BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR
A. Kajian Pustaka
1. Anak Usia Dini
a. Pengertian Anak Usia Dini
Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut
Beichler dan Snowman anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-6
tahun (Yulainti, 2019). Hakikat anak usia dini adalah individu yang unik
dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik,
kognitif, sosial emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi khusus sesuai
dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut (Augusta, 2012).
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no 20/2003 ayat 1
mengemukakan bahwa yang termasuk kategori anak usia dini ialah anak yang
berada dalam rentang usia 0-6 tahun. Fadhilah (2014) menyatakan bahwa
anak usia dini adalah kelompok anak yang berada pada proses pertumbuhan
dan perkembangan yang unik. Usia dini merupakan periode awal yang paling
penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan
kehidupan manusia. Masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang
fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir
perkembangannya. Beberapa konsep lain yang disandingkan untuk masa anak
usia dini adalah masa eksplorasi, masa identifikasi/imitasi, masa peka, masa
bermain, dan masa membangkang tahap awal. Anak usia dini memiliki
karakteristik yang unik, dan berada pada suatu proses perkembangan yang
sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya.
Anak dalam konteks Islam merupakan amanat yang dibebanakn oleh
Allah kepada orang tuanya, oleh karena itu orang tua harus menjaga dan
memelihara Amanah tersebut (Padilah, 2018). Bayi yang baru lahir hingga
mencapai masa baliqh sering disebut dengan anak yang memiliki lingkungan
tunggal yaitu keluarga. Pertumbuhan dan perkembangan yang dimiliki anak
sangat dipengaruhi oleh lingkungan orang terdekat.
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Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan anak usia
dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun yang sedang
mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan
unik.
b. Karakteristik Anak Usia Dini
Anak usia dini merupakan sosok yang unik yang dalam
perkembangannya berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki rasa ingin
tahu yang besar serta aktif untuk memenuhi hasrat ingin tahunya. Guru
sebagai pendidik perlu mengetahui karakteristik anak usia dini untuk
mempermudah dalam mendidik anak mengembangkan kecerdasan dan
potensinya.
Hartati (2005) mengemukakan karakteristik anak usia dini sebagai
berikut: 1) Anak bersifat egosentris 2) Memiliki rasa ingin tahu yang besar 3)
Merupakan makhluk sosial 4) Unik 5) Kaya dengan fantasi 6) Memiliki daya
konsentrasi yang singkat 7) Merupakan masa belajar yang paling potensial.
Masa usia dini sering disebut sebagai masa golden age. Anak mengalami
pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dan pesat pada segala aspek pada
masa ini. Stimulasi dari lingkungan dibutuhkan anak untuk memfasilitasi
pertumbuhan dan perkembangannya. Stimulus tersebut dapat dilakukan
melalui pembelajaran.
Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik,
moral dan sebagainya. Aisyah (2012) mengemukakan karakteristik anak usia
dini diantara lain; 1) memiliki rasa ingin tahu yang besar, 2) merupakan
pribadi yang unik, 3) suka berfantasi dan berimajinasi, 4) masa potensial
untuk belajar, 5) menunjukkan sikap egosentris, 6) memiliki rentang daya
konsentrasi yang pendek, 7) sebagai bagian dari makhluk sosial.
Sebutan anak dalam agama Islam ditujukan pada bayi yang baru lahir
hingga masa baliq. Karakter anak usia dini antara lain: belum memahami
antara wajib dan sunnah, larangan dan perintah agama, serta paham akan dosa
dan tidak dosa. Masa anak-anak merupakan masa yang tepat untuk orang tua
menanamkan akhlak yang baik, karena pada masa ini anak lahir dalam
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keadaan fitrah dan orang tua yang menentukan kelak anaknya akan tumbuh
dan berkembang (Abdurahman, 2010). Anak merupakan insan yang masih
sangat mudah dipengaruhi dari orang sekitar dan mempunyai sifat ingin tahu
yang tinggi sehingga masa ini merupakan masa yang tepat untuk belajar.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa
karakteristik anak usia dini antara lain: anak bersifat egosentris, memiliki rasa
ingin tahu yang tinggi, unik, suka berfantasi, masa yang tepat untuk belajar,
konsentrasi rendah dan anak merupakan makhluk sosial
c. Perkembangan agama pada anak-anak
Abdurrahman (2010) mengungkapkan bahwa perkembangan agama
pada anak usia dini mengalami dua tingkatan, yaitu:
1) The fairly tale stage (tingkat dongeng)
Konsep Tuhan pada anak usia 4-6 tahun banyak dipengaruhi oleh
fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama anak masih
menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang
kurang masuk akal. Cerita Nabi akan dikhayalkan seperti yang ada di dalam
dongeng-dongeng. Perhatian anak lebih tertuju pada para pemuka agama
daripada isi ajarannya. Cerita-cerita agama akan lebih menarik jika
berhubungan dengan masa anak karena lebih sesuai dengan jiwa kekanakkanakannya. Anak mengungkapkan rasa ingin tahunya dengan pernyataan
dan ungkapan tentang Tuhan lebih bernada individual, emosional dan
spontan tapi penuh arti.
2) The realistic stage (tingkat kepercayaan)
Pada tingkat ini pemikiran anak tentang Tuhan sebagai pencipta mulai
tumbuh. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi
berubah ada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada
tahap ini terdapat satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa anak dipandang
sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajar bila anak harus diberi
pelajaran dan dibiasakan melakukan shalat pada usia dini dan dipukul bila
melanggarnya. Adapun sifat beragama pada anak yaitu:
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a) Unreflective (Tidak mendalam)
Sifat ini ditunjukkan anak dengan menerima kebenaran ajaran agama
tanpa kritik, tidak begitu mendalam dan sekedarnya saja. Mereka sudah
cukup puas dengan keterangan-keterangan walau tidak masuk akal, misal:
ketika anak bertanya mengenai keberadaan Tuhan kepada orang dewasa,
maka orang dewasa menjawab bahwa Tuhan di atas.
b) Egosentris
Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku melaksanakan ajaran
agama anak lebih menonjolkan kepentingan dirinya dan anak lebih
menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan
pribadinya. Pemahaman kalimat terebut, misalnya anak melakukan puasa
ramadhan tetapi puasa yang dilakukan untuk mendapatkan hadiah yang
telah diiming-imingkan oleh orang tuanya.
c) Anthromorphis
Sifat ini ditunjukkan anak dengan pemahaman anak bahwa konsep
Tuhan tampak seperti menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Anak
memahami keadaan Tuhan sama dengan manusia, misalnya pekerjaan
Tuhan mencari dan menghukum orang yang berbuat jahat disaat orang itu
berada dalam tempat yang gelap. Anak berpendapat Tuhan bertempat di
surga yang terletak di langit dan tempat bagi orang yang baik. Bagi anak
Tuhan dapat melihat perbuatan manusia langsung ke rumah-rumah mereka
seperti layaknya orang mengintai.
d) Verbalis dan ritualis
Sifat ini ditunjukkan anak dengan kegemaran menghafal secara verbal
kalimat-kalimat keagamaan, mengerjakan amaliah yang mereka laksanakan
berdasarkan pengalaman menurut tututan yang diajarkan, misalnya gemar
melafalkan atau mendengarkan bacaan surah atau Iqro’.
e) Imitatif
Sifat ini ditunjukkan anak dengan cara anak suka meniru tindakan
keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya terutama
orang tuanya. Sejalan dengan yang dikemukakan Sarkawi (2006) bahwa
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pada usia 4-6 anak mulai peka terhadap perilaku orang lain dan berupaya
memperhatikan orang lain untuk ditirunya, misalnya anak melakukan sholat
fardhu karena melihat orang tuanya sedang mengerjakan sholat.
f) Rasa takjub/kagum
Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku mengagumi keindahankeindahan lahiriah pada ciptaan Tuhan, namun rasa kagum ini belum kritis
dan kreatif. Misalnya ketika anak di ajak rekreasi ke gunung, lalu
mengatakan “wow indahnya”, maka hendaknya orang tua mengganti
kalimat itu dengan kalimat

thoyyibah seperti masyaAllah atau

Subhanallah.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat
pemahaman agama anak terdiri dari The fairly tale stage (tingkat dongeng)
dan The realistic stage (tingkat kepercayaan), sedangkan sifat beragama pada
anak meliputi: unreflective (Tidak mendalam), egosentris, anthromorphis,
verbalis dan ritualis, imitative dan rasa takjub/kagum.
d. Perilaku keagamaan (Spiritual) Islam pada Anak
Perilaku keagamaan adalah banyak atau sedikitnya kepercayaan
seseorang kepada Tuhan, kepercayaan akan keberadaan Tuhan tersebut
membuktikan bahwa seseorang memiliki keyakinan beragama, terdorong
untuk melaksanakan perintah dalam agama, berperilaku moral sesuai
tuntunan agama, dan aktifitas keagamaan lainnya (Jalaluddin, 2005). Unsurunsur dalam perilaku keagamaan Islam mencakup keyakinan seseorang dalam
beragama (iman), penyerahan diri seutuhnya kepada Allah (Islam), serta
hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia
dan hubungan manusia dengan alam sekitar (ihsan).
Perilaku keagamaan Islam pada anak meliputi: anak paham tentang
ajaran Islam, anak bersikap baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, dan
anak terampil dalam beribadah. Usia dini merupakan usia yang paling tepat
untuk membentuk perilaku keagamaan Islam pada anak. Anak usia dini antara
2-6 tahun adalah fase yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai Islam.
Perilaku keagamaan diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa
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kokoh keyakinan, seberapa sering pelaksanaan ibadah dan kaidah serta
seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Perilaku keagamaan
tersebut ditunjukkan dengan melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan
membaca kitab suci (Hafidhuddin, 2003).
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku
keagamaan pada anak meliputi: anak paham tentang ajaran Islam, anak
bersikap baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, dan anak terampil
dalam beribadah seperti melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca
kitab suci.

2. Spiritual Parenting
a. Pengertian Spiritual
Spiritual/spiritualitas, secara etimologis kata spiritual/spiritualitas
(spirituality), berasal dari bahasa Latin "spiritus" yang berarti: breath of life
atau nafas kehidupan (Yusuf, 2009). Imaddudin (2015) mengemukakan
spiritual adalah bagian yang penting dari keseluruhan juga kesejahteraan
seseorang. Spiritual merupakan bagian dari perkembangan individu. Aspek
spiritual dapat mendorong individu untuk mencari hakikat mengenai
keberadaan diri, yang pada akhirnya dapat memandu manusia dalam
mencapai aktualisasi diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Manusia mampu mengapresiasi keindahan, kebenaran, kesatuan, dan
pengorbanan dalam hidup, serta individu mampu menghargai individu lain
dan makhluk hidup lainnya merupakan hasil dari aktualisasi diri.
Doe dan Walch (2001) mengemukakan spiritualitas adalah
kepercayaan akan adanya kekuatan nonfisik yang lebih besar daripada
kekuatan diri, suatu kesadaran yang menghubungkan manusia langsung
dengan Tuhan, atau apapun yang dinamakan sebagai keberadaan manusia.
Spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan
rasa memiliki. Berbentuk pengalaman psikis yang meninggalkan kesan dan
makna yang mendalam merupakan bagian spiritualitas. Hakikat spiritual pada
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anak tercermin dalam kreativitas tak terbatas, imajinasi luas, serta pendekatan
terhadap kehidupan yang terbuka dan gembira.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan spiritual
sebagai kepercayaan akan adanya kekuatan nonfisik yang lebih besar
daripada kekuatan diri sendiri, suatu kesadaran yang menghubungkan
manusia langsung dengan Tuhan dan dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilainilai, moral, dan rasa memiliki bagi manusia.
b. Pengertian Parenting
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. Interaksi sangat berpengaruh pada
perilaku individu anak dan juga diri anak sendiri baik positif maupun negatif.
Makna dari parenting adalah sebuah proses memanfaatkan
keterampilan mengasuh anak yang dilandasi oleh aturan-aturan yang agung
dan mulia. Morrison (2016) menjelaskan parenting pada anak adalah
pengasuhan dan pendidikan anak-anak di luar rumah secara komprehensif
untuk melengkapi pengasuhan dan pendidikan anak yang diterima dari
keluarganya. Parenting merupakan segala hal di mana meliputi apa yang
diterapkan oleh orang tua atau pengasuh dalam menjalanakn tugas-tugas dan
tanggung jawab pada perkembangan anak (Hidayati, 2010). Orang tua
berkembang menjadi tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, juga memberi
yang terbaik untuk kebutuhan materil anak, memenuhi kebutuhan emosi dan
psikologis anak, dan menyediakan kesempatan untuk menempuh pendidikan
yang terbaik.
Parenting dalam konteks agama islam adalah suatu proses seumur
hidup untuk mempersiapkan diri, dan bisa menjalanakn perannya sebagai
khalifah di dunia ini (‘Ulwan, 2012). Orang tua dengan melakukan parenting
diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap rekontruksi dan
pembangunan masyarakat dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa parenting adalah
sebuah proses memanfaatkan keterampilan mengasuh anak yang dilandasi
oleh aturan-aturan yang agung dan mulia dengan menggunakan teknik serta
metode yang menitikberatkan pada kasih sayang dan ketulusan cinta
mendalam yang bersumber dari orang tua.
c. Pengertian Spiritul Parenting
Mulyanti (2013) menjelaskan bahwa inti dari spiritual parenting
adalah mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek
kehidupan. Pengasuhan spiritual menempatkan Tuhan sebagai urutan
tertinggi dalam daftar prioritas kehidupan manusia. Spiritual parenting
menawarkan spiritualitas sehari-hari yang dapat memupuk jiwa anak. Jiwa
orang tua yang berketuhanan, menghormati dan memeperkuat spiritualitas
berarti orang tua memuliakan Tuhan. Orang tua dapat mendidik anakanaknya untuk menyadari bahwa mereka adalah individu yang benar-benar
berketuhanan, jika seseorang mengakui dirinya sebagai makhluk spiritual
(Doe & Walch, 2001).
Irianto (2002) mendefinisikan spiritual parenting sebagai sistem
pengasuhan anak dengan paradigma menanamkan keimanan dan kesadaran
rohani.

Orang

tua

yang

menerapkan

spiritual

parenting

berarti

memprioritaskan kehidupan diri sendiri, di mana Tuhan berada pada urutan
tertinggi, sehingga jiwa orang tua dan jiwa anak menjadi sangat penting.
Spiritual parenting mengimplikasikan bahwasanya orang tua tidak hanya
hadir untuk anak mereka, namun juga untuk diri mereka sendiri (Muth, 2012).
Manusia yang lebih dulu mengakui diri sendiri sebagai makhluk spiritual,
maka seseorang itu dapat mendidik anak-anak dengan menyadari bahwa
anak-anak adalah individu yang benar-benar berketuhanan (Doe & Walch,
2001).
Inti dari spiritual parenting adalah usaha yang dapat ditempuh orang
tua dalam kehidupan sehari-hari untuk menguatkan spiritualitas anak.
Pemahaman spiritual parenting secara luas adalah mengakrabkan konsep
Tuhan kepada anak-anak sejak usia dini.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa spiritual
parenting adalah sebuah pengasuhan dengan menempatkan Tuhan pada
urutan tertinggi, dalam memberikan aturan, hukuman, dan cara orang tua
memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya.
d. Spiritual Parenting pada Anak Usia Dini
Orang tua menggunakan pengasuhan yang berprinsip pada
spiritualitas atau yang dikenal dengan spiritual parenting. Benih-benih
kepribadian yang mulia akan tertanam dalam diri anak karena spiritual
parenting merupakan bentuk pengasuhan yang didasari dengan nilai-nilai
ketuhanan dan orang tua akan menggunakan cara-cara yang berbeda dari
pengasuhan biasanya. Penekanan pada spiritual parenting terletak pada
penanaman sikap terhadap kehidupan, sikap berbuat baik, beribadah ataupun
dalam mengenal Tuhan (Mulyanti, 2013).
Orang tua dapat menanamkan prinsip-prinsip yang lurus dan orientasi
yang baik dalam jiwa dan perilaku anak pada fase golden age. 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).
Perhatian dan pemahaman keluarga memasukkan nilai-nilai agama
dalam pengasuhannya dalam rangka membentuk peran positif anak di masa
yang akan datang akan menjadi motivasi utama untuk perkembangan anak
(Abdurahman, 2010). Spiritual parenting akan menciptakan kader-kader
anak bangsa yang bermoral spiritualitas karena sejak usia dini kejiwaan anak
telah disentuh oleh-oleh nilai-nilai spiritualitas. Sentuhan-sentuhan tersebut
dapat membantu impian akan kehidupan yang dipenuhi jiwa-jiwa baik dan
berkarakter (Mulyanti, 2013).
Hidayat (2010) menambahkan spiritual parenting bisa diterapkan
misalnya dengan mengajak anak untuk mengapresiasi Tuhan melalui ciptaanNya, bisa melalui keindahan alam, sinar matahari, ataupun warna-warni
bunga, anak diajak mengagumi dan menghayati karya Sang Pencipta.
Membesarkan spiritual anak atau menerapkan spiritual parenting bukan
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berarti membuat anak-anak seperti kyai atau imam kecil yang duduk bersilang
di depan orang tuanya sepanjang hari. Mengasuh dengan spiritual pareting
juga memperlakukan anak seperti anak pada umumnya, anak bermain,
belajar, tertawa, jatuh dan menangis. Anak hanya menjalanakn masa kecilnya
dengan lebih berwawasan dan bermakna (Irianto, 2002).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan spiritual parenting pada
anak usia dini merupakan pengasuhan yang memperlakukan anak pada
umumnya dengan berprinsip pada spiritualitas dan nilai ketuhanan,
memasukkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya yang bertujuan untuk
menumbuhkan moral spiritual anak dan menumbuhkan jiwa-jiwa yang
berkarakter.
e. Spiritual Parenting dalam Agama Islam
Nashori (2006) menyatakan spiritual parenting dalam islam meliputi
pola asuh menempatkan Tuhan pada urutan tertinggi. Baik dalam sikap dan
perilaku yang diterapkan oleh orang tua dalam berinteraksi dengan anak.
Perilaku tersebut meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, atau
hukuman, dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap
anaknya. Tarbiyah al-Awlad (Parenting dalam Islam) mencakup 4 unsur,
yaitu: memelihara pertumbuhan fitrah manusia, mengembangkan potensi dan
kelengkapan manusia yang beraneka ragam (terutama akal budinya),
mengarahkan

fitrah

dan

potensi

manusia

menuju

kesempurnaan,

melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangannya.
Secara psikologis, spiritual parenting membantu menanamkan nilainilai luhur seperti kejujuran, kasih sayang, kesetiaan dan toleransi antar
agama dan budaya. Anak menjadi lebih peka, lembut, peduli dan menghargai
orang lain. Anak juga akan merasakan setiap hari dalam berkah, menikmati
hidup dengan semangat dan gairah tinggi karena anak mempunyai visi yang
diciptakan sendiri (Mulyanti, 2013).
Kewajiban

spiritual

parenting

dalam

islam

adalah

untuk

memfasilitasi agar anak mampu bertanggung jawab (mandiri) dan
berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat yang tidak pernah lepas dalam
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melaksanakan nilai-nilainya sebagai hamba Allah (sesuai dengan jaman di
mana mereka akan hidup) dengan melibatkan tiga kunci pengasuhan yaitu: 1)
Upaya memenuhi kebutuhan anak untuk kesejahteraan jasmani, rohani, sosial
dan emosionalnya serta melindungi anak melalui menghindarkan dari potensi
kecelakaan/ bahaya atau pelecehan. 2) Memberikan aturan dan memastikan
bahwa aturan terkontrol serta mampu ditegakkan. 3) Mendukung anak,
mampu mengembangkan potensi dalam dirinya, yang mana jika hal ini
dilakukan dengan benar, maka anak-anak dalam pengasuhan mampu menjadi
generasi terbaik dan juga menjadi penyejuk mata serta hati bagi orang tua.
Spiritual parenting mempunyai ciri-ciri antara lain: 1) Orang tua
dengan pola asuh anak holistik memberikan contoh yang baik kepada anak
melalui perilaku orang tua itu sendiri. 2) Orang tua menghargai perbedaan
kepribadian anak dan memberikan keleluasaan kepada anak untuk
mengembangkan keyakinan mereka sesuai kepribadian dan potensi masingmasing. 3) Anak-anak lebih memiliki kesadaran batin dan menghargai
lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan spiritual parenting
dalam islam adalah pengasuhan yang melibatkan Tuhan untuk memfasilitasi
agar anak mampu bertanggung jawab (mandiri) dan berkontribusi sebagai
bagian dari masyarakat yang tidak pernah lepas dalam melaksanakan nilainilainya sebagai hamba Allah (sesuai dengan jaman di mana mereka akan
hidup
f. Prinsip-prinsip Spiritual Parenting dalam Agama Islam
Parenting Islami dikenal dengan Tarbiyah al-Awlad dan berlandaskan
atas prinsip tauhid, keimanan dan akhlak mulia. Orang tua mempunyai
tanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pendidikan
akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan nalar dan pendidikan untuk
bertanggungjawab dalam masyarakat. Parenting dalam Islam merujuk
kepada doa yang berasal dari Al-Quran. Doa tersebut dapat diambil dua visi
utama dalam tarbiyatul aulad, yaitu: menjadikan anak-anak sebagai Qurrota
A’yun (penyejuk mata dan hati bagi orang tua) dan juga Imaman Lil Muttaqin
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(pemimpin bagi orang/ masyarakat yang bertaqwa). Parenting dalam Islam
adalah membentuk keshalihan individu anak serta menyiapkan generasi yang
mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan sebagai
pemimpin yang didukung dengan skill penunjang yang dibutuhkan zaman
dan masyarakat.
Rachman (2014) menyatakan parenting Islami adalah suatu
pengasuhan yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, Al-Qur’an dan AsSunnah. 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).
Parenting dengan pendekatan spiritual mengharuskan orang tua yakin
bahwa anak adalah titipan Allah dan orang tua bertanggung jawab atas
pendidikan dan moral anak tersebut, hal ini merujuk pada hadist Nabi
Muhammad SAW (Kurniawan, 2013). Abdurrahman (2010) mengemukakan
pendekatan spiritual parenting dalam islam yang diterapkan pada anak usia
dini adalah: 1) menasihati dan mengajari saat berjalan bersama, 2) menarik
perhatian anak dengan ungkapan yang lembut, 3) bijak memilihkan mainan
untuk anak, 4) tidak membubarkan anak yang sedang bermain, 5) tidak
memisahkan anak dari keluarganya, 6) mengajarkan akhlak mulia, 7)
mendoakan kebaikan, menghindari doa keburukan, 8) meminta izin
berkenaan dengan hak mereka, 9) mengajari anak menyimpan rahasia, 10)
makan bersama anak-anak sembari memberikan pengarahan dan meluruskan
kekeliruan anak.
‘Ulwan (2012) menyebutkan pengasuhan secara Islami dibagai
menjadi 5 metode, metode tersebut ialah metode keteladanan, metode
kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian dan metode hukuman.
Abdurahman (2010) mengemukakan komponen yang terdapat pada spiritual
parenting dalam islam adalah menjadi suri tauladan yang baik (ideal role
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model), memberi perhatian dan kontrol (Care and control), Komunikasi
(Communication), pembiasaan (Habituation), Konsekuensi (Consequensy).
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan spiritual
parenting dalam islam merupakan suatu pengasuhan yang berlandaskan nilainilai ajaran Islam, Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang dilakukan orang tua
sebagai upaya pembentukan iman, karakter, akhlak dan moral anak serta jiwajiwa spiritualitas anak.
g. Aspek Spiritual Parenting dalam Islam
‘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.
Pendidikan keimanan dan syariat agama Islam, meliputi; 1) Mengenalkan
Allah, orang tua harus mengenalkan Allah sejak dini dengan mengenalkan
kalimat Tauhid dan melalui ciptaanNya. 2) Mengenalkan hal yang halal dan
haram, orang tua mengenalkan hal halal dan haram pada anak baik itu
perbuatan ataupun makanan, pengenalakan dimulai dari hal yang sederhana
sesuai dengan kemampuan anak. 3) Mengajaran anak untuk beribadah, sejak
dini orang tua dapat mengajarkan anak untuk beribadah, seperti sholat,
mengaji, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Orang tua dapat menggunakan
cara yang menarik buat anak sehingga anak mau diajak beribadah. 4)
Mengenalkan Rasulullah, Orang tua harus menanamkan pengetahuan tentang
Rasulullah sebagai panutan umat muslim. Orang tua menceritakan kehidupan
Rasulullah, akhlak dan kebiasaannya. 5) Menjadikan anak gemar membaca
Al-Quran, Al-Qur’an merupakan pedoman bagi umat muslim, karena isi AlQur’an yang mencukupi segala hal. Mengajarkan Al-Qur’an kepada anak
merupakan kewajiban dari orang tua, mengajarkan Al-Qur’an merupakan
salah satu syiar agama yang dipraktekkan para pemeluk Islam di seluruh
wilayah, karena cara ini memperkuat iman dan akidah di hati anak melalui
ayat-ayat Al-Qur’an.

Al-Qur’an merupakan asas penopang segala

kemampuan di kemudian hari.

22

Pendidikan psikologis dan mental meliputi; 1) Menanamkan
kegembiraan, dalam Agama Islam orang tua dianjurkan untuk membuat anak
gembira, kegembiraan merupakan suatu hal yang menakjubkan dalam jiwa
anak dan memberi pengaruh yang kuat. Kegembiraan juga memberikan
dampak positif dalam jiwa anak akan memberikan kebebasan, yang mana
mestinya anak siap menerima perintah, anjuran dan pengarahan. 2)
Memenuhi rasa kasih sayang pada anak, ketika anak masih kecil kebutuhan
rasa kasih sayang pada anak itu jauh lebih besar. Menyayangi anak sebaiknya
jangan berlebihan dalam memanjakannya, karena bisa menumbuhkan
perangai yang salah untuk anak. Orang tua memiliki rasa kasih sayang yang
besar kepada anak, sehingga orang tua beranggapan anaknya tidak boleh
mengalam kesulitan seperti apa yang mereka rasakan.3) Menumbuhkan sikap
pemberani pada anak, sikap pemberani harus dimiliki anak agar anak tidak
mempunyai rasa takut yang berlebihan sehingga kejiwaan anak tidak
terganggu. Orang tua berkewajiban menanamkan sikap berani pada anak.
Pendidikan akhlak dan sosial, meliputi; 1) Mengajarkan akhlak pada
anak, orang tua mempunyai kewajiban untuk menjarkan akhlak pada anak
supaya anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak. 2) Mengajarkan anak
hormat dan patuh pada orang tua, sejak dini anak harus sudah diajarkan
hormat dan patuh pada orang tua agar kelak anak menjadi orang yang berbakti
pada orang tua 3) Menanamkan adab pada anak, orang tua harus menerapkan
adab-adab baik, jika anaknya ingin memiliki adab yang baik supaya kelak
menjadi anak yang beradab. Anak juga akan terbiasa merespon spontan ketika
sudah terbiasa menerapkan adab tersebut. 4) Memperlakukan anak dengan
adil, kewajiban orang tua adalah untuk berperilaku adil terhadap anakanaknya baik dari urusan lahiriah yang bisa diketahui oleh anak-anaknya
bahkan dalam hal kasih sayang yang bersifat batiniah. Sikap yang tidak adil
akan memicu perselisihan bahkan kebencian sesama saudara.
Berdasarkan uraian yang telah dijelakan dapat disimpulkan bahwa
aspek-aspek spiritual parenting yatiu pendidikan psikologis dan mental,
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pendidikan keimanan dan syariat agama Islam, serta pendidikan akhlak dan
sosial.

B. Kerangka Berpikir
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.
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. Nashori (2006) menyatakan spiritual parenting
dalam islam meliputi pola asuh menempatkan Tuhan pada urutan tertinggi, dalam
sikap dan perilaku, yang diterapkan oleh orang tua dalam berinteraksi dengan anak,
meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, atau hukuman, dan cara orang
tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Inti dari spiritual
parenting adalah usaha yang dapat ditempuh orang tua dalam kehidupan sehari-hari
untuk menguatkan spiritualitas anak. Gagasan umumnya adalah mengakrabkan
konsep Tuhan kepada anak-anak sejak usia dini.
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
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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 poin, di antarnya: Pendidikan psikologis dan mental, pendidikan keimanan
dan syariat agama Islam serta pendidikan akhlak dan sosial. Pendidikan keimanan
dan syariat agama Islam, meliputi; 1) Mengenalkan Allah 2) Mengenalkan hal yang
halal dan haram 3) Mengajarkan untuk beribadah 4) Mengenalkan Rasulullah 5)
Menjadikan anak gemar membaca Al-Quran. Pendidikan psikologis dan mental
meliputi; 1) Menanamkan kegembiraan 2) Memenuhi rasa kasih sayang pada anak
3) Menumbuhkan sikap pemberani pada anak. Pendidikan Akhlak dan Sosial,
meliputi; 1) Mengajarkan akhlak pada anak 2) Mengajarkan anak hormat dan patuh
pada orang tua 3) Menanamkan adab pada anak 4) Memperlakukan anak dengan
adil.
Spiritual parenting akan menciptakan kader-kader anak bangsa yang
bermoral spiritualitas karena sejak usia dini kejiwaan anak telah disentuh oleh-oleh
nilai-niai spiritualitas. Sentuhan-sentuhan tersebut dapat membantu impian akan
kehidupan yang dipenuhi jiwa-jiwa baik dan berkarakter (Mulyanti, 2013). Perilaku
spiritual pada anak meliputi: anak paham tentang ajaran Islam, anak bersikap baik
terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, dan anak terampil dalam beribadah seperti
melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci. Anak akan
mempunyai perilaku-perilaku yang baik, seperti: sudah mulai mempunyai rasa
takut pada Allah, mengetahui binatang yang halal dan haram, terbiasa shalat di
majid, TPA, belajar berpuasa, anak terlihat ceria, makan dengan tangan kanan,
patuh pada orang tua, suka berbagi, penolong, pemaaf dan pemberani.
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