantangan hidup, dimana telah 
mencapai pandangan hidup yang matang dan utuh yang dapat menjadi 
dasar dalam membuat keputusan yang konsisten. Adapun tugas 
perkembangan pada fase ini adalah mencapai tanggung jawab sosial dan 
kewarganegaraan secara dewasa, membantu anak-anak yang berusia 
belasan tahun agar berkembang menjadi orang dewasa yang bahagia dan 
bertanggung jawab, mengembangkan aktivitas dan memanfaatkan waktu 
luang sebaik-baiknya bersama orang-orang dewasa lainnya, 
menghubungkan diri sedemikian rupa dengan pasangan sebagai seorang 
pribadi yang utuh, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-
perubahan psikologis yang lazim terjadi pada masa setengah baya, 
mencapai dan melaksanakan penampilan yang memuaskan dalam (karir) 
profesi dan  jabatan, serta menyesuaikan diri dengan perikehidupan 
orang-orang yang berusia lanjut. 

c) Masa tua 
Masa tua terjadi pada usia 60-wafat. Masa ini merupakan masa 

akhir kehidupan manusia, biasanya ditandai oleh perubahan-perubahan 
kemampuan motorik yang semakin merosot. Adapun tugas 
perkembangan pada masa tua yang sesuai dengan berkurangnya kekuatan 
dan kesehatan jasmani, yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya 
kekuatan dan kesehatan jasmaniahnya, menyesuaikan diri dengan 
keadaan pensiun dan berkurangnya penghasilan, membina hubungan 
yang tegas dengan para anggota kelompok seusianya, membina 
pengaturan jasmani sedemikian rupa agar memuaskan dan sesuai dengan 
kebutuhannya, serta menyesuaikan diri terhadap peranan-peranan sosial 
dengan cara yang luas. 

Secara garis besar karakteristik keberagamaan di masa ini, yaitu 
kehidupan keberagamaan pada usia ini telah mencapai tingkat 
kemantapan atau kematangan beragama, meningkatnya kecenderungan 
untuk menerima pendapat keagamaan, mulai muncul pergaulan terhadap 
realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih bersungguh-sungguh, 
sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta 
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antara sesama manusia secara sifat-sifat luhur, timbul rasa takut kepada 
kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjut, serta 
perasaan takut kematian yang berdampak pada peningkatan 
pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap kehidupan 
abadi (akhirat). 

Pada masa tua ini, biasanya orang dewasa memperoleh 
pendidikan melalui majelis ilmu untuk memperoleh ketenangan jiwa dan 
jauh dari hinar binar dunia. Memasuki usia dewasa bukan berarti 
mengakhiri kewajiban menjalani proses pendidikan. Islam mengajarkan 
bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan tidak akan pernah 
berakhir sebelum meninggal dunia. Jadi, tidak ada batasan untuk 
menuntut ilmu, sebagaimana hadits Rasulullah saw, “Tuntutlah ilmu dari 
buayan hingga liang lahat”. Karena dengan ilmu manusia dapat mencapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat, Rasulullah saw juga menegaskan dalam 
sebuah haditsnya, “Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia 
mestilah dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat 
mesti juga dengan ilmu”. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam 
kehidupan manusia terlebih lagi pendidikan agama Islam, manusia tidak 
bisa melepaskan diri dari agama Islam sebagai pedoman hidup. Maka, 
pendidikan agama wajib ditanamkan kepada anak sejak dini, dimana 
dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama keluarga harus ikut 
berperan aktif sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai 
dengan harapan dan tuntunan agama Islam. 

1.1.1.1.1. Kesimpulan 
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena untuk 

menghasilkan manusia yang berkualitas terkhusus pada zaman saat ini dengan 
segala kemajuan tentunya banyak persaingan yang kuat antar perorangan, 
kelompok, dan bangsa. Pendidikan anak menurut pandangan Islam yang harus 
dilakukan dalam keluarga adalah dengan menggunakan beberapa pola pendidikan. 
Pola atau dapat disebut juga sebagai metode merupakan suatu cara yang dilakukan 
oleh pendidik dalam menyampaikan nilai-nilai atau materi pendidikan pada peserta 
didik untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri sebagai salah satu komponen 
penting dalam proses pendidikan. Pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga 
dapat menggunakan metode pendidikan Qurani. Adapun pendidikan Qurani yang 
dapat dilakukan dalam pendidikan agama dalam keluarga diantaranya pendidikan 
keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, 
pendidikan dengan perhatian, dan pendidikan dengan memberikan hukuman. 

Peranan orang tua dalam pendidikan anak mempunyai beberapa tahapan 
yaitu pertama, mengajarkan anak pendidikan agama seperti mengajarkan anak 
untuk melakukan ibadah, mengajarkan anak membaca serta menyuruh anak untuk 
mengikuti kegiatan yang positif. Kedua, peranan orang tua dalam pendidikan anak 
yaitu mengajarkan anak pendidikan sosial seperti mengajarkan anak untuk 
bertingkah laku yang sopan, mengajarkan anak saling menyayangi sesama sudara, 
mengajarkan anak untuk saling menyapa, mengajarkan anak untuk hidup hemat, 
mengajarkan anak untuk menjalin persahabatan yang baik kepada saudara dan 
orang lain dan mengajarkan anak memilki sikap adil. Pada tahap ketiga, peranan 
orang tua dalam pendidikan anak yaitu mengajarkana anak pendidikan akhlak 
seperti mengajarkana anak sifat jujur dan sabar. 

Pembentukan kepribadian anak sangat erat kaitannya dengan pembinaan 
iman dan akhlak yang ditanamkan melalui pendidikan agama. Secara umum, 
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pakar-pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu 
mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. 
Keperibadian terbentuk melalui semua pengamalan dan nilai-nilai yang diserap 
dalam pertumbuhannya, terutama pada tahun-tahun pertama umurnya. Apabila 
nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam pembentukan kepribadian seseorang, 
tingkah laku orang tersebut akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai 
agama. Di sinilah letak urgensi pembinaan pendidikan agama terhadap anak di 
dalam keluarga, khususnya pada masa-masa perkembangan dan pertumbuhan anak 
tersebut. Oleh sebab itu, keterlibatan orang tua dalam pembinaan pendidikan anak 
di keluarga sangat diperlukan. 

Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
juga menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan 
peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi 
peranannya di masa datang”. Pendidikan dalam prosesnya terdiri dari dua fase, 
yaitu pendidikan pra natal (pra konsepsi dan pasca konsepsi) dan pendidikan pasca 
natal (pendidikan setelah kelahiran). Pranatal berasal dari kata pre yang berarti 
sebelum, dan natal berarti lahir. Jadi, pranatal adalah sebelum kelahiran, yang 
berkaitan atau keadaan sebelum melahirkan. Sedangkan, Pendidikan pascanatal 
adalah pendidikan yang dimulai sejak lahirnya anak sampai mereka dewasa, 
bahkan sampai meninggal dunia atau biasa disebut dengan pendidikan seumur 
hidup. 
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