BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anak merupakan karunia sekaligus amanat pemberian Tuhan. Aset, pewaris
dan penerus generasi suatu bangsa ada pada diri anak. Masa depan suatu bangsa
berada pada masa depan anak-anak mendatang. Pertumbuhan dan perkembangan
anak diharapkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Masa dewasa nanti anak
diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik, mental, sosial dan
emosi. Perkembangan anak dapat tercapai secara optimal dengan potensi yang
dimiliki sehingga kelak akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas
(Saidah, 2003).
Anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang berusia
belum genap enam tahun (Depdiknas, 2003). Widarmi (2015) mengemukakan anak
usia dini adalah kelompok yang sedang dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan. Anak usia dini bukan merupakan miniatur orang dewasa. Karakter
yang dimiliki setiap anak berbeda, ada anak yang mudah diatur, ada anak yang
butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, ada pula yang sering
menolak rutinitas dan menangis. Karakteristik umum yang dimiliki anak usia dini
seperti bersifat unik (Tatminingsih, 2016).
Usia 0-6 tahun merupakan

golden age, masa keemasan yang dalam

perkembangannya otak anak harus diberi rangsangan atau stimulus yang tepat.
Jamaris (2013) menyatakan pertumbuhan fisik, otak dan perkembangan intelegensi
anak pada usia 0-8 tahun sangat pesat. 4-6 tahun merupakan masa anak berada pada
periode sensitif dimana fungsi inderanya perlu dirangsang dan diarahkan sehingga
tidak terhambat perkembangannya. Anak mengalami perkembangan berbagai
aspek dengan cepat pada masa ini. Aspek tersebut berkembang melalui rangsangan
pendidikan. Rangsangan pendidikan akan membentuk individu menjadi pribadi
yang lebih berkualitas. Masa ini merupakan suatu tahap perkembangan dalam
rentang kehidupan manusia yang ditandai oleh banyaknya peristiwa-peristiwa

1

2

penting terjadi yang pada akhirnya berpengaruh pada kehidupan dimasa yang akan
datang (Hurlock, 2005).
Periode keemasan menentukan perkembangan tahap berikutnya dalam
berbagai potensi yang dimiliki anak. Rangsangan atau stimulasi yang tidak
diberikan dengan maksimal, mengakibatkan anak akan mendapat kesulitan dalam
perkembangan tahap berikutnya. Stimulasi perkembangan dalam kegiatan seharihari dapat dilakukan orang tua melalui parenting (Tatminingsih, 2016).
Parenting merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan
menggunakan teknik serta metode yang menitikberatkan pada kasih sayang dan
ketulusan cinta mendalam yang bersumber dari orang tua. Aisyah (2012)
menyatakan parenting merupakan interaksi antara orang tua dengan anaknya
selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Memberikan parenting merupakan
tanggung jawab orang tua yang diberikan kepada anak. Berhasil atau tidaknya dari
parenting yang diberikan orang tua akan terlihat ketika anak dewasa nanti.
Konsep parenting yang dapat dilakukan orang tua maupun pendidik adalah
melakukan responding, melakukan monitoring dan modeling (Marini & Adriani,
2005). Aspek atau konsep dasar tersebut merupakan aspek yang sangat penting
dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Anak memiliki kebutuhan berbeda
daripada usia lainnya, maka orang tua sangat berperan penting untuk menjadikan
kebutuhan anak tersebut menjadi bermakna bagi anak. Parenting dari keluarga
sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, karena masa kanak-kanak
merupakan masa keemasan (golden age) yang penting dalam kehidupan anak.
Orang tua dapat menanamkan prinsip-prinsip yang lurus dan orientasi yang baik
dalam jiwa dan perilaku anak pada fase ini. Kesempatan pada masa kanak-kanak
ini terbuka luas dan semua potensi tersedia lantaran anak dalam kondisi fitrah yang
suci, masih lugu, polos, hatinya lembut belum tercemari dan jiwa yang belum
terkotori (Abdurahman, 2010). Wolf (2020) menyatakan bahwa orang tua dianggap
penting dan memegang kendali paling pertama dalam memberikan pengaruh
terhadap anak. Orang yang paling dekat dan paling bertanggung jawab dalam
memberikan pengasuhan pada anak adalah orang tua.
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Mustikaningrum (2014) menyatakan parenting bukan sekedar memberi
makan dan minum, tetapi parenting meliputi kegiatan yang dapat menstimulasi
perkembangan anak dan prinsip social-learning. Parenting menyangkut semua
perilaku orang tua sehari-hari yang berhubungan langsung dengan anak maupun
tidak. Edward (2006) mengemukakan parenting merupakan suatu tugas yang
berkaitan dengan mengarahkan anak menjadi mandiri di masa dewasa secara fisik
dan psokologis. Parenting erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga dalam
memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi fisik, mental dan
sosial. Hoghigi (2004) menyatakan parenting mencakup beragam aktifitas yang
bertujuan agar anak berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan
baik.
Mengasuh anak bukan perkara yang mudah dan bukan pekerjaan ringan.
Memberikan parenting pada anak merupakan kebutuhan pokok dan kewajiban yang
harus dipenuhi semua orang tua (Abdurahman, 2010). Thoha (1996) menyatakan
pengasuhan anak adalah bagian penting dan mendasar, untuk menyiapkan anak
menjadi masyarakat yang baik. Parenting yang diberikan orang tua dapat
mempererat hubungan atau komunikasi antara orang tua dan anak (Chou, Mei-Ju,
Yang, Chen-Hsin, Huang, 2014)
Mengasuh anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua karena
anak adalah karunia Tuhan (Mulyanti, 2013). Parenting yang diberikan orang tua
terhadap anak akan terlihat dampaknya ketika anak dewasa nanti. Orang tua akan
dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan atas parenting yang diberikan kepada
anak. Pengasuhan yang diberikan orang tua tidak boleh mengesampingkan Tuhan
karena anak adalah karunia dan amanat serta seluruh aspek hidup ini berkaitan
dengan Pencipta. Pengasuhan yang melibatkat Tuhan disebut dengan spiritual
parenting.
Doe dan Walch (2001) mengemukakan Spiritual parenting menempatkan
Tuhan sebagai urutan tertinggi dalam daftar prioritas kehidupan manusia. Spiritual
parenting menawarkan spiritualitas sehari-hari yang dapat memupuk jiwa anak
untuk lebih mengenal Tuhan meliputi cara orang tua dalam memberikan aturanaturan, hukuman dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan
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terhadap anaknya. Mulyanti (2013) menjelaskan inti dari spiritual parenting adalah
mengenal Tuhan dan merasakan kehadiran-Nya dalam setiap aspek kehidupan.
Spiritual parenting mempunyai keunggulan yang membedakan dengan
pengasuhan lainnya. Pengasuhan ini lebih konkret karena tidak sekedar teori,
namun lebih pada praktek secara aktif maupun pasif (Doe & Walch, 2001). Model
spiritual parenting akan menciptakan kader-kader anak bangsa yang bermoral
spiritualitas. Anak sejak usia dini kejiwaannya telah disentuh oleh nilai-nilai
spiritualitas. Sentuhan-sentuhan tersebut dapat membantu menciptakan kehidupan
para manusia yang berjiwa baik dan berkarakter (Mulyanti, 2013).
Sagala (2018) menyatakan konsep spiritual parenting berlaku untuk semua
agama di dunia. Agama Kristen dalam Al-Kitab menjelaskan orang tua bertanggung
jawab untuk membina dan mendisiplinkan anak-anak. Orang tua mempunyai tujuan
agar anak-anak bisa dibawa untuk lebih mengenal Al-kitab dan menghormati
Tuhan. Agama Hindu menyebutkan anak yang tidak diasuh dengan baik akan
menjadi kuputra. Kuputra adalah sebutan untuk anak yang memiliki karakter buruk
lantaran pengasuhan yang buruk. Agama Buddha dalam kitabnya menjelaskan
tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, antara lain: mencegah berbuat
buruk, menganjurkan berbuat baik, memberi pendidikan yang baik, mencarikan
pasangan yang sesuai dan memberi warisan. Agama Islam memandang mengasuh
anak adalah kewajiban yang harus dilakukan dan kelak akan dimintai
pertanggungjawaban di akhirat.
Konsep bahwa anak adalah karunia Tuhan dianut oleh semua agama di
dunia. Bentuk wujud terimakasih orang tua terhadap Tuhan dengan memberi
parenting

yang terbaik untuk anak-anak (Abduraham, 2010). Semua agama

memiliki konsep spiritual parenting berdasarkan ajaran agama masing-masing.
Orang tua yang melakukan pengasuhan dengan mengaplikasikan konsep-konsep
spiritual parenting, anak diharapkan tumbuh dan berkembang dengan memiliki
karakter dan perilaku yang baik.
Indonesia merupakan Negara dengan beragam agama. Islam, protestan,
katolik, hindu, budha dan konghucu merupakan agama yang berada di Indonesia.
Masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama islam dengan jumlah populasi
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87% (Chrisnanto, 2019). Masjid sebagai tempat ibadah orang Islam sangat mudah
ditemukan di sekitar. Bangunan yang bernuansa islam seperti sekolah, gedung
dakwah dan tempat wisata juga mudah dilihat. Aneka ragam kegiatan keislaman
sering diadakan di tingkat desa, kota maupun tingkat provinsi. Fenomena ini
memperlihatkan bahwa kegiatan keagamaan berjalan dengan baik dengan fasilitasfasilitas tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian yang dilakukan
yaitu spiritual parenting dalam Islam atau parenting Islami.
Rachman (2004) menyatakan parenting Islami adalah suatu pengasuhan
yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, Al-Qur’an dan As-Sunnah. Konsep
Spiritual Parenting dalam Islam menjelaskan pengasuhan yang digunakan orang
tua juga mencakup bagaimana orang tua mampu membentuk akhlakul karimah
terhadap anak-anaknya. Parenting dalam Islam digunakan sebagai upaya
pembentukan iman, karakter, akhlak dan moral anak serta jiwa-jiwa spiritualitas
anak (Abdurahman, 2010). Tugas orang tua adalah memberikan pengarahan yang
positif dan memberikan bimbingan kepada anaknya agar bisa menerapkan ajaran
pendidikan Islam yang benar berdasarkan perilaku yang baik. ‘Ulwan (2012)
mengemukakan aspek spiritual parenting dalam islam terdiri dari 3 point,
diantarnya: pendidikan psikologis dan mental, pendidikan keimanan dan syariat
agama Islam serta pendidikan akhlak dan sosial.
Peneliti melakukan observasi awal di Dusun Jrakah Kelurahan Delingan
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2021
(CO. A). Jrakah merupakan dusun yang fasilitas ibadahnya bagus. Mayoritas
masyarakat di dusun Jrakah beragama Islam. Fasilitas ibadah di dusun Jrakah
tersedia dengan baik. Masjid-masjid mudah ditemukan, hampir di setiap RT
terdapat masjid. Masyarakat Jrakah dengan adanya fasilitas ibadah yang memadai
tersebut tidak mengalami hambatan untuk beribadah. Masyarakat sebagian besar
rajin beribadah dengan mengerjakan sholat di mesjid dan mengikuti kajian-kajian
baik di dalam maupun di luar dusun. Selain kajian ada juga kegiatan tadarus alQuran yang masyarakat ikuti. Lingkungan yang bagus secara agamis di Dusun
Jrakah menciptakan lingkungan yang menunjang untuk terlaksananya spiritual
parenting. Orang tua di Dusun Jrakah dapat melakukan spiritual parenting melalui
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mengenalkan nilai keagamaan pada anak dengan lebih dini karena adanya
dukungan lingkungan yang memadai tersebut.
Dusun Jrakah yang dulu terkenal dengan kampung maling sekarang terkenal
dengan kampung santri. Ugkapan tersebut disampaikan seorang tokoh agama saat
dilakukan wawancara. “Dulu di sini dikenal dengan ndeso maling. Warga banyak
yang menjadi maling” CW.N.05 Saking terkenale sampai ada orang yang
tertangkap saat berulah dan mengaku orang Jrakah, “jane ki aslie yo udu wong
jrakah mboso di telusuri” CW.N.07. Tapi sekarang udah berbeda, alhamdulillah
sudah banyak yang paham agama, banyak anak-anak lulusan dari pondok
pesantren, orang yang dulunya terkenal mbeling sudah bnayak yang bertaubat.
“Alhamdulillah saiki wes berubah, wes sadar. Mulone sakiki aku kerep nyebut
Jrakah kui kampung santri” CW.N.09, ujar tokoh agama.
Peneliti melakukan wawancara awal dengan beberapa orang tua dan tokoh
agama pada tanggal 25 Januari 2021, hasil wawancara tersebut mengindikasikan
pengasuhan yang dilakukan adalah spiritual parenting. Hal tersebut dibuktikan
dengan kebiasaan orang tua yang rajin beribadah, pergi ke masjid dan menghadiri
pengajian. Orang tua juga melibatkan anak dalam kegiatan beribadah, misalnya
mengajak sholat di masjid, menghadiri pengajian dan meminta anak untuk
mengikuti program TPA (CW.N.12). Wawancara dilakukan dengan melibatkan 3
orang tua dan tokoh agama. Peneliti juga melakukan observasi di dusun Jrakah dan
mendapat hasil belum semua anak berperilaku baik atau positif, akan tetapi ada
yang berperiku negatif (CO. A). Perilaku negatif yang ditunjukkan anak seperti:
meludah di sembarang tempat, berani dengan orang dewasa atau orang tua,
membangkang, masuk rumah tanpa salam atau permisi dan berkata tidak sopan
serta memanggil orang dewasa dengan panggilan kowe (kamu). Hasil observasi
tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti spiritual parenting pada anak usia
dini di dusun Jrakah. Anak juga menunjukkan sikap yang kurang dalam mengenal
Tuhan, seperti anak belum mampu mengucap kalimat tauhid sendiri dan belum
mengerti maknanya.
Kebiasaan orang tua yang rajin beribadah berdampak terhadap pengasuhan
yang diberikan kepada anak. Pengasuhan yang diberikan orang tua berdampak
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terhadap tingkah laku anak. Anak apabila mendapatkan parenting yang baik dari
orang tuanya, dikenalkan Tuhan, diberitahu kewajiban, larangan, hukuman dan
diasuh dengan melibatkan Tuhan, maka ia akan tumbuh menjadi manusia yang
berkarakter dan menjadi manusia yang unggul di masa yang akan datang.
Pengasuhan memegang peran penting dalam kehidupan anak mendatang yang
bermanfaat sebagai pengalaman sekaligus motivasi. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang menyatakan spiritual parenting mempunyai peranan dalam
perkembangan moral anak (Fadilah, 2009). At Tamimy (2016) juga melakaukan
penelitian dan hasilnya menyatakan bahwa keluarga muslim menerapkan
pendidikan-pendidikan

islami

dalam

mendidik

dan

membesarkan

anak

menggunakan point-point parenting yang terdapat dalam surat Luqman.
Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai spiritual parenting pada anak dengan judul
“Spiritual Parenting pada Anak Usia Dini”. Konteks yang diangkat peneliti adalah
spiritual parenting dalam agama Islam. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama
Islam dan dusun Jrakah salah satu contohnya, hal ini yang mendasari diangkatnya
spiritual parenting dalam konteks agama Islam.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah spiritual parenting pada anak
usia dini?”
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali penerapan spiritual parenting
pada anak usia dini.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan diatas, maka ada 2 manfaat penelitian baik manfaat
teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai
berikut:
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1. Manfaat Teoritis
Secara umum penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat
bahwa spiritual parenting merupakan suatu pengasuhan yang dapat diterapkan
pada anak.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat bagi anak
Spiritual parenting dapat membiasakan anak sholat di masjid, sholat 5
waktu, mengaji dan belajar berpuasa.
b. Manfaat bagi orang tua
Spiritual parenting dapat dijadikan sarana orang tua untuk
menanamkan kebiasaan beribadah kepada anak.

