BAB IV
HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN ANALISI
A. HASIL PENELITIAN
Peneliti melakukan pengambilan data melalui kegiatan wawancara yang
ditujukan pada beberapa orang tua di dusun Jrakah yang mempunyai anak usia 4-6
tahun dan menerapkan spiritual parenting serta beberapa guru dari anak subyek.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan kesamaan hasil
dari tiap-tiap orang tua, yaitu orang tua mengenalkan Allah melalui ciptaanciptaanNya. Verbatim yang mendukung pernyataan diatas adalah:
“Menjelaskan nek Allah itu yang menciptakan kita dan menciptakan
tumbuhan serta hewan-hewan” (CW.TU.02)
Peneliti juga melakukan pengambilan data melalui kegiatan wawancara
teman dari anak subyek. Berdasarkan hasil wawancara dengan teman anak, peneliti
menemukan kesamaan dari tiap-tiap guru anak yaitu anak sudah paham siapa Allah
itu. Verbatim yang mendukung pernyataan diatas adalah:
“Sudah, karena kita di RA juga menjelaskan Allah adalah pencipta alam
semesta ini” CW.SP.02.
Pengambilan data juga dilakukan pada beberapa teman dari anak yang
diasuh dengan spiritual parenting. Hasil wawancara yang dilakukan dengan teman,
peneliti menemukan kesamaan hasil dari tiap-tiap teman. Verbatim yang
mendukung pernyataan:
“Iyo, setiap hari sholat neng masjid mbak” (CW.FDA.04).
Berdasarkan temuan diatas membuat peneliti terdorong untuk menggali
informasi lebih mendalam lagi. Peneliti memutuskan untuk focus menggali
informasi mengenai spiritual parenting pada anak usia dini yang diterapkan di
dusun Jrakah Delingan Karanganyar. Saat terjun langsung ke lapangan peneliti
berkesempatan bertemu dengan ibu yang mempunyai anak usia 4-6 tahun dan
menerapkan spiritual parenting. Peneliti mendatangi orang tua C dihari ketiga
selaku informan yang tinggal di RT 03/11 dan mempunyai anak laki-laki berusia 6
tahun. Peneliti mendapat informasi jika ibu tidak menggunakan video lewat hp
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dalam memberikan penjelasan pada anak atau dalam melakukan pengenalan
tentang Agama Islam. Verbatim yang menddukung pernyataan:
“Aku jarang pakai video mbak, lha engko hp ne dijalok terus lihat video sek
lain mbak, pokoke digawe dolanan mbak” (CW.TW.08)
Berbeda dengan informan C, informan lain seperti informan A dan informan
B yang melakukan pengenalan agama Islam pada anak dengan memakai Video dan
biasanya menggunakan HP. Verbatim yang mendukung pernyataan:
“Kita mengajarkan melalui media video dari hp karena anak milenial itu
sejak dini sudah sulit lepas dari hp” (CW.TU.18)
Berdasarkan temuan-temuan tersebut peneliti mendapat informasi bahwa
setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan
cara dan langkah-langkah atau trik yang berbeda dalam melakukan parenting. Tidak
terkecuali dengan penerapan spiritual parenting. Peneliti mendapatkan informasi
jika orang tua memiliki perbedaan dalam memberikan parenting pada anak, hal
tersebut bisa dikatakan sebegai keunikan dalam pengasuhan. Orang tua juga
mempunyai cara atau trik yang berbeda dalam mengajarkan Agama pada anak.
Peneliti juga mendapatkan informasi dari beberapa guru dan hasil observasi yang
dilakukan pada anak bahwa anak memiliki respon yang berbeda. Respon tersebut
ditunjukkan dengan perilaku anak dalam kesehariannya. Berdasarkan kenyataan
tersebut peneliti berhasil menggali cara-cara yang orang tua terapkan dalam
menerapkan spiritual parenting pada anak yang dilakukan di Dusun Jrakah
Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar. Peneliti juga mendapatkan informasi
mengenai perilau yang ditimbulkan anak ketika mendapatkan spiritual perenting
dari orang tua.
1. Mengenalkan Allah
Anak sejak dini sudah dikenalkan dengan Tuhan, yaitu Allah. Cara orang
tua mengenalkan Allah pada anak dan pemahaman anak terhadap Allah dapat
dilihat melalui wawancara.
a. Hasil Wawancara
Cara orang tua mengenalkan Allah pada anak dapat dilihat dari hasil
wawancara berikut.
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Mengenalkan Allah pada anak dilakukan dengan cara mengajak
anak beribadah, mengenalkan Allah melalui ciptaan-ciptaanNya dan
menyekolahkan anak di sekolahan yang berbasis agama. Ibadah yang
diajarkan kepada anak seperti sholat 5 waktu, puasa, dan pergi ke TPA.
Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
“Menjelaskan nek Allah itu yang menciptakan kita dan menciptakan
tumbuhan serta hewan-hewan” (CW.TU.03)
Peneliti juga mendapatkan data hampir semua responden menjawab
dengan pernyataan yang sama bahwa mengenalkan Allah pada anak
memalui kegiatan beribadah. Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
“Mengajak sholat ke masjid, TPA” (CW.TW.01)
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang
disampaikan oleh informan S selaku orang tua dari anak B. Adapun
verbatim yang mendukung pernyataan tersebut:
“Mengajak sholat 5 waktu berjamaah di rumah Bersama ibu e, TPA,
menyekolahan anak di tempat TK berbasis Islam” (CW.S.02)
Peneliti juga mencari bukti bahwa orang tua benar-benar
mengenalkan Allah pada anak. Pencarian bukti dilakukan dengan
melakukan wawancara terhadap guru dan teman anak. Peneliti menemukan
data yang sama dari pernyataan tiap-tiap guru dan teman. Anak sudah
mengenal Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Verbatim yang
mendukung pernyataan:
“Sudah, karena kita di RA juga menjelaskan Allah adalah pencipta
alam semesta ini” (CW.SP.03)
Pendukung yang lain juga didapatkan dari informan FAD selaku
teman anak. FAD mengungkapkan bahwa anak tersebut sudah mengetahui
dan paham bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Verbatim yang
mendukung pernyataan tersebut adalah:
“Wes no, Allah, mosok yo ra reti” (CW.FDA.01)
Pembiasaan yang orang tua berikan pada anak, menyekolahkan anak
disekolahan berbasis agama Islam maupun mengenalkan Allah melalui
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video dapat menjadikan anak mengenal Allah sejak dini. Anak sudah mulai
mempunyai rasa takut pada Allah dan mulai paham surga neraka. Verbatim
yang mendukung pernyataan ini adalah:
“Dia juga sudah punya rasa takut pada Allah. Karena setiap dia lalai
dalam sholat dia akan bertanya, kenapa harus sholat?” (CW.TU.05)
Informasi tersebut diperkuat dengan pengakuan orang tua anak JAN
yang mengungkapkan anaknya sering menanyakan kenapa harus sholat.
Orang tua menjawab pertanyaan tersebut dengan melibatkan kata surga dan
neraka sehingga anak mulai paham surga dan neraka. Verbatim yang
mendukung pernyataan adalah:
“Jika kita tidak beribadah dan beriman kepada Allah, maka kita
akan masuk neraka dan jika kita mengerkan sholat maka kita akan
masuk surga” (CW.TU.08)
Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa mengenalkan
Allah pada anak dengan cara mengajak anak beribadah seperti sholat 5
waktu dan TPA, melalui ciptaanNya dan menyekolahkan anak di sekolah
yang berbasis agama dapat membuat anak mulai memahami penciptanya
yaitu Allah. Anak juga sudah memiliki rasa takut pada Allah dan mulai
memahami surga dan neraka. Pengetahuan anak akan penciptanya tersebut
turut mempengaruhi perilaku anak, seperti bertanya-tanya ketika hendak
ingin melakukan suatu kesalahan, apakah hal tersebut benar atau salah.
2. Mengenalkan hal yang halal dan haram
Mengenalkan hal haram dan halal perlu dilakukan pada anak sejak dini.
Cara orang tua mengenalkan hal yang haram dan halal serta pemaham yang
dimiliki anak dapat dilihat melalui wawancara.
a. Hasil Wawancara
Mengenalkan hal haram dan halal pada anak memerlukan cara dan
trik tersendiri supaya anak lebih paham mengenai hal yang boleh dilakukan
dan yang tidak boleh dilakukan. Cara dan trik yang digunakan untuk
mengenalkan haram dan halal pada anak dari hasil wawancara:
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Mengenalkan halal dan haram pada anak usia dini dapat dilakukan
dengan mengenalkan anak dengan binatang yang dagingnya boleh dimakan
ataupun tidak boleh dimakan. Selain itu orang tua juga menggunakan
gambar, media audiovisual yaitu lewat video. Orang tua tidak lupa juga
memberi penjelasan kepada anak tentang makan dan perbuatan yang haram
dan halal. Orang tua menggunakan gambar ataupun binatangnya langsung
pada anak untuk mengenalkan makanan haram dan halal. Verbatim yang
mendukung pernyataan tersebut:
“Sek gambang dengan mengenalkan binatang sek halal karo haram
dadi bocah kui ngerti nek anjing babi itu haram, nek bocah kui
dikenalke nek sek bertaring betanduk itu belum paham, barang sek
dicuri itu haram tetapi barang yang ngasih itu halal. Ingin sesuatu
tapi ngambil sendiri tanpa ijin kui haram” (CW.S.05)
Peneliti mendapatkan data yang hampir sama setiap informan. Hasil
yang didapatkan adalah mengenalkan dengan binatang dan video. TU juga
menyampaikan bahwa mengenalkan halal dan haram melalui video dan
animasi di televisi. Verbatim yang mendukung pernyataan tersebut adalah:
“Saya mengenalkan makanan halal dan haram melalui video atau
saat melihat kartun di televisi” (CW.TU.12)
Data tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan yang disampaikan
SP bahwa mengenalkan haram dan halal dilakukan dengan menggunakan
gambar maupun binatang langsung jika ada. Verbatim yang mendukung
pernyataan:
“Dikasih penjelasan, lewat video dan pakai gambar juga”
(CW.SP.04)
Selain itu peneliti juga mendapat informasi jika orang tua
mengajarkan perilaku halal dan haram dengan cara menjelaskan pada anak.
Verbatim yang mendukung pernyataan:
“Barang yang ngasih itu halal. Ingin sesuatu tapi ngambil sendiri
tanpa ijin kui haram. Menjelaskan pada anak, jika pengin mangga
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lebih baik meminta, nembung sama yang punya berarti itu halal, tapi
kalau asal ngambil saja berarti haram” (CW.S.09)
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan informasi dari TW selaku
ibu dari anak C. TW menjelaskan jika dia sering memberi penjelasan dan
nasihat pada anak supaya meminta ijin jika mau sesuatu milik orang lain.
Verbatim yang mendukung pernyataan:
“Menjelaskan pada anak, jika pengin sesuatu lebih baik minta dulu,
nembung sama yang punya berarti itu halal, tapi kalau asal ngambil
saja berarti haram. Kadang nek anak pulang bawa sesuatu pas tak
tanya ngambil punya orang tapi rong bilang yo tak marahi mba ben
ra tuman” (CW.TW.09)
Cara mengenalkan halal dan haram tersebut membuat anak sudah
paham mana yang boleh dimakan atatu tidak, mana yang boleh dilkaukan
maupun tidak. Verbatim yang mendukung pernyataan:
“Sudah mulai paham mana yang halal (boleh dimakan) dan mana
yang haram (tida boleh dimakan) mbak, tapi yang binatang bertaring
itu belum” (CW.SP.06)
Informasi tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan
informan FA selaku teman anak B. FA menyatakan jika temannya tersebut
sudah paham. Verbatim yang mendukung poernyataan adalah:
“Sudah mbak, dia jijik juga sama anjing dan babi” (CW.FA.02)
Cara orang tua mengenalkan halal dan haram pada sejak dini sangat
berdampak terhadap perilaku anak. Perilaku yang ditunjukkan anak adalah
anak tidak terbiasa untuk membawa pulang barang milik temannya ataupun
mengambil barang milik orang lain. Verbatim yang mendukung pernyataan
adalah:
“nembung sama yang punya berarti itu halal, tapi kalau asal ngambil
saja berarti haram. Sampai saat ini saya blm mendapat laporan jika dia
membawa pulang barang temannya atau mengambil buah tetangga mbak”
(CW.S.10)
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Peneliti mendapat informasi pendukung lainnya yaitu anak sudah
mulai paham binatang yang dagingnya haram dimakan. Verbatim yang
mendukung pernyataan:
“nek ngerti anjing dia sering bilang anjing itu haram kok” (CW.F.02)
“Sudah mbak, dia jijik juga sama anjing dan babi” (CW.FA.02)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa cara
mengajarkan hal halal dan haram pada anak dapat dilakukan dengan cara
mengenalkan melalui binatang baik secara langsung maupun lewat gambar
dan video serta memberi penjelasan secara langsung pada anak. Cara yang
orang tua lakukan dalam mengenalkan halal haram tersebut dapat membuat
anak mulai memahami makanan halal haram dan tidak mengambil barang
milik temannya tanpa izin. Cara tersebut juga memberi dampak pada
aktivitas anak yaitu ketika hendak memakai barang, anak terbiasa meminta
izin pada pemiliknya dan ketika anak mengambil makanan di warung atau
toko, akan membayarnya.
3. Mengajaran anak untuk beribadah
Sejak usia dini anak sudah diajarkan beribadah. Cara yang digunakan
untuk mengajarkan ibadah pada anak dan ibadah apa saja yang diajarkan pada
anak dapat diketahui dengan wawancara.
a. Hasil Wawancara
Cara yang digunakan orang tua mengajarkan ibadah pada anak dapat
dilihat dari hasil wawancara berikut:
Orang tua mengajarkan anak untuk beribadah dengan pembiasaan,
hadiah, melalui video dan pembelajaran di sekolah. Orang tua dapat
membiasakana anak dengan mengajak beribadah. Verbatim yang mendukung
pernyataan tersebut adalah:
“Sholat, belajar puasa (makan jam 12 sahur sebangunnya), pokonya
sebelum. jam 12 belum maem itu mesti. Ikut TPA, diajarkan disekolah
seperti sholat, wudhu, infaq” (CW.S.12)
“Dibiasakan sholat 5 waktu, pergi TPA, ikut pengajian” (CW.TW.18)

44

Peneliti mendapat informasi orang tua menggunakan video dalam
pengenalan ibadah pada anak dan mengajak anak untuk beribadah. Verbatim
yang sesuai adalah:
“Kadang saya juga mengguakan media video tentang beribadah,
biasanya setelah nonton video kesukaannya anak akan tertarik untuk
melakukan seperti yang tokoh kesukaannya lakukan” (CW.TU.35)
Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa setiap informan
menggunakan cara hampir sama yaitu mengajak anak beribadah dengan
imbalan hadiah. Verbatim yang mendukung pernyataan tersebut:
“Anak diajak untuk belajar berpuasa, sholat 5 waktu, dipancing nanti
kalau selesai puasa dapat hadiah gitu” (CW.S.14)
Peneliti juga mendapat informasi bahwa dengan orang tua
mengajarkan ibadah sejak dini, anak sudah mulai terbiasa untuk melakukan
ibadah. Verbatim yang mendukung pernyataan:
“Biasanya kalau TPA gitu udah mapan mb” (CW.TW.15)
Data tersebut juga diperkuat dengan pendapat F selaku teman anak A.
F menyatakan jika temannya ikut sholat ke masjid dan belajar puasa.
Verbatim yang mendukung pernyataan:
“Mau, nek neng masjid karo aku mbak, sok-sok yo rame-rame. Iya,
tapi ora ndino tapi gor poso setengah hari tok” (CW.F.04)
Berdasarkan

hasil

wawancara

diatas

dapat

diketahui

cara

mengenalkan ibadah pada anak dengan pembiasaan, hadiah dan video. Ibadah
yang diajarkan anak seperti sholat 5 waktu, mengaji, infaq dan puasa.
Mengajarkan ibadah menjadikan anak terbiasa untuk melakukan ibadah sejak
dini. Anak sudah mulai terbiasa sholat di masjid, berpuasa setengah hari dan
pergi TPA. Anak ketika mendengar adzan, serta-merta ingat bahwa waktu
shalat telah tiba. Anak terkadang tiba-tiba bertanya tentang kapan ke masjid
lagi, hari ini TPA atau tidak dan kapan puasa lagi. Anak juga kadang meminta
uang kepada orang tua untuk dimasukkan di kotak infaq.
4. Mengenalkan Rasulullah
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Pengenalan Rasulullah penting diberikan kepada anak sejak usia dini.
Bagaimana cara mengenalkan Rasulullah dapat diketahui melalui wawancara.
a. Hasil Wawancara
Mengenalkan Rasulullah pada anak harus menggunakan cara yang
menarik agar informasi yang diberikan mudah ditangkap oleh anak. Cara yang
dilakukan orang tua untuk mengenalkan Rasulullah dengan menggunakan
media video siroh menggunakan cara yang menarik dan melibatkan pihak
sekolah. Verbatim yang mendukung pernyataan tersebut:
“kadang yo pakai media video dan siroh-siroh nabi mbak” (CW.TU.40)
Peneliti juga menemukan informasi yang sama dari setiap informan.
Mengenalkan Rasulullah pada anak dengan bercerita dan akan mengena jika
menggunakan video karena anak tertarik dengan audio visual. Verbatim yang
mnedukung pernyataan tersebut:
“Dengan cerita, karena cerita nabi itu banyak sehingga anak anak akan
lebih mengena jika dikenalkan melalui cerita atau video audio visual”
(CW.S.16)
Informasi yang mendukung juga diperoleh dari LL selaku guru anak B.
LL menyatakan jika sekolahan juga mengenalkan Rasulullah pada anak
melalui pembelajaran siroh yang terjadwal sepekan sekali. Verbatim yang
mendukung pernyataan tersebut:
“Melalui pelajaran siroh Nabi setiap 1 minggu sekali, kadang anak juga
kita lihatkan video mbak” (CW.LL.21)
Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa
mengenalkan Rasulullah pada anak dapat dilakukan dengan cara bercerita atau
siroh nabi dan melalui video. Cara tersebut membuat anak mengidolakan
Rasulullah dan ingin seperti Rasulullah. Anak juga mengenal keluarga
Rasulullah melalui lagu yang diajarkan orang tua. Anak sering bermain peran
dengan dengan temannya dan sering menggunakan nama-nama aggota
keluarga nabi dalam nama perannya.
5. Menjadikan anak gemar membaca Al-Quran.
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Anak sejak dini perlu dikenalkan dan biasakan dengan Al-Quran agar
terbiasa atau gemar dengan Al-Quran. Cara yang dilakukan orang tua untuk
menjadikan anak gemar dengan Al-Quran didapat melelui kegiatan wawancara
dan observasi.
a. Hasil Wawancara
Cara yang dilakukan untuk membiasakan atau membuat anak gemar
membaca Al-quran dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:
Al-Quran perlu dikenalkan pada anak sejak dini, anak bisa diajak untuk
belajar membaca Al-Quran dengan belajar dari Iqro’ baik dirumah dengan
media buku bergambar dan berwarna maupun belajar Iqro’ di sekolah. Anak
juga dapat diajarkan untuk menghafal dan murojaah surat-surat dalam AlQuran. Orang tua membiasakan anak untuk ikut TPA, dan morojaah hafalan
anak. Verbatim yang mendukung pernyataan:
“Melalui TPA dan dirumah ya diajari” (CW.TW.23)
Selain itu juga didapatkan data yang sama dari tiap informan yang
mengajarkan anak gemar membaca Al-Quran dengan TPA dan menggunakan
media yang menarik. Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
“Melalui TPA dan dirumah menggunakan media buku yang menarik,
berwarna dan ada gambarnya” (CW.S.19)
Pernyataan tersebut juga didukung dari responden TU yang merupakan
ibu dari anak A. TU menyampaikan jika anaknya juga didampingi membaca
Iqro’ dirumah. Verbatim yang mendukung pernyataan tersebut:
“Mendampingi belajar melalui buku panduan hijaiyah yang menarik,
berwarna dan menggambar dan tidak lupa pasti juga melibatkan video”
(CW.TU.42)
Peneliti mendapatkan informasi yang hampir sama dari setiap
responden jika anak mempunyai kebiasaan untuk pegi TPA dan membaca
Iqro’. Verbatim yang mendukung pernyataan tersebut:
“Iya, TPA sama aku juga lho mbak” (CW.FA.10)
Informasi ini diperkuat dengan pernyataan tentang capaian Iqro’ dan
hafalan surat. Verbatim yang mendukung pernyataan:
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“Iqro’ 4” (CW.TU.41)
“Sudah mbak, alhamdulillah hafalan dia sudah bagus mbak, sekarang
sampai surat An-Naziat mbak, dia juga sudah mapan kalau suruh baca
Iqro’” (CW.LL.25)
Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui cara orang tua menjadikan
anak gemar membaca Al-Quran dengan membiasakan anak pergi TPA, dan
belajar di rumah. Cara yang diterapkan orang tua dapat menjadikan anak
terbiasa membaca Iqro’, pergi TPA dan menambah hafalan anak. Cara
tersebut juga membuat anak sering mengulang-ulang hafalan surat pendek
tanpa diminta. Anak terkadang juga langsung respon dan melanjutkan sendiri
ketika dipancing dengan suatu lafal ayat al-Quran.
b. Hasil Observasi
Berikut adalah hasil observasi yang diakukan peneliti terkait kegemaran
anak dengan Al-Quran.

Gambar 4. 1 Rapot anak

Peneliti melakukan observasi di rumah responden dan mendapati
rapot yang terdapat diatas meja. Hal tersebut membuat peneliti menggali
informasi pada orang tua mengenai capaian yang ada dirapot. Ternyata
dirapot ada daftar jilid Iqro’, dan daftar surat-surat. Responden S menuturkaa
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bahwa tulisan tersebut merupakan capaian Iqro’ dan sampai dimana hafalan
surat anak.

Gambar 4. 2 Buku kontrol

Selain itu peneliti juga mendapatkan data lain yaitu buku kontrol
membaca anak. Hal tersebuat sesuai dengan penuturan TU bahwa anak diberi
buku control yang berisi sampai diman kemampuan anak membaca Iqro’nya.
6. Menanamkan kegembiraan
Kegembiraan juga sangat penting diberikan kepada anak. Bagaimana cara
orang tua menanamkan kegembiraan pada anak didapat melalui wawancara dan
observasi.
a. Hasil Wawancara
Cara orang tua menanamkan atau memberikan kegembiraan pada anak
dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:
Kegembiraan sangat penting diberikan pada anak. Untuk memberikan
kegembiraan pada anak dapat dilakukan dengan cara memberi kebebasan
pada anak, bermain dan mengajak anak pergi ke tempat yang disukai anak.
Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
“Diajak ke tempat yang dia sukai dan tentunya mengenalkan ilmu,
contohnya umpamane diajak makan di luar” (CW.S.21)
Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi yang sama dari tiap
responden yaitu orang tua memberikan kebebasan pada anak tetapi bukan
kebebsan yang sepenuhnya. Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
“Memberikan kebebasan pada anak tetapi makna kebebasan itu bukan
berarti kita tidak memberi larangan pada anak, tetap ada larangan”
(CW.TU.44)
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Informasi tersebut juga diperkuat oleh TW yang memberikan
kebebasan anaknya untuk bermain, tetapi dengan pesan-pesan tertentu.
Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
“Nggak baik juga, main sama temane tapi tetep diweling dolane ojo
neng kali ojo adoh-adoh” (CW.TW.26)
Peneliti juga mendapati jika anak sering bahagia jika bermain dengan
teman. Anak juga sering terlihat ceria ketika Bersama teman-temannya.
Verbatim yang mendukung pernyataan tersebut:
“Iya, kalau bermain pasti dia seneng” (CW.F.19)
“Dia sering ketawa kalau pas main, dia asyik juga mbak” CW.FA.23
Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa cara untuk
menanamkan kegembiraan pada anak dengan memberi kebebasan, mengajak
bermain dan mengajak pergi ke tempat yang dia senangi. Orang tua yang
memberikan kegembiraan pada anak dapat menjadikan anak selalu ceria dan
jarang telihat murung dan sedih, anak juga lebih mudah bersosialisasi dengan
teman sebaya dan keluarga. Cara tersebut juga membuat anak peduli dan mau
berbagi mainan dengan temannya.
b. Hasil Observasi
Berikut adalah hasil observasi terkait cara menanamkan kegembiraan
pada anak.

Gambar 4. 3 Gambar mainan anak

Peneliti melakukan observasi di rumah responden dan melihat mainan
ada yang berada di lantai. Hal tersebut membuat peneliti menggali lagi
informasi kepada orang tua. Orang tua menuturkan jika itu maian anak.
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Responden S menuturkan jika membelikan mainan itu supaya anak gembira
dan punya mainan di rumah.
7. Memenuhi rasa kasih sayang pada anak
Anak harus diberikan kasih sayang yang cukup. Cara memenuhi kasih
sayang pada anak didapat melalui kegiatan wawancara.
a. Hasil Wawancara
Cara orang tua memenuhi kasih sayang pada anak dapat dilihat dari
hasil wawancara berikut:
Memenuhi rasa kasih sayang kepada anak dapat dilakukan dengan cara
memberikan perhatian kepada anak, selain itu dapat juga dengan memberikan
kasih sayang yang sama tidak pilih-pilih. Verbatim yang mendukung
pernyataan adalah:
“Tidak pilih-pilih, memberikan kasih sayang yang sama” (CW.S.23)
Peneliti juga mendapatkan informasi yang sama dari setiap responden
bahwa untuk memenuhi rasa kasih sayang pada anak dengan memberikan
perhatian. Verbatim yang mendukung pernyataan tersebut adalah:
“Memberi perhatian lebih pada anak” (CW.TU.48)
Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan informasi cara
memenuhi rasa kasih sayang pada anak dengan memberi perhatian dan tidak
pilih-pilih. Kasih sayang yang diberikan orang tua sangat berpengaruh terhadap
jiwa dan mental anak. Anak merasa diperhatikan oleh orang tua dan anak
merasa memiliki tempat untuk bercerita meski dengan bahasa mereka. Kasih
sayang yang seimbang dari orang tua juga membuat anak peduli dan patuh pada
orang tua.
8. Menumbuhkan sikap pemberani pada anak
Sikap pemberani perlu ditumbuhkan pada anak sejak dini. Cara
menumbuhkan sikap pemberani didapat dari hasil wawancara.
a. Hasil Wawancara
Cara menumbuhkan sikap pemberani pada anak dapat dilihat dari hasil
wawancara berikut:
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Orang tua pastinya suka jika anaknya menjadi anak yang pemberani.
Cara yang dilakukan orang tua untuk menumbuhkan pemberani pada anak
dengan melibatkan anak dalam berbagai kegiatan, memberi kebebasan anak
dan memberi kesempatan pada anak untuk bergabung dengan orang lain.
Memberi kebebasan yang dilakukan orang tua untuk menumbuhkan sikap
pemberani pada anak merupakan kebebasan yang masih ada batasannya.
Verbatim yang mendukung pernyataan ini adalah:
“Diberi kebebasan, jangan terlalu banyak dilarang kecuali yang sesuatu
yang membahayakan, diberi kebebasn tapi orang tua juga was-was”
(CW.S.25)
Selain itu peneliti mendapat informasi yang hampir sama dari
responden yaitu cara menumbuhkan sikap pemberani pada anak dengan
memberi kesempatan pada anak untuk bergabung dengan orang lain atau
melibatkan anak dalam suatu kegiatan. Verbatim yang mendukung pernyataan:
“Anak diberi kesempatan bergabung dengan orang lain” (CW.TW.30)
Pernyataan tersebut juga didukung oleh responden LL selaku guru C
yang menyampaikan cara untuk menumbuhkan sikap berani pada anak dengan
meminta anak untuk memimpin doa. Verbatim yang mednukung pernyataan
adalah:
“Contohnya memimpin doa, anak disuruh mimpin doa mbak biar
kendel” (CW.LL.31)
Peneliti juga mendapat informasi lain yaitu menumbuhkan sikap
pemberani pada anak dengan menonjolkan kelebihan anak pada setiap
kesempatan, misalnya anak yang membacanya lancar diminta untuk
membacakan puisi. Verbatim yang mendukung penyataan:
“Dengan menonjolkan kelebihan si anak karena anak akan yakin dan
terlihat percaya diri dan berani dalam hal positif” (CW.SP.24)
Data lain yang didapat peneliti bahwa anak yang ditumbuhkan sikap
beraninya dengan cara-cara diatas ternyata sudah mulai tumbuh sikap
pemberani pada anak. Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
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“Iyo, dia berani banget, sering bergaul dengan teman yang lain, kae ki
ra nduwe wedo yo mbak” (CW.FDA.17)
Peneliti juga mendapat informasi yang sama dari tiap responden,
meskipun anak itu awalnya takut atau pendiam sebenarnya anak tersebut
adalah anak yang pemberani. Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
“Kadang dia takut mbak, kalau ketemu orang dia suka malu, kalau udah
akrab enggak malu, dia pemberani kok mbak” (CW.FA.20)
Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan informasi cara
menumbuhkan sikap pemberani pada anak dengan cara memberi kebebasan
dan kesempatan kepada anak untuk bergabung dengan orang lain, melibatkan
anak dalam kegiatan dan menonjolkan kelebihan anak. Sikap pemberani pada
anak sering ditunjukkan ketika anak bertemu dengan orang tua maupun orang
baru anak tidak sungkan berjabat tangan, anak sering bergabung dengan orang
lain, dan disekolahan anak sering memimpin doa. Keberanian anak juga terlihat
saat TPA tidak takut atau menangis ketika diminta mengeja suatu bacaan doa
atau hafalan surat al-Quran.
9. Mengajarkan akhlak pada anak
Akhlak sangat penting diajarkan pada anak sejak dini. Cara mengajarkan
aklahlak pada anak didapat dari wawancara.
a. Hasil Wawancara
Cara mengajarkan akhlak pada anak dapat dilihat dari hasil
wawancara berikut.
Mengajarkan akhlak pada anak sangat penting dilakukan sejak dini.
Akhlak yang diajarkan seperti menolong, pemaaf, berbagi, mengucap salam
berjabat tangan dan sebagainya. Orang tua mengenalkan akhlak melalui
pembiasaan, teladan yang melibatkan anggota keluarga yang lain. Selain itu
orang tua juga dapat menggunakan media yang menarik perhatian anak
seperti menggunakan video. Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
“Mengajarkan anak hal-hal yang baik, bisa melalui video”
(CW.TU.55)
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Selain itu peneliti juga mendapat informasi yang sama dari tiap
responden yaitu mengajarkan akhlak dengan pembiasaan dan teladan.
Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
“Dengan contoh teladan dari orang tua dan keluarga saat dirumah”
(CW.S.27)
Pernyataan tersebut didukung oleh ES selaku guru C. ES menuturkan
cara untuk mengajarkan akhlak pada anak melalui pembiasaan. Verbatim
yang mendukung pernyataan tersebut adalah:
“Iya mengajarkan lewat pembiasaan mbak” (CW.ES.25)
Peneliti juga mendapat informasi dari responden teman yaitu F yang
menyampaikan bahwa temannya merupakan teman yang suka berbagi dan
menolong. Verbatim yang mendukung adalah:
“Iya, kalau temane jatuh dia mesti nolong kok mbak” (CW.F.14)
Informasi tersebut diperkuat oleh FA yang menuturkan jika temannya
adalah orang yang suka menolong dan berbagi. Verbatim yang mendukung
pernyataan adalah:
“Iya, dia sering ngasih jajan temane” (CW.FA.17)
Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan informasi cara
mengajarkan akhlak pada anak melalui pembiasaan, teladan, video dan selalu
melibatkan orang lain. Anak terbiasa berbagi, tolong menolong, hormat dan
patuh sama orang tua dan pemaaf.
10. Mengajarkan anak hormat dan patuh pada orang tua
Anak perlu diajarkan hormat dan patuh pada orang tua. Cara
mengajarkan hormat dan patuh pada orang tua didapat dengan wawancara.

a. Hasil Wawancara
Cara mengajarkan hormat dan patuh pada orang tua dapat dilihat
berdasarkan hasil wawancara berikut:
Orang tua dapat melakukan banyak cara untuk mengajarkan anak
patuh dan hormat pada orang yang lebih tua. Mengajarkan hormat dan patuh
pada orang tua dapat diajarkan melalui cerita, pembiasaaan, dan teladan.
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Anak diajarkan hormat dan patuh dengan teladan yang berawal dari rumah,
baik itu bapak ibu kakak maupun anggota yang lain. Verbatim yang
mendukung pernyataan tersebut adalah:
“Kita juga memberi contoh yang baik, kita bisa melibatkan anggota
keluarga yang lain misalnya kakaknya diminta untuk memberi contoh
yang baik pada adiknya” (CW.TU.59)
Peneliti juga mendapat informasi yang hampir sama dari tiap
responden yang mengajarkan hormat dan patuh dari orang tua dengan cara
membiasakan anak. Verbatim yang mendukung pernyataan tersebuat adalah:
“Dengan kebiasaan, contoh, jangan terlalu menakut-nakuti anak”
(CW.S.30)
Pernyataan tersebut juag didukung oleh responden SP selaku guru A
yang menuturkan anak diajarkan hormat dan patuh kepada orang tua melalui
pembiasaan dan teladan. Verbatim yang mendukung pernyataan:
“Melalui pembiasaan, teladan dan motivasi mbak” (CW.SP.36)
“Dicontohi orang tua dibiasakan hal-hal yang baik, kadang membantu
ngambil

jemuran,

nek

udan

langsung

ngendaki

jemuran”

(CW.TW.32)
Peneliti juga mendapatka informasi lain yang menyatakan anak sudah
mulai terlihat sikap hormat dan patuh pada tua meskipun masih usia dini.
Verbatim yang mendukung pernyataan adalah:
“Sudah mbak, ibuknya pernah cerita kalau sama ibu gak boleh beli
makan ini gitu anak ya tetep nggak minta mbak” (CW.LL.39)
Peneliti juga menemukan informasi yang sama dari tiap informan
yang menuturkan anak sudah mulai memiliki sikap hormat dan patuh pada
orang tua. Perilaku tersebut dicontohkan dengan tidak melawan orang tua.
Verbarim yang mendukung pernyataan adalah:
“Iya, dia nggak wani sama maman, mbi mbahe yo gak wani”
(CW.F.10)
Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan informasi cara
mengajarkan anak hormat dan patuh pada orang tua dengan pembiasaan,
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teladan dan nasehat. Anak sudah mulai tampak sikap patuh dan hormat pada
orang tua dengan tidak berani melawan, nurut apa kata orang tua. Perkataan
anak juga tidak sembarangan dan tidak terlontar kata-kata jorok. Anak kadang
mengingatkan temannya yang berkata jorok atau mengumpat dengan
perkataan seperti, “Hei, seperti itu tidak boleh, berdosa, nanti masuk neraka.”
11. Menanamkan adab pada anak
Adab sangat penting dan perlu diajarkan pada anak sejak usia dini. Cara
menanamkan adab pada anak didapat melalui wawancara.
a. Hasil Wawamcara
Cara menanamkan adab pada anak dapat dilihat dari hasil wawancara
berikut.
Orang tua perlu mengajarkan adab pada anak sejak dini dengan
harapan kelak ketika dewasa anak mempunyai adab yang baik. Menanamkan
adab pada anak dapat dilakukan dengan pembiasaan, memberikan tauladan
dan teguran serta tetap menggunakan media audio visual. Verbatim yang
mendukung pernyataan adalah:
“Orang tua bisa melakukan pembiasaan dan memberi contoh pada
anaknya serta ada juga dapat dikenalkan adab melalui video, kadang
juga menegurnya kalau dia salah” (CW.TU.65)
Selain itu peneliti juga mendapat informasi yang sama dari setiap
responden yaitu cara menanamkan adab pada anak dengan melakukan
pembiasaan dan teguran. Responden menuturkan jika anak selalu dibiasakan
dan ditegur jika melakukan kesalahan. Verbatim yang mendukung pernyataan
adalah:
“Menegur anak disaat anak lalai, membiasakan anak untuk berjabat
tangan” (CW.S.34)
Pernyataan mengajarkan adab dengan pembiasaan juga disampaikan
oleh responden ES selaku guru C. ES menuturkan untuk mengajarkan hormat
dan patuh pada orang tua, disekolahan anak diajari dengan pembiasaan.
Verbatim yang menyatakan yang mendukung pernyataan adalah:
“Dengan kegiatan pembiasaan” (CW.ES.29)
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Peneliti juga mendapatan informasi jika anak sudah mulai
menunjukkan perilaku yang sesuai misalnya masuk rumah mengucap salam,
saling membantu, berjabat tangan dan sebagainya. Verbatim yang
mendukung pernyataan adalah:
“Iya, karena setiap datang di sekolahan dia mengucap salam dan
bersalaman dengan ustadzah. Si anak juga suka membantu temannya
memberesi mainan ataupun mengambilkan barang” (CW.SP.39)
Pernyataan tersebut juga disampiakan oleh responden FA selaku
teman B. FA menuturkan jika temannya kalau main ke rumah sering
mengucap salam dan berjabat tanga dengan orang yang ada disana. Verbatim
yang mendukung pernyataan adalah:
“Sering, kalau di ke rumhku sama pas mau pulang dia pasti ngucap
salam ke aku, sama saliman juga mbak” (CW.FA.13).
Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan informasi cara
menanamkan adab pada anak dapat dilakukan dengan pembiasaan, teguran,
teladan dan menggunakan media audio visual. Anak yang dikenalkan adab
terbiasa makan dengan tangan kanan, membaca doa dan menghabiskan
makanannya. Anak ketika memberi memakai tangan kanan, ketika meminta
juga dengan tangan kanan. Anak ketika hendak tidur terbiasa membaca doa
dan ketika bangun tidur juga membaca doa. Anak juga mendahulukan tangan
dan kaki kanan saat memakai pakaian.
12. Memperlakukan anak dengan adil
Orang tua perlu memperlakukan anak dengan adil. Cara memperlakukan
anak dengan adil didapat dengan wawancara.
a. Hasil Wawancara
Cara yang dilakukan orang tua untuk memperlakukan anak dengan
adil dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:
Orang tua memperlakukan anak dengan adil seperti tidak pilih-pilih,
meluangkan waktu untuk anak dan memperioritaskan anak. Orang tua tidak
pilih-pilih atau pilih kasih terhadap anak maupun anggota keluarga yang lain.
Verbatim yang mendukung pernyataan:
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“Tidak pilih kasih dan memprioritaskan anak, wes piye carane gen iso
adil mbak, ben ra meri” (CW.TW.39)
Peneliti mendapatkan informasi yang sama dari tiap responden yang
menyatakan memberikan waktu luang dan prioritas pada anak. Verbatim yang
mendukung pernyataan adalah:
“Tidak pilih kasih dan memprioritaskan anak, tapi yo kadang sek
menang sek cilek mbak mergo kan sek gede wes mudeng lah” (CW.S.35)
Informasi yang menyatakan orang tua memperlakukan anak dengan
adil juga disampaikan oleh guru. Meskipun guru tidak mengetahui
sepenuhnya, tetapi berdasarkan pengamatan orang tua sudah memperlakukan
anak dengan adil. Verbaim yang mendukung pernyataan adalah:
“Iya mbak, ibunya itu terlihat sayang sama dia dan mbaknya”
(CW.LL.45)
Berdasarkan penelitian di atas, didapati hasil bahwa memperlakukan
anak secara adil membuat anak merasa disayang dan merasa nyaman ketika
hendak belajar, bermain, bercerita dan beraktivitas. Anak terlihat tidak
sungkan mengajak orang tua bermain. Anak juga tidak pilih-pilih teman dan
tidak membeda-bedakan teman yang ingin diajak bermain atau yang ingin
dipinjami mainannya.
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B. PEMBAHASAN
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 (‘Ulwan, 2012). Masing-masing dari aspek
tersebut juga mempunyai indicator. Orang tua yang menerapkan spiritual parenting
dapat membiasakan anak untuk berperilaku yang baik. Berikut adalah uraian
indikator dari aspek spiritual parenting dalam Islam:
1. Mengenalkan Allah
Mengenalkan Allah pada anak merupakan hal yang paling mendasar
dalam mendidik anak dengan menanamkan iman sejak dini. Orang tua
mempunyai kewajiban dalam mendidik anak bahkan sejak anak dalam
kandungan. Setelah Anak menginjak usai belajar, anak mampu melafalkan kata,
maka orang tua mempunyai kemawjiban untuk mendiktekan atau mengajak anak
untuk mengucapkan kata “La ilaha illallah (tidak ada Tuhan yang berhak
disembah kecuali Allah)” serta menanamkan kecintaan pada islam dalam hati.
Ilmu yang akan menuntun manusia kepada pengetahuan akan Tuhan
Penciptanya (Sa’id, 2015).
Temuan di lapangan menunjukkan cara orang tua mengenalkan Allah
pada anak melalui penciptaanNya dan mengajak anak untuk beribadah. Orang
tua didak mendiktekan kalimat Tauhid “La ilaha illallah (tidak ada tuhan yang
berhak disembah kecuali Allah)” pada anak. Hal tersebut lantas tidak berarti
orang tua meninggalkan kewajiban terhadap anak, tetapi orang tua masih
menjalanakn kewajibannya dengan mengenakan Allah melalui ciptaannya dan
mengajaknya untuk beribadah. Jika berpegang pada pendapat Syamsi (2014)
yang mengemukakan orang tua hendaknya berusaha menyebut nama Allah
disituasi-situasi yang menyenangkan. Saat mengenakan barang yang baru
memuji Allah ataupun saat melihat keindahan ciptaanNya, kemudian orang tau
mengajak anak untuk bersyukur pada Allah dan memberi penjelasan jika semua
ini adalah pemberian Allah.
Orang tua juga dapat mengenalkan Allah melaui pembiasaan beribadah,
misalnya sholat. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah yang memerintahkan
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mengajarkan anak-anak untuk sholat pada saat berusia 7 tahun dan memukul
anak bila meninggalkan sholat saat anak berusia sepuluh tahun. Jadi tidak ada
salahnya unntuk mengajarkan anak sholat sejak usia dini agar ketika dewasa
nanti anak sudah memiliki kebiasaan untuk melaksanakan sholat (Abdurahman,
2010). Pembiasaa mengajak anak beibadah sholat 5 waktu dan TPA dapat
membuat anak mulai memahami penciptanya yaitu Allah. Anak juga sudah
memiliki rasa takut pada Allah dan mulai memahami surga dan neraka.
Pengetahuan anak akan penciptanya tersebut turut mempengaruhi perilaku anak,
seperti bertanya-tanya ketika hendak ingin melakukan suatu kesalahan, apakah
hal tersebut benar atau salah.
2. Mengenalkan Hal yang Haram dan Halal
Halal dan haram perlu diajarkan pada anak sejak dini dan merupakan
kewajiban orang tua dalam mengenalkan halal dan haram. ‘Ulwan (2012)
mengemukakan tujuan pengenalan halal dan haram agar ketika tumbuh besar
anak mengetahui perintah-perintah Allah dan segera melaksanakannya. Anak
ketika sudah semakin paham akan hukum halal dan haram dan semakin terikat
sejak dini dengan hukum-hukum syariat, maka anak akan mengenal Islam
sebagai hukum dan konsep.
Temuan di lapangan menunjukan cara orang tua mengenalkan halal dan
haram pada anak dengan memberikan penjelasan pada anak baik itu
mengenalkan binatang secara langsung, melalui gambar ataupun lewat video.
Orang tua juga menjelaskan kepada anak mengenai perbuatan yang dilarang
seperti mencuri atau mengambil hak orang lain. Informasi tersebut sesuai dengan
pendapat syamsi (2014) yang mengemukakan orang tua hendaknya menjelaskan
pada anak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya
mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara mutlak dinilai sebagai kesalahan
dan haram hukumnya secara syariat.
Pernyataan diatas juga didukung ‘Ulwan (2012) yang mengemukakan
mengajarkan anak dari hal yang rasional dulu, sederhana dan mudah dipahami
oleh anak. Hal tersebut sesuai dengan temuan di lapangan yang dilakukan
responden yaitu mengenalkan hal haram dan halal melalui binatang baik itu
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gambar maupun video dan memberi penjelasan pada anak. Cara yang orang tua
lakukan dalam mengenalkan halal haram tersebut dapat membuat anak mulai
memahami makanan halal haram dan tidak mengambil barang milik temannya
tanpa izin. Cara tersebut juga memberi dampak pada aktivitas anak yaitu ketika
hendak memakai barang, anak terbiasa meminta izin pada pemiliknya dan ketika
anak mengambil makanan di warung atau toko, anak akan membayarnya.
3. Mengajaran anak untuk beribadah
Anak sejak dini sangat perlu untuk diajarkan beribadah. Rasulullah
bersabda yang bermakna memerintahkan sholat dan membiasakan anak untuk
berpuasa jika dirasa telah mampu (‘Ulwan 2012). Temuan di lapangan
menunjukkan bahwa ibadah yang diajarkan anak adalah sholat, mengaji, puasa
dan bersedekah. Semua responden menjelaskan ibadah yang diajarkan anak
seperti sholat, mengaji, dan puasa. Hal terebut sesuai dengan pendapat Syamsi
(2014) yang menyatakan anak usia empat atau lima tahun bisa dilatih wudhu dan
sholat, dan bisa didorong untuk menyukai sholat. Pendapat ini terdapat dalam
Al-Quran surat Thaha: 132.
“Dan perintahkanlah keluargamu melaksakan sholat dan sabar dalam
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang
memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang babik di akhirat) adalah
bagi orang yang bertaqwa”.
Tabel 4. 1 Ibadah yang diajarkan kepada anak

No.
1.

Nama Anak
JAN

Ibadah
Sholat, TPA, siroh, puasa dan
memakai jilbab

2.

LA

Sholat, wudhu, TPA, puasa, dan
infaq

3.

MMAF

Sholat, TPA, dan puasa
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Temuan di lapangan juga menyatakan cara mengajarkan ibadah pada
anak dengan memberi pembiasaan dan teladan. Pernyataan ini sesuai dengan
Roidah (2017) yang menyatakan orang tua yang rutin membaca Al-Quran,
mengerjakan sholat dan mengamalkan amalan-amalan sunnah lainnya akan
berperan penting dalam proses pembiasaan anak. Mengajarkan ibadah pada
anak menjadikan terbiasa untuk melakukan ibadah sejak dini. Anak sudah
mulai terbiasa sholat di masjid, berpuasa setengah hari dan pergi TPA. Anak
ketika mendengar adzan, serta-merta ingat bahwa waktu shalat telah tiba.
Anak terkadang tiba-tiba bertanya tentang kapan ke masjid lagi, hari ini TPA
atau tidak dan kapan puasa lagi. Anak juga kadang meminta uang kepada
orang tua untuk dimasukkan di kotak infaq.
4. Mengenalkan Rasulullah
Mengenalkan Rasulullah pada anak merupakan kewajiban orang tua
dalam mendidik anak karena Rasulullah adalah sebaik-baiknya suri tauladan
bagi manusia. Pernyataan ini sesuai dengan Rosidah (2017) Rasulullah Saw
merupakan tauladan bagi umat Islam sampai kapanpun, bahkan beliaupun
mendapat gelar Al-Quran bejalan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa
orang tua sudah mulai mengenalkan Rasulullah melalui pembelajaran siroh atau
cerita baik secara langsung maupun menggunakan audio visual. Hal ini sejalan
dengan ‘Ulwan (2012) yang mengemukakan anak dikenalkan dengan ceritacerita sejarah nabi dengan harapan anak mau meneladani perjalanan hidup para
pendahulu. Orang tua menceritakan kehidupan Rasullah, akhlak, dan kebiasaan
untuk menumbuhkan kecintaan anak pada Rasulullah. Mengenalkan Rasulullah
pada anak dapat dilakukan dengan cara bercerita atau siroh dan melalui video.
Cara tersebut membuat anak mengidolakan Rasulullah dan ingin seperti
Rasulullah. Anak juga mengenal keluarga Rasulullah melalui lagu yang
diajarkan orang tua. Anak sering bermain peran dengan dengan temannya dan
sering menggunakan nama-nama aggota keluarga nabi dalam nama perannya.
5. Menjadikan anak gemar membaca Al-Quran
Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang luar biasa dan kitab suci agama
Islam yang merupakan pedoman bagi umat muslim, karena isi Al-Qur’an yang
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mencukupi segala hal. Mengajarkan Al-Qur’an kepada anak merupakan
kewajiban dari orang tua. Ibnu Sina menasihatkan di dalam kitabnya agar
seorang anak diajari Al-Quran sejak dini. Hal ini bertujuan agar anak mampu
menyerap bahasa dan tertanam di dalam dirinya ajaran keimanan (‘Ulwah,
2012). Temuan di lapangan menunjukkan orang tua sudah mulai mengajarkan
Al-Quran pada anak dengan mengikutkan anak TPA, menghafal Al-Quran dan
orang tua juga mengajari anak dengan media yang menarik tetapi orang tua
kurang dalam memberikan teladan pada anak. Semua responden menyatakan hal
yang sama. Berpegang pada pendapat Syamsi (2014) yang menyatakan
mengajari Al-Quran dengan keteladanan karena keteladanan akan memberikan
pengaruh besar dalam respon anak, maka semua responden tidak dikategorikan.
Syamsi (2014) menyatakan anak yang sering melihat orang tuanya
membaca dan merenungkan Al-Quran akan tumbuh dewasa dengan
mengagungkan dan mengahargai Al-Quran. Anak memerlukan teladan dalam
membiasakan gemar membaca Al-Quran. Pembiasaan juga perlu dilakukan pada
anak. Hal ini sesuai dengan ‘Ulwah (2012) yang mengatakan pembiasaan,
pendiktean dan pendisiplinan mengambil peran dalam perilaku gemar membaca
Al-Quran. Anak dibiasakan untuk TPA sehingga anak akan terbiasa untuk TPA
dan belajar Al-Quran. Penjelasan tersebut membenarkan penuturan dari
resonden TW yang menyatakan anak sudah mulai terbiasa pergi TPA.
Pembiasaan tersebut dapat menjadikan anak terbiasa membaca Iqro’, pergi TPA,
anak sudah terbiasa untuk mengaji tanpa diperintah dan dapat menambah hafalan
anak. Cara tersebut juga membuat anak sering mengulang-ulang hafalan surat
pendek tanpa diminta. Anak terkadang juga langsung respon dan melanjutkan
sendiri ketika dipancing dengan suatu lafal ayat Al-Quran.
6. Menanamkan kegembiraan
Bermain dan bercanda pada anak 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 memberikan dampak positif dalam jiwa anak akan memberikan
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kebebasan, yang mana mestinya anak siap menerima perintah, anjuran dan
pengarahan.
Rasulullah memiliki cara untuk membuat anaknya gembira, dengan
memberi perhatian, memberi kasih sayang, bercanda, makan Bersama dan
memberi hadiah (‘Ulwan, 2012). Hasil temuan di lapangan menunjukkan orang
tua menanamkan kegembiraan pada anak dengan memberi kebebasan, mengajak
bermain dan mengajak pegi ke tempat yang dia senangi. Temuan di lapangan
sesuai dengan pendapat ‘Ulwan yang menciptakan kegembiaraan dengan
mengajak anak makan Bersama. Penjelasan tersebut membenarkan penuturan
dari responden S yang sering mengajak anak ke tempat yang disukai meski itu
hanya makan bersama.
Informasi lain yang didapat yaitu informan juga memberi kebebasan
anak untuk bermain. Syamsi (2014) menyatakan setelah belajar Al-Quran
sepatutnya anak diberi kebebasan untuk bermain untuk menghilangkan penat
belajar tetapi orang tua juga harus memberi batasan yang wajar. Penjelasan
tersebut membenarkan penurutan dari TU yang mengungkapkan memberi
kebebasan kepada anak dengan sering mengajak bermain. Orang tua yang
memberikan kegembiraan pada anak dapat menjadikan anak selalu ceria dan
jarang telihat murung dan sedih, anak juga lebih mudah bersosialisasi dengan
teman sebaya dan keluarga. Cara tersebut juga membuat anak peduli dan mau
berbagi mainan dengan temannya.
7. Memenuhi rasa kasih sayang pada anak
Ketika anak masih kecil kebutuhan rasa kasih sayang itu jauh lebih besar.
Hal ini berperan besar pada anak perempuan, karena anak perempuan
memerlukan kebutuhan kasih sayang lebih daripada laki-laki (Hadi, 2011). Hasil
temuan di lapangan menujukkan jika orang tua memberikan kasih sayang
dengan memberikan perhatian pada anak dan tidak pilih-pilih. Ketika
menyayangi anak sebaiknya jangan berlebihan karena bisa berakibat buruk pada
anak. Kasih saying dapat menjadikan anak ketika bermain dengan temannya
juga terlihat ceria dan pemberani.
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Hal ini sesuai dengan pendapat Syamsi (2014) yang mengemukakan jika
orang tua melakukan pilih-pilih atau membedakan anak maka hal tersebut akan
menimbulkan kecemburuan dan runtuhnya kepribadian anak. Pernyataan
tersebut diperkuat dengan pendapat ‘Ulwan (2012) yang mengemukakan sikap
pilih kasih dapat melahirkan penyimpangan pada anak dan mendorong anak
saling bermusuhan.
Abdurahman (2010) menyatakan orang tua memberikan kasih sayang
dengan memberi perhatian pada anak. Perhatian tersebut bisa berbentuk pujian,
memberi hadiah, ataupun mendoakan anak. Pernyataan tersebut sesuai dengan
penuturan dari narasumber TU yang memberikan kasih sayang lebih pada anak.
Kasih sayang yang diberikan orang tua sangat berpengaruh terhadap jiwa dan
mental anak. Anak merasa diperhatikan oleh orang tua dan anak merasa
memiliki tempat untuk bercerita meski dengan bahasa mereka sendiri. Kasih
sayang yang seimbang dari orang tua juga membuat anak peduli dan patuh pada
orang tua.
8. Menumbuhkan sikap pemberani pada anak
Sikap pemberani harus diajarkan pada anak sejak dini. Sikap pemberani
penting dimiliki untuk menghadapi tantangan hidup. Penakut merupakan
kebalikan dari sikap pemberani yang mana sikap penakut belebihan dan
melampaui batas akan mengakibatkan gengguan kejiwaan pada anak sehingga
anak harus ditanamkan sikap pemberani (Zuraiq, 2008). Temuan di lapangan
menunjukkan orang tua menumbuhkan sikap pemberani pada anak dengan
memberi kebebasan pada anak, tidak menakut-nakuti anak dan memberi
kesempatan kepada anak untuk bergaul dengan orang lain. Semua responden
mengemukakan hal yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ‘Ulwan
(2012) yang mengemukakan cara menumbuhkan sikap pemberani pada anak
ada lima, yaitu: menumbuhkan keimanan sejak dini, memberi kebebasan pada
anak, tidak menakut-nakuti anak, memberi kesempatan bergaul, dan
mengajarkan tauladan dari Rasulullah.
Zuraiq (2011) juga mengemukakan cara menumbuhkan sikap pemberani
pada anak dengan tidak menakut-nakuti anak, orang tua justru menjelaskan pada
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anak jika yang anak takutkan hanyalah bayangan. Penjelasana tersebut sesuai
dengan penuturan yang disampaikan S bahwa untuk menumbuhkan sikap
pemberani pada anak dengan tidak menakut-nakuti. Sikap pemberani pada anak
sering ditunjukkan ketika anak bertemu dengan orang tua maupun orang baru
anak tidak sungkan berjabat tangan, anak sering bergabung dengan orang lain,
dan disekolahan anak sering memimpin doa. Keberanian anak juga terlihat saat
TPA. anak tidak takut atau menangis ketika diminta mengeja suatu bacaan doa
atau hafalan surat Al-Quran.
9. Mengajarkan akhlak pada anak
Anak harus dikenalkan dengan akhlak sejak dini dan orang tua lah yang
berkewajiban mengajarkan akhlak pada anak. Orang tua mengajarkan akhlak
pada anak dengan berbagai cara seperti melalui pembiasaan, teladan dan
menasehati (Ulwah, 2012). Temuan di lapangan menunjukkan orang tua
mengajarkan akhlak pada anak dengan memberi pembiasaan dan teladan. Hal ini
juga diperkuat pendapat Syamsi (2014) yang menyampaikan cara menanamkan
akhlak pada anak dengan memberikan teladan. Anak terbiasa berbagi, tolong
menolong, hormat dan patuh sama orang tua dan pemaaf. Temuan tersebut
seseuai dengan pendapat Syamsi (2014) yang menyatakan anak diusahakan
untuk memiliki akhlak yang baik seperti, santun, jujur, suka berbagi, pemaaf,
penolong, pandai berterimakasih, hormat dan sebagianya. Temuan di lapangan
menunjukan bahwa anak sudah mulai menunjukkan akhlak yang baik.
10. Mengajarkan anak hormat dan patuh pada orang tua
Anak harus diajarkan hormat dan patuh agar anak tidak mempunyai sikap
pemberani dan membangkang pada orang tua. Bentuk hormat pada orang tua
seperti menaati, berbakti, melayani, mengasuh disaat tua, tidak meninggikan
suara dan mendoakan orang tua (‘Ulwan, 2012). Temuan di lapangan
menunjukan anak sudah mulai terlihat hormat pada orang tua seperti berbakti
dan mentaati, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ulwah. Penjelasan tersebut
dituturkan oleh FA yang menyatakan jika anak dilarang sama orang tua, anak
tersebut tidak berani melanggarnya.
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Cara mengajarkan hormat dan patuh dengan pembiasaan, teladan dan
bercerita (Syamsi, 2014). Temuan di lapangan menunjukkan jika orang tua
mengajarkan hormat melalui teladan. Pernyataan tersebut dituturan oleh TU
yang membiasakan anak untuk hormat dengan bantuan dari keluarga untuk
memberi contoh yang baik. Pemberian pembiasaan, teladan dan nasehat
tersebut menjadikan anak sudah mulai tampak sikap patuh dan hormat pada
orang tua dengan tidak berani melawan, nurut dengan perkataan orang tua
dan sebagianya. Perkataan anak juga tidak sembarangan dan tidak terlontar
kata-kata jorok. Anak kadang mengingatkan temannya yang berkata jorok.
11. Menanamkan adab pada anak
Anak harus ditanamkan adab sejak dini supaya kelak anak memiliki adab
atau tata cara menjalani hidup yang benar. Syamsi (2014) mengemukakan adab
yang diajarkan pada anak adalah adab-adab yang baik, seperti: adab makan,
bertamu, adab berbicara, adab terhadap orang yang lebih tua dan masih banyak
lagi adab baik yang perlu diajarkan kepada anak. Temuan di lapangan
menunjukkan anak sudah menunjukkan adab yang baik, seperti adab bertamu,
adab makan dan adab berbicara.
‘Ulwan (2012) menyampaikan jika medote yang dapat digunakan untuk
menanamkan adab adalah mendidik dengan teladanan, kebiasaan, nasihat
pengawasan atau teguran, dengan hukuman dan dapat juga dilakukan dengan
berkisah. Temuan di lapangan menunjukkan jika orang tua mengajarkan adab
sesuai dengan pendapat ‘Ulwan, yaitu dengan pembiasaan, teladan dan teguran.
Pernyataan ini disampaikan oleh S bahwa selalu menegur disaat anak lalai dan
membiasakan anak berjabat tangan. Anak yang dikenalkan adab terbiasa makan
dengan tangan kanan, membaca doa dan menghabiskan makanannya. Anak
ketika memberi menggunakan tangan kanan, ketika meminta juga dengan tangan
kanan. Anak ketika hendak tidur terbiasa membaca doa dan ketika bangun tidur
juga membaca doa. Anak juga mendahulukan tangan dan kaki kanan saat
memakai pakaian.
12. Memperlakukan anak dengan adil
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Kewajiban orang tua untuk berperilaku adil terhadap anak-anaknya baik
dari urusan lahiriah yang bisa diketahui oleh anak-anaknya bahkan dalam hal
kasih sayang bersifat batiniah. Bersikap adil terhadap anak, menjadikan anak
merasa diperlakukan sama dalam segala sesuatu, jika ada salah satu anak yang
diberi hadiah maka anak yang lain juga harus diberi (Syamsi, 2014).
Memperlakukan anak dengan adil dilakukan dengan tidak pilih kasih terhadap
anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan (Abdurahman, 2010).
Temuan di lapangan menunjukkan orang tua memperlakukan anak dengan tidak
pilih-pilih dan memberi priorits pada anak. Pernyataan tersebut sesuai dengan
Ulwah (2012) yang menyampaikan memperlakukan anak dengan adil dengan
cara tidak pilih kasih. Memperlakukan anak secara adil membuat anak merasa
disayang dan merasa nyaman ketika hendak belajar, bermain, bercerita dan
beraktivitas. Anak terlihat tidak sungkan mengajak orang tua bermain. Anak
juga tidak pilih-pilih teman dan tidak membeda-bedakan teman yang ingin
diajak bermain atau yang ingin dipinjami mainannya. Anak yang diperlakukan
adil oleh orang tua akan terlihat saling menyanyangi satu sama lain

Adapun untuk mempermudah dalam memahami permasalahan tersebut dapat
dilihat melalui tabel di bawah ini.
Tabel 4. 2 Pembahasan

No.
1.

Indikator
Mengenalkan Allah

Pembahasan
Temuan di lapangan menunjukkan cara
orang tua mengenalkan Allah pada anak melalui
penciptaanNya

dan

mengajak

anak

untuk

beribadah. Orang tua didak mendiktekan kalimat
Tauhid “La ilaha illallah (tidak ada Tuhan yang
berhak disembah kecuali Allah)” pada anak. Hal
tersebut

lantas

tidak

berarti

orang

tua
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meninggalkan kewajiban terhadap anak, tetapi
orang tua masih menjalanakn kewajibannya
dengan mengenalkan Allah melalui ciptaanNya
dan mengajak anak untuk beribadah. Jika
berpegang pada pendapat Syamsi (2014) yang
mengemukakan orang tua hendaknya berusaha
menyebut nama Allah disituasi-situasi yang
menyenangkan. Saat mengenakan barang yang
baru

memuji

Allah

ataupun

saat

melihat

keindahan ciptaanNya, kemudian orang tua
mengajak anak untuk bersyukur pada Allah dan
memberi penjelasan jika semua ini adalah
pemberian Allah. Pembiasaa mengajak anak
beibadah sholat 5 waktu dan TPA dapat membuat
anak mulai memahami penciptanya yaitu Allah.
Anak juga sudah memiliki rasa takut pada Allah
dan

mulai

memahami

surga

dan

neraka.

Pengetahuan anak akan penciptanya tersebut turut
mempengaruhi perilaku anak, seperti bertanyatanya ketika hendak ingin melakukan suatu
kesalahan, apakah hal tersebut benar atau salah.
2.

Mengenalkan hal
yang halal dan haram

Temuan di lapangan menunjukan cara orang
tua mengenalkan halal dan haram pada anak
dengan memberikan penjelasan pada anak baik itu
mengenalkan binatang secara langsung, melalui
gambar ataupun lewat video. Orang tua juga
menjelaskan kepada anak mengenai perbuatan
yang dilarang seperti mencuri atau mengambil hak
orang lain. Hal tersebuat sesuai dengan pendapat
syamsi (2014) yang mengemukakan orang tua
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hendaknya menjelaskan pada anak tindakantindakan yang tidak sesuai dengan syariat,
misalnya

mengambil

sesuatu

yang

bukan

miliknya secara mutlak dinilai sebagai kesalahan
dan haram hukumnya secara syariat.
‘Ulwan

(2012)

juga

mengemukakan

mengajarkan anak dari hal yang rasional dulu,
sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Hal
tersebuat sesuai dengan temuan di lapangan yang
dilakukan responden yaitu mengenalkan hal
haram dan halah melalui bintang baik itu gambar
maupun video dan memberi penjelasan pada anak.
Cara yang orang tua lakukan dalam mengenalkan
halal haram tersebut dapat membuat anak mulai
memahami makanan halal haram dan tidak
mengambil barang milik temannya tanpa izin.
Cara tersebut juga memberi dampak pada aktivitas
anak yaitu ketika hendak memakai barang anak
terbiasa meminta izin pada pemiliknya dan ketika
anak mengambil makanan di warung atau took
anak akan membayarnya.
3.

Mengajaran anak
untuk beribadah

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa
ibadah yang diajarkan kepada anak adalah sholat,
mengaji, puasa dan bersedekah. Semua responden
menjelaskan ibadah yang diajarkan pada anak
seperti sholat, mengaji, dan puasa. Hal tersebut
sesuai dengan pendapat Syamsi (2014) yang
menyatakan anak usia empat atau lima tahun bisa
dilatih wudhu dan sholat, dan bisa didorong untuk
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menyuki sholat. Pendapat ini terdapat dalam AlQuran surat Thaha: 132.
Temuan di lapangan juga mengungkapkan
cara mengajarkan ibadah pada anak dengan
memberi pembiasaan dan teladan. Pernyataan ini
sesuai dengan Roidah (2017) yang menyatakan
orang tua yang rutin membaca Al-Quran,
mengerjakan sholat dan mengamalkan amalanamalan sunnah lainnya akan berperan penting
dalam proses pembiasaan anak. Mengajarkan
ibadah pada anak menjadikan anak terbiasa untuk
melakukan ibadah sejak dini. Pembiasaan yang
dilakukan pada anak menjadikan anak mulai
terbiasa sholat di masjid, berpuasa setengah hari
dan pergi TPA. Anak ketika mendengar adzan,
serta-merta ingat bahwa waktu shalat telah tiba.
Anak terkadang tiba-tiba bertanya tentang kapan
ke masjid lagi, hari ini TPA atau tidak dan kapan
puasa lagi. Anak juga kadang meminta uang
kepada orang tua untuk dimasukkan di kotak
infaq.
4.

Mengenalkan
Rasulullah

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa
orang tua sudah mulai mengenalkan Rasulullah
melalui pembelajaran siroh atau cerita baik secara
langsung maupun menggunakan audio visual. Hal
ini

sejalan

dengan

‘Ulwan

(2012)

yang

mengemukakan anak dikenalkan dengan ceritacerita sejarah nabi dengan harapan anak mau
meneladani perjalanan hidup para pendahulu.
Orang tua menceritakan kehidupan Rasullah,
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akhlak, dan kebiasaan untuk menumbuhkan
kecintaan anak pada Rasulullah. Mengenalkan
Rasulullah pada anak dapat dilakukan dengan cara
bercerita atau siroh dan melalui video. Cara
tersebut membuat anak mengidolakan Rasulullah
dan ingin seperti Rasulullah. Anak juga Mengenal
keluarga Rasulullah melalui lagu yang diajarkan
orang tua. Anak sering bermain peran dengan
temannya dan sering menggunakan nama-nama
aggota keluarga nabi dalam nama perannya.
5.

Menjadikan anak

Temuan di lapangan menunjukkan orang tua

gemar membaca Al-

sudah mulai mengajarkan Al-Quran pada anak

Quran.

dengan mengikutkan anak TPA, menghafal AlQuran dan orang tua juga mengajari anak dengan
media

yang

menarik.

Semua

responden

menyaatakan hal yang sama. Jika berpegang pada
pendapat Syamsi (2014) yang menyatakan
mengajari Al-Quran dengan keteladanan karena
keteladanan akan memberikan pengaruh besar
dalam respon anak, maka semua responden tidak
dikategorikan.
Anak
membiasakan

memerlukan
gemar

teladan

membaca

dalam
Al-Quran.

Pembiasaan juga perlu dilakukan pada anak. Hal
ini sesuai dengan Ulwah (2012) yang mengatakan
pembiasaan,

pendiktean

dan

pendisiplinan

mengambil peran dalam perilaku gemar membaca
Al-Quran. Anak dibiasakan untuk TPA sehingga
anak akan terbiasa untuk TPA dan belajar AlQuran.

Penjelasan

tersebut

membenarkan
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penuturan dari resonden TW yang menyatakan
anak sudah mulai terbiasa pergi TPA. Pembiasaan
tersebut dapat menjadikan anak terbiasa membaca
Iqro’, pergi TPA, anak sudah terbiasa untuk
mengaji tanpa diperintah dan dapat menambah
hafalan anak. Cara tersebut juga membuat anak
sering mengulang-ulang hafalan surat pendek
tanpa diminta. Anak terkadang juga langsung
respon dan melanjutkan sendiri ketika dipancing
dengan suatu lafal ayat Al-Quran.
6.

Menanamkan

Hasil temuan di lapangan menunjukkan

kegembiraan

orang tua menanamkan kegembiraan pada anak
dengan memberi kebebasan, mengajak bermain
dan mengajak pegi ke tempat yang dia senangi.
Hal tersebut sesuiai dengan pendapat ‘Ulwan
(2012) yang menciptakan kegembiaraan dengan
mengajak anak makan Bersama. Penjelasan
tersebut membenarkan penuturan dari responden
S yang sering mengajak anak ke tempat yang
disukai anak meski itu hanya makan bersama.
Selain itu responden juga memberi
kebebasan anak untuk bermain. Syamsi (2014)
menyatakan

setelah

belajar

Al-Quran

sepatutnya anak diberi kebebasan untuk
bermain untuk menghilangkan penat belajar
tetapi orang tua juga harus memberi batasan
yang wajar. Penjelasan tersebut membenarkan
penurutan dari TU yang mengungkapkan
memberi kebebasan kepada anak dengan sering
mengajak

bermain.

Orang

tua

yang
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memberikan kegembiraan pada anak dapat
menjadikan anak selalu ceria dan jarang telihat
murung dan sedih, anak juga lebih mudah
bersosialisasi dengan teman sebaya dan
keluarga. Cara tersebut juga membuat anak
peduli dan mau berbagi mainan dengan
temannya.
7.

Memenuhi rasa kasih
sayang pada anak

Hasil temuan di lapangan menujukkan jika
orang tua memberikan kasih sayang dengan
memberikan perhatian pada anak dan tidak pilihpilih. Ketika menyayangi anak sebaiknya jangan
berlebihan karena bisa berakibat buruk pada anak.
Kasih sayang dari orang tua dapat membuat anak
ketika bermain dengan temannya juga terlihat
ceria dan pemberani.
Hal ini sesuai dengan pendapat Syamsi
(2014) yang mengemukakan jika orang tua
melakukan pilih-pilih atau membedakan anak
maka

hal

tersebut

akan

menimbulkan

kecemburuan dan runtuhnya kepribadian anak.
Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat
‘Ulwan (2012) yang mengemukakan sikap pilih
kasih dapat melahikan penyimpangan pada anak
dan mendorong anak saling bermusuhan.
Abdurahman (2010) menyatakan orang tua
memberikan kasih sayang pada anak dengan
memberi perhatian pada anak. Perhatian tersebut
bisa berbentuk pujian, memberi hadiah, ataupun
mendoakan anak. Pernyataan tersebut sesuai
dengan penuturan dari narasumber TU yang
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memberikan kasih sayang lebih pada anak. Kasih
sayang

yang

diberikan

orang

tua

sangat

berpengaruh terhadap jiwa dan mental anak. Anak
merasa diperhatikan oleh orang tua dan anak
merasa memiliki tempat untuk bercerita meski
dengan bahasa mereka sendiri. Kasih sayang yang
seimbang dari orang tua juga membuat anak
peduli dan patuh pada orang tua.
8.

Menumbuhkan sikap
pemberani pada anak.

Temuan di lapangan menunjukkan orang tua
menumbuhkan sikap pemberani pada anak dengan
memberi kebebasan pada anak, tidak menakutnakuti anak dan memberi kesempatan kepada
anak untuk bergaul dengan orang lain. Semua
responden mengemukakan hal yang sama. Hal
tersebut sesuai dengan pernytaan ‘Ulwan (2012)
yang mengungkapkan cara menumbuhkan sikap
pemberani

pada

anak

ada

lima,

yaitu:

menumbuhkan keimanann sejak dini, memberi
kebebasan pada anak, tidak menakut-nakuti anak,
memberi kesempatan bergaul, dan mengajarkan
tauladan dari Rasulullah.
Zuraiq (2011) juga mengemukakan
cara menumbuhkan sikap pemberani pada anak
dengan tidak menkaut-nakuti anak, orang tua
justru menjelaskan pada anak jika yang anak
takutkan hanyalah bayangan. Penjelasana
tersebut

sesuai

dengan

penuturan

yang

disampaikan S bahwa untuk menumbuhkan
sikap pemberani pada anak dengan tidak
menakut-nakuti. Sikap pemberani pada anak
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sering ditunjukkan ketika anak bertemu dengan
orang tua maupun orang baru anak tidak
sungkan

berjabat

tangan,

anak

sering

bergabung dengan orang lain, dan disekolahan
anak sering memimpin doa. Keberanian anak
juga terlihat saat TPA, anak tidak takut atau
menangis ketika diminta mengeja suatu bacaan
doa atau hafalan surat Al-Quran.
9.

Mengajarkan akhlak
pada anak

Temuan di lapangan menunjukkan orang tua
mengajarkan akhlak pada anak dengan memberi
pembiasaan dan teladan. Hal ini juga diperkuat
pendapat Syamsi (2014) yang menyampaikan cara
menanamkan

akhlak

pada

anak

dengan

memberikan teladan.
Anak terbiasa berbagi, tolong menolong,
hormat dan patuh sama orang tua dan pemaaf.
Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Syamsi
(2014) yang menyatakan anak diusahakan untuk
memiliki akhlak yang baik seperti, santun, jujur,
suka

berbagi,

pemaaf,

penolong,

pandai

berterimakasih, hormat dan sebagianya. Temuan
di lapangan menunjukan bahwa anak sudah mulai
menunjukkan akhlak yang baik. Pernyataan
terebut dibuktikan dengan hasil wawncara guru
dan teman. Anak terbiasa berbagi, tolong
menolong, hormat dan patuh sama orang tua dan
pemaaf.
Cara mengajarkan hormat dan patuh dengan
pembiasaan, teladan dan bercerita (Syamsi, 2014).
Temuan di lapangan menunjukkan jika orang tua
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mengajarkan hormat melalui teladan. Pernyataan
tersebut dituturan oleh TU yang membiasakan
anak untuk hormat dengan bantuan dari keluarga
untuk memberi contooh yang baik.
10.

Mengajarkan anak

Temuan di lapangan menunjukan anak

hormat dan patuh

sudah mulai terlihat hormat pada orang tua seperti

pada orang tua

berbakti dan mentaati perkataan orang tua, hal
tersebut

sesuai

dengan

‘Ulwah.

pendapat

Penjelasan tersebut dituturkan oleh FA yang
menyatakan jika anak dilarang sama orang tua,
anak tersebut tidak berani melanggarnya.
Cara mengajarkan hormat dan patuh dengan
pembiasaan, teladan dan bercerita (Syamsi, 2014).
Temuan di lapangan menunjukkan jika orang tua
mengajarkan hormat melalui teladan. Pernyataan
tersebut dituturan oleh TU yang membiasakan
anak untuk hormat dengan bantuan dari keluarga
untuk memberi contoh yang baik. Pemberian
pembiasaan,

teladan

dan

nasehat

tersebut

menjadikan anak sudah mulai tampak sikap patuh
dan hormat pada orang tua dengan tidak berani
melawan,

nurut

sebagianya.

perkataan

Perkataan

orang

anak

tua

juga

dan
tidak

sembarangan dan tidak terlontar kata-kata jorok.
Anak kadang mengingatkan temannya yang
berkata jorok.
11.

Menanamkan adab
pada anak

Temuan di lapangan menunjukkan anak
sudah menunjukkan adab yang baik, seperti adab
bertamu, adab makan dan adab berbicara. ‘Ulwan
(2012) menyampaikan jika medote yang dapat
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digunakan untuk menanamkan adab adalah
mendidik dengan teladanan, kebiasaan, nasihat
pengawasan atau teguran, dengan hukuman dan
dapat juga dilakukan dengan berkisah.
Temuan di lapangan menunjukkan jika
orang tua mengajarkan adab sesuai dengan
pendapat ‘Ulwan, yaitu dengan pembiasaan,
teladan dan teguran. Pernyataan ini disampaikan
oleh S yang mengungkapkan selalu menegur
disaat anak lalai dan membiasakan anak berjabat
tangan. Anak yang dikenalkan adab terbiasa
makan dengan tangan kanan, membaca doa dan
menghabiskan

makanannya.

Anak

ketika

memberi dengan tangan kanan, ketika meminta
juga dengan tangan kanan. Anak ketika hendak
tidur terbiasa membaca doa dan ketika bangun
tidur

juga

membaca

doa.

Anak

juga

mendahulukan tangan dan kaki kanan saat
memakai pakaian.
12.

Memperlakukan anak
dengan adil

Temuan di lapangan menunjukkan orang tua
memperlakukan anak dengan tidak pilih-pilih dan
memberi priorits pada anak. Pernytaan tersebut
sesuai

‘Ulwah

dengan

(2012)

yang

menyampaikan bahwa harus adil memperlakukan
anak

dengan

cara

tidak

pilih

kasih.

Memperlakukan anak secara adil membuat anak
merasa disayang dan merasa nyaman ketika
hendak

belajar,

beraktivitas.

Anak

bermain,
terlihat

bercerita
tidak

dan

sungkan

mengajak orang tua bermain. Anak juga tidak
pilih-pilih teman dan tidak membeda-bedakan
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teman yang ingin diajak bermain atau yang ingin
dipinjami mainannya. Anak yang diperlakukan
adil

oleh

orang

tua

akan

terlihat

saling

menyanyangi satu sama lain.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, diketahui
pelaksanaan spiritual parenting di Dusun Jrakah, Kelurahan Delingan Kecamatan
Karanganyar, meliputi berbagai indikator: mengenalkan Allah, mengenalkan hal
yang halal dan haram, mengajarkan beribadah, mengenalkan Rasulullah,
menjadikan anak gemar membaca Al-Quran, menanamkan kegembiraan,
memenuhi rasa kasih sayang, menumbuhkan sikap pemberani, mengajarkan
akhlak, mengajarkan hormat dan patuh pada orang tua, dan menanamkan adab pada
anak. Anak juga sudah mulai mempunyai perilaku yang baik atau yang
mengandung unsur spiritual seperti terbiasa beribadah, misalnya sholat dimasjid,
berpuasa dan TPA. Anak juga sudah mulai menunjukkan perilaku suka berbagi,
tolong menolong dan taat.
Cara orang tua dalam melaksanakan spiritual parenting banyak yang sudah
sesuai dengan teori-teori yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya namun ada pula
yang masih kurang, sehingga mempengaruhi keberhasilan spiritual parenting pada
anak. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan spiritual parenting
sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ahli sepenuhnya. Mengajarkan dan
mendiktekan kalimat tauhid pada anak, serta tidak bosan memberikan teladan untuk
membaca Al-Quran dengan melibatkan angota keluarga yang lain.

