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ABSTRAK 

 

BELAJAR AL QUR’AN SEBAGAI DASAR PENDIDIKAN KARAKTER 

(Studi Kasus pada Keluarga Hafizh al-Qur’an) 

Arini’l Haq 

Fakultas Psikologi dan Fakultas Agama Islam                                     

Universitas Muhammdiyah Surakarta                                 

arini.el.haq@gmail.com 

 

Keluarga adalah satu miliu penting yang menjadi tonggak awal pendidikan 

individu dalam fase hidupnya. Pendidikan dalam keluarga tidak lepas dari pola 

asuh yang diterapkan oleh orangtua di dalam keluarga tersebut. Semua orangtua 

menghendaki putra-putrinya tumbuh sebagai pemilik pribadi agung, tak terkecuali 

orangtua muslim. Pribadi agung dalam konsep Islam tercermin pada teladan utama 

muslim; Rasulullah SAW yang menurut Aisyah ra dalam sebuah hadits; “akhlaq 

beliau adalah al-Qur’an”. Orangtua, sebagai pendidik awal dalam keluarga mau 

tidak mau memiliki tugas yang cukup kompleks untuk  membentuk  anak menjadi 

pemilik akhlaq yang Qur’ani. Informan dalam penelitian ini adalah sebuah 

keluarga dengan orangtua yang menerapkan program  belajar al-Qur’an kepada 

tujuh anaknya. Penelitian ini menggunakan teori belajar Bloom dan tori pola asuh 

Moh. Sochib sebagai acuan analisis data. Penelitian dilakukan melalui pendekatan 

studi kasus instrumental dengan  studi narasi sebagai metode pengumpulan data. 

Sementara, proses analisis menggunakan pendekatan analisis Miles dan 

Huberman. Hasil studi menunjukkan orang tua memiliki jenis pola asuh yang 

mencerminkan sikap belajar al-Qur’an di dalam diri mereka berupa pengamalan 

inti dari beberapa ayat al-Qur;an untuk mendidik anak-anaknya.  Karakter utama 

yang kompak muncul pada semua anak adalah takwa. 

 

Kata Kunci: Belajar al Qur’an, Pendidikan Karakter, Keluarga 
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Pendahuluan  

Pembahasan mengenai karakter dewasa ini menjadi satu tema yang 

cukup serius dalam dunia pendidikan, khusunya pendidikan di Indonesia. 

KEMDIKNAS (2011) menjadikan program pendidikan karakter sebagai salah satu 

program pembangunan nasional pada Rencana Pendidikan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015. Program ini membidik banyak pada 

lingkungan formal pendidikan sebagai sasaran pelaksanaan.  

Konsentrasi pemerintah dalam membidani pendidikan karakter di 

lingkungan formal selama ini masih belum terlihat hasilnya. Terbukti, kenakalan 

remaja, tawuran, kebiasaan mencontek dan plagiarisme masih menjadi isu-isu 

kontemporer yang sangat berlawanan dengan misi pendidikan karakter yang 

digaungkan di segenap program pendidikan nasional. Berita yang dilansir oleh 

Berita yang dilansir oleh www.merdeka.com; “guru paksa 13 murid merokok, 

ngopi dicampur lotion anti nyamuk”  adalah satu di antara banyak fakta penting 

yang menunjukkan bahwa dekadansi moral bisa menyerang segala lapisan, tak 

terkecuali guru yang notabene memegang peranan penting dalam pendidikan. 

Sebagai salah satu miliu pendidikan, lingkungan keluarga memiliki andil 

yang cukup besar dalam pendidikan karakter ini. Karakter, bagaimanapun juga 

bermuara pada self concept (konsep diri) seseorang . Konsep diri ini terbentuk 

berdasarkan pengalaman yang seseorang dapatkan dari lingkungan, sementara 

keluarga adalah lingkungan yang menyertai sebagian besar waktu yang seseorang 

habiskan dalam hidupnya. Dalam hal ini, pola asuh orang tua menjadi pengaruh 

penting dalam pendidikan anak di dalam keluarga. Komponen pola asuh yang 

diungkapkan oleh Sochib (2010) meliputi; 1) Lingkungan fisik, 2) Lingkungan 

sosial internal dan eksternal, 3) Pendidikan internal dan eksternal, 4) Dialog 

dengan anak – anaknya, 5) Suasana psikologis, 6) Sosiobudaya, 7) Perilaku yang 

ditampilkan saat pertemuan dengan anaknya, 8) kontrol terhadap perilaku anak, 9) 

Menentukan nilai – nilai moral sebagai dasar berperilaku yang diupayakan kepada 

anak – anak. 

Berangkat dari konsep ini, orang tua sebagai pemegang kendali utama 

dalam keluarga praktis memiliki tanggung jawab besar untuk mengiringi dan 

mengarahkan, serta mengkondisikan lingkungan dalam rangka pembentukan 

karakter yang baik pada anak – anak. Dalam khazanah keilmuwan Islam juga 

dibahas dalam surat an-Nisa ayat 9, bahwa hendaknya manusia khawatir jika 

meninggalkan keturunan yang lemah di belakangnya. Pengertian lemah bisa 

merujuk pada banyak hal yang salah satunya adalah lemah akhlaq yang notabene 

merupakan inti pengajaran dalam agama Islam itu sendiri. Dalam sebuah hadits, 

Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya beliau diutus sebagai 

penyempurna akhlaq manusia. 

 Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter anak bukanlah 

bagian yang parsial dan hanya menjadi tugas lingkungan formal yang baru anak 

dapatkan di usia tertentu. Orang tua (terutama muslim) lebih jauh lagi memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar sebagai pendidik sejak anak – anak lahir di 
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tengah mereka. pendidikan dan pengajaran terbaik dalam konsep Islam 

memusatkan fokus materi pada pembelajaran al Qur’an, sesuai dengan salah satu 

hadits Rasul; ”Sebaik – baik kalian adalah yang mempelajari al Qur’an dan 

mengajarkannya”. 

 Menurut Bloom (dalam Supratiknya, 2012) dalam taksonomi belajarnya, 

proses belajar selalu melibatkan tiga domain utama; 1) Kognitif, 2) Afektif, 3) 

Psikomotor. Ketiga aspek ini terus berdinamika selama proses belajar berlangsung 

dalam diri individu. 

 Orang tua muslim yang menyadari pentingnya konsep ini akan berusaha 

melaksanakan sistem pendidikan di rumah berdasarkan pembelajaran pada al 

Qur’an sebagai pusat materinya. Penelitian dengan kasus tunggal ini mengangkat 

sebuah keluarga pembelajar al Qur’an sebagai sampel utama. Hasil penelitian 

diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut ini. 

1. Bagaimana pola asuh orang tua yang dapat menghasilkan karakter Qur’ani 

pada anak? 

2. Karakter Qur’ani apa saja yang muncul dari dalam diri anak setelah 

melalui pola asuh yang orang tua terapkan? 

Metode Penelitian  
 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus. Di antara tiga jenis studi kasus yang 

diungkapkan oleh Stake (2010), penelitian ini termasuk dalam jenis studi kasus 

instrumental dengan ciri khas, menjadikan kasus bukan sebagai fokus utama 

melainkan sebagai pendukung terbentuknya sebuah perspektif baru ataupun 

perbaikan sebuah teori. 

Kasus yang diteliti merupakan kasus tunggal sebuah keluarga dengan 

sepasang orangtua dan tujuh orang anak. Ketujuh anak di dalam keluarga ini 

mendapatkan program wajib menghafal al-Qur’an. Orang tua menjadi informan 

utama untuk melihat pola asuh yang diterapkan, sementara bentuk karakter 
pembelajar al Qur’an dilihat melalui sikap dan perilaku yang muncul dari dalam 

anak-anak.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi narasi meliputi; 1) Observasi partisipan, 2) Wawancara, 3) Percakapan, 4) 

Kotak memori, 5) Biografi, 6) Autobiografi, 7) Surat menyurat, dan 8) Sejarah 

lisan. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan model analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman (2009) dengan  tahap-tahap:  

1. Reduksi data adalah proses menyederhanakan kesemestaan data pada fokus 

tema penelitian. Proses ini meliputi; perangkuman data, pengkodean, 

perumusan tema, pengelompokan, dan penyajian cerita. 

2. Penyajian data merupakan bangunan informasi yang fokus dan padat dan 

memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Tahap ini meliputi; 
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ringkasan terstruktur, sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, matrik 

dengan teks. 

3. Pengambilan kesimpulan dan/atau verifikasi yaitu penetapan makna dari 

data yang sudah tersaji. Dalam penelitian ini  dilakukan dengan semiotik 

(Manning dan Swan, 2009) yaitu teknik menginterpretasi tanda-tanda yang 

terdapat di dalam data. 

 

Hasil Penelitian  
 

POLA ASUH 

Keluarga sampel adalah sebuah keluarga dengan anggota Ayah, Ibu, dan 

tujuh orang anak. Orang tua mengarahkan semua anak dalam program menghafal 

al Qur’an sebagai langkah dasar proses pembelajaran al Qur’an. Dari komponen 

pola asuh yang diungkapkan oleh Moch. Sochib (2010) didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

Aspek Dinamika Penelitian 

Lingkungan 

Fisik 

Orang tua mengkondisikan lingkungan fisik (kondisi rumah) 

agar senantiasa mendukung proses pembelajaran al Qur’an pada 

anak. 

Lingkungan 

Sosial Internal 

dan Eksternal 

Orang tua mengkondisikan suasana kekeluargaan yang baik di 

dalam diri anak satu dengan yang lainnya. 

Lingkungan sosial eksternal muncul dalam kritik terhadap  

keluarga (terutama kondisi pembagian tugas yang terkesan 

terbalik antara Bapak dan Ibu). Namun, keluarga cenderung 

tidak terlalu memperdulikan hal itu, dan memutuskan untuk 

tetap fokus pada program yang sudah dirancang. 

Pendidikan 

Internal dan 

Eksternal 

Pendidikan internal diupayakan oleh orang tua sejak anak-anak 

usia sangat dini di rumah dalam suasana santai dan tidak 

memaksa. Program pendidikan utama yang wajib diikuti oleh 

seluruh anak adalah menghafal al Qur’an. Seluruh anak sudah 

menyelesaikan program Iqro’ dan hafalan juz tiga puluh di 

rumah sebelum memulai setoran hafalan juz-juz selanjutnya ke 

guru hafalan di luar rumah. 

Untuk mengupayakan pembelajaran isi dan kandungan al 

Qur’an, Orang tua menjalankan program wajib keluarga yang 

diberi istilah Ta’lim. Ta’lim berisi kegiatan membaca kitab yang 

berisi kandungan dan penjabaran nilai-nilai al Qur’an. Kitab 

dibacakan oleh anggota keluarga (bisa Ibu, Bapak, ataupun 

anak-anaknya). Jadwal Ta’lim dalam keluarga diadakan seusai 

shalat Maghrib setelah anak-anak menyelesaikan bacaan Iqra’ 
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dan Muraja’ah hafalan Qur’an masing-masing.  

Orang tua juga memanfaatkan berbagai macam waktu dan 

kesempatan untuk anak-anaknya sehingga dapat belajar hal-hal 

yang mendukung ilmu al Qur’an. 

Orang tua memilihkan sekolah-sekolah formal yang mendukung 

kegiatan pembelajaran al Qur’an anak-anaknya (program 

menghafal dan ilmu-ilmu Islam). Selain itu, orang tua juga 

mencarikan guru hafalan untuk anak-anaknya dapat menyetor 

hafalan Qur’annya. 

Dialog dengan 

Anak-Anaknya 

Dialog dimunculkan orang tua kepada anak-anaknya dalam 

suasana demokratis. Orang tua tidak berusaha untuk menjadi 

yang mutlak dituruti keinginannya saat ingin menentukan suatu 

keputusan. 

Dalam hal tertentu, orang tua menyadari bahwa banyak pola 

pikir mereka yang tidak anak setujui. Oleh karena itu, nasihat, 

bujukan, serta rasionalisasi diupayakan orang tua untuk 

memahamkan anak tentang pola pikir mereka. 

Suasana 

Psikologis 

Orang tua selalu menunjukkan hubungan pasangan Bapak-Ibu 

yang harmonis di depan anak-anaknya.  

Program-program pendidikan keluarga yang terkesan padat tidak 

pernah muncul sebagai beban untuk anak-anaknya. Semua anak 

menikmati program itu dan menjalaninya sebagai bagian dari 

kegiatan sehari-hari mereka. 

Otorisasi orang tua terkadang muncul saat anak-anaknya 

menunda untuk melakukan sesuatu yang orang tuanya 

perintahkan saat itu juga. Otorisasi juga sering muncul 

ditimpakan kepada anak-anak kecil dalam hal ibadah dan 

program-program wajib keluarga, namun orang tua tidak pernah 

memunculkan paksaan atau kemarahan saat menginginkan 

sesuatu dari anaknya. 

Orang tua juga memahami dengan baik sifat-sifat dasar dari 

masing-masing anak sejak mereka kecil. Kekurangan anak terus 

orang tua manipulasi agar sebisa mungkin terminimalisir, 

sementara kelebihan terus orang tua dukung agar dapat meraih 

pencapaian yang paling maksimal. 

Sosiobudaya Budaya yang orang tua terapkan di dalam keluarga adalah 

budaya pembelajar, terutama pembelajar ilmu-ilmu agama serta 

pengamalannya sebaik mungkin. Kedua orang tua serius untuk 

mempelajari ilmu-ilmu agama dan melaksanakan sebaik 
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mungkin, kemudian mereka juga membimbing hal itu kepada 

anak-anak mereka agar juga dapat melaksanakan syari’at agama 

sejak dini. 

Sosok Ibu selalu menunjukkan kepatuhan kepada Bapak, dan 

kemudian menuntun anak-anaknya agar juga mematuhi Bapak 

mereka. Bapak walaupun dalam kondisi nyata tidak memberikan 

nafkah lahir, tetap menjadi pemimpin seluruh anggota keluarga 

baik dalam pengambilan keputusan, pengamalan ibadah, dan 

lain sebagainya. 

Orang tua juga terbiasa mendoakan anak-anaknya setiap hari, 

kemudian menambahnya dengan amal-amal lain (biasanya 

disebut dengan nirakati anak) berupa puasa, dsb saat anak-anak 

sedang melewati masa ujian, dsb. Orang tua meyakini bahwa 

kepengasuhan anak tidak hanya merupakan kepentingan dunia 

saja, namun juga tanggungjawab di akhirat. 

Perilaku yang 

Ditampilkan 

Saat Pertemuan 

dengan 

Anaknya 

Saat pertemuan dengan anak-anaknya, orang tua menampilkan 

perilaku kasih sayang baik secara fisik (pelukan, pijatan, 

ciuman, senyuman, candaan, kesediaan untuk bergabung dalam 

permainan anak) maupun psikis (kesediaan untuk mendengarkan 

cerita-cerita anak, memuji anak, dll) 

Kontrol 

Terhadap 

Perilaku Anak 

Kontrol perilaku anak dilakukan orang tua tanpa kekerasan 

walaupun bentakan terkadang muncul saat anak menunda 

melakukan perintah orang tua. Kontrol terbesar yang muncul 

dari orang tua terwujud dalam nasihat-nasihat yang dibungkus 

dalam pengamalan agama. 

Orang tua memiliki keyakinan bahwa kesalahan yang dilakukan 

anak bukan semata-mata kesalahan anak. Anak bisa saja 

terpengaruh lingkungan atau memang belum dapat memahami 

dengan baik norma-norma kebaikan. Hal itu terus menjaga orang 

tua untuk tidak menyalahkan anak. 

Orang tua juga peka terhadap keadaan detail anak. Orang tua 

sigap memperlakukan anak yang dirasa agak lamban dalam 

mengikuti program keluarga dengan perlakukan khusus agar ia 

dapat mengikuti saudara – saudaranya yang lain. 

Menentukan 

Nilai-Nilai 

Moral Sebagai 

Dasar 

Berperilaku 

yang 

Diupayakan 

Penanaman nilai moral dilakukan di setiap kesempatan. Orang 

tua seringkali memanfaatkan kejadian buruk maupun baik yang 

orang tua alami bersama anak sebagai sarana untuk menasihati 

anak. Orang tua mengambil hikmah dari kejadian buruk, 

kemudian menasihati anak-anaknya agar menjaga diri untuk 

tidak mengulang kejadian itu dalam diri mereka di masa yang 

akan datang. Kejadian-kejadian baik digunakan orang tua untuk 
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Kepada Anak-

anak 

memberi semangat kepada anak untuk terus dapat melakukan 

bahkan meningkatkan lebih baik lagi. 

Pembelajaran nilai moral yang baik juga berasal dari agenda 

Ta’lim keluarga dimana sumber moral berasal dari al Qur’an, al 

Hadits, dan cerita para shohabah yang dijabarkan di dalam kitab 

yang dibacakan ketika Ta’lim. 

Orang tua juga seringkali memanfaatkan status hafizh yang 

anak-anaknya miliki sebagai “senjata” saat ada anak yang 

bertindak agak menyimpang dari norma. Saat anak memprotes 

perilaku orang tua yang kurang sesuai dengan nasihat yang anak 

terima dari orang tua sebelumnya, orang tua dengan tegas 

menyatakan bahwa itu contoh buruk dari orang tua agar tidak 

diikuti oleh anak-anaknya. 

 

KARAKTER PEMBELAJAR AL QUR’AN 

Karakter pembelajar al Qur’an muncul dari seluruh anak dalam kualitas 

berbeda tergantung pada usia masing – masing anak. Karakter ini ditinjau dari 

teori Bloom (dalam Supratiknya, 2012) tentang domain – domain yang 

berdinamika di saat maupun setelah terjadinya proses belajar Al Qur’an dalam diri 

individu. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut ini; 

 
Domain yang pertama adalah kognitif. Aspek yang kompak muncul dari 

semua anak adalah mengingat / atau menghafal al Qur’an (sesuai dengan kuantitas 

pencapaian masing – masing). Selain itu, anak pertama dan kedua sudah 

menunjukkan terwujudnya proses pengetahuan tentang al Qur’an, pemahaman, 

evaluasi, serta melakukan tindakan terhadap ayat – ayat al Qur’an.  

Domain afektif muncul dari seluruh anak (kecuali anak keenam dan 

ketujuh adalah pemberian nilai positif terhadap al Qur’an dan segala aktifitas yang 

berhubungan dengannya. Anak pertama, kedua juga menunjukkan kemampuan 
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memberi nilai negatif pada sikap yang tidak ideal terhadap al Qur’an, serta 

pengorganisasian antara pengamalan al Qur’an  – penghafalan al Qur’an – 

kegiatan sehari hari yang tidak berhubungan dengan aktifitas belajar al Qur’an. 

Poin terakhir ini juga muncul pada anak ketiga. 

Domain psikomotorik yang muncul pada semua anak adalah naturalisasi 

dan artikulasi akhlaq yang baik. Aspek akhlaq dalam penelitian ini ditinjau dari 

teori al Qordhowi (2000). Semua anak menunjukkan indikasi taqwa dalam kualitas 

masing - masing (menunaikan ibadah – ibadah wajib dan sunnah, menutup aurat, 

jujur, menasihati dalam kebaikan, dll). Untuk kasus anak pertama dan kedua, 

mereka juga menunjukkan naturalisasi menggunakan waktu luang untuk 

mempelajari al Qur’an (mengulang hafalan al Qur’an). Anak pertama menambah 

aspek dalam domain ini dengan terwujudnya naturalisasi dalam mendukung orang 

lain untuk juga mempelajari al Qur’an. 

Simpulan dan Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pola asuh orang tua sebagai pembentuk karakter Qur’ani pada anak 

menunjukkan bahwa orangtua (keluarga sampel) menerapkan pola asuh yang juga 

mengandung unsur-unsur belajar al-Qur’an yang muncul dari diri orang tua 

sendiri. 

Hal yang paling awal dibahas terkait dengan program dasar yang orang tua 

sepakati sebagai pendidikan awal anak-anak. Program ini secara tidak langsung 

merupakan ajakan kepada anak untuk mengenal dengan baik dasar bergama. Hal 

ini mengarahkan anak untuk memiliki jiwa relijius.  

Dari banyak penelitian, relijiusitas memiliki korelasi positif dengan: 

banyak kesuksesan di berbagai aspek kehidupan Wahyuningsih (2009) dan 

merupakan ciri dari keluarga yang kuat (Garbarino dan Abramowitz, 1992). 

  Al Qur’an dalam surat at Tahrim ayat 6 dan Luqman ayat 13 menjelaskan 

bahwa keluarga adalah area selanjutnya setelah seseorang berusaha mendidik 

dirinya sendiri. 

Selanjutnya, kendala muncul dari kritik sosial, terutama terkait fungsi 

Ayah dan Ibu yang dianggap kurang ideal seperti norma umum masyarakat (Ayah 

yang terkesan muncul sebagai pengasuh anak sementara Ibu sebagai tulang 

punggung utama perekonomian keluarga). Namun, hasil penelitian mengatakan 

bahwa fakta tersebut merupakan hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam 

usaha menjalankan program keluarga. Masing-masing memiliki tugas dan fokus 

dalam pelaksanaannya, tanpa melepaskan musyawarah pada keputusan-keputusan 

terakhir yang akan diambil. 

Dari sudut pandang psikologi kontemporer, sikap ini terkait dengan teori 

self Efficacy (Efikasi Diri). Dalam APA Dictionary of Psychology (2006) Self 

Efficacy diartikan sebagai sebuah persepsi subjketif individu pada kemampuan 

pelaksanaan dalam sebuah latar belakang yang diberikan atau kesanggupan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Albert bandura menyatakan bahwa Efikasi diri 

merupakan faktor utama dari bagian-bagian emosi dan motivasi dan perubahan 

perilaku.  
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Sikap kedua orang tua mencerminkan adanya efikasi diri yang tinggi dalam 

meraih tujuan dari program-program yang sudah dicanangkan. Semua pendapat 

dan kritik sosial yang mewarnai proses pelaksanaan tersebut tidak mereka biarkan 

mempengaruhi hal-hal yang sudah tersusun sejak awal. Sikap ini merupakan sikap 

positif yang membuat orang tua tetap fokus menjalankan program sesuai dengan 

yang mereka rencanakan dan merealisasikan tanpa intervensi maupun interupsi 

dari pihak luar. Steptoe (dalam Byrne dan Mazarov, 2010) menambahkan bahwa 

efikasi diri merupakan pusat dari kesehatan perilaku. 

Dalam al Qur’an, hal ini dibahas pada surat al An’am ayat 116. Ayat ini 

menjelaskan sangat jelas bahwa hal yang paling baik dan benar untuk diikuti 

bukanlah pendapat orang-orang selain diri individu sendiri, karena pada dasarnya 

orang-orang pun mendasarkan pendapatnya pada prasangka (yang bisa jadi 

mengandung lebih banyak subjektifitas pribadi). Prasangka tersebut belum tentu 

cocok dengan struktur kepribadian individu dalam mensikapi berbagai masalah 

dalam hidupnya. 

Dalam aspek sosiobudaya juga muncul hal penting terkait hubungan 

pasangan Ayah-Ibu, yaitu kepatuhan Ibu (Istri) kepada Ayah (suami). Kepatuhan 

ini akhirnya memposisikan satu sosok (Ayah) sebagai sentral kepemimpinan 

dalam keluarga, dan mutlak menjadi contoh yang diikuti oleh seluruh anak.  

Pola seperti ini menurut Rakhmat (2007) merupakan struktur keluarga 

komplementer (satu dari tiga jenis struktur keluarga yang dibahas dalam bukunya) 

dimana masing-masing pihak menjalankan peranan yang tidak sama. Dengan 

kondisi seperti ini, ada hubungan ketergantungan antara satu sama lain. Struktur 

ini sangat stabil karena masing-masing pihak merasa saling membutuhkan satu 

sama lain. Dalam penelitian ini misalnya, bisa dilihat bahwa pengkondisian yang 

diciptakan oleh istri sangat mendukung suami untuk menjadi satu-satunya 

komando dalam keluarga. Suami pun melakukan tugasnya dengan baik; 

merencanakan program-program dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. 

Dalam al Qur’an, penggambaran ini sesuai dengan surat an Nisa ayat 34.  

ayat ini menjelaskan bahwa lelaki itu menjadi pemimpin bagi wanita dikarenakan 

Allah sudah melebihkannya di atas wanita. Lanjutan ayat menerangkan alasan 

mengapa lelaki menjadi pemimpin bagi wanita juga karena mereka menginfakkan 

hartanya untuk wanita. Namun dalam penelitian ini, dampak dari kepatuhan serta 

kesadaran wanita tentang posisinya terhadap suami bisa membawa keharmonisan 

keluarga walaupun dalam kondisi sang lelaki yang tidak memiliki penghasilan 

material. 

Pola berikutnya terkait dengan cara-cara orang tua mengasuh anak-

anaknya. Hal yang paling utama muncul (terdapat relevansi yang kuat antara 

aspek; 1) perilaku yang dimunculkan saat pertemuan dengan anak – anaknya, 2) 

dialog dengan anak, 3) suasana psikologis yang memunculkan selalu bentuk-

bentuk kasih sayang (baik secara fisik maupun psikis).  

Dalam aspek – aspek tersebut, orang tua memiliki usaha untuk membuat 

anak nyaman dalam berbagai macam kondisi. Hal ini muncul pertama dalam hal 

kemampuan orang tua untuk memahami keadaan (psikologis) setiap anak. 

Berangkat dari pemahaman tersebut, orang tua mengerti cara dan trik terbaik 

dalam menghadapi masing- masing (dari ketujuh) anak mereka sehingga orang tua 
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bisa memilih cara terbaik untuk mempersiapkan mental anak dalam berbagai 

macam kondisi (hal ini dapat dilihat misalnya; memahami cara berpikir masing-

masing anak dan memanfaatkannya untuk memotivasi dengan cara tertentu, 

memahami kemampuan intelejensi anak sehingga mengerti kapan orang tua bisa 

memaksimalkannya, dan kapan bisa menghentikan beberapa program, dsb). 

Pemahaman semacam ini dituliskan oleh Markova (2005) merupakan 

pendekatan yang baik untuk bisa melejitkan potensi anak – anak yaitu; 

mengarahkan anak untuk tidak menjadi orang lain terlebih memaksimalkan 

potensi sesuai dengan karakteristik anak.  

Hal ini juga menjadi salah satu inti dari surat an-An’am ayat 135;  “Dan 

berbuatlah menurut kedudukanmu, akupun demikian”. Dalam tafsir al Qur’an 

DEPAG kedudukan ditafsirkan sebagai kesanggupan atau sesuai dengan keadaan 

seseorang. Dalam kitab I’robul Qur’an dijelaskan makna kedudukan adalah cara 

yang sesuai dengan kondisinya, demikian halnya kata “pembawaan” dalam Surat 

al-Isra ayat 84, mengungkapkan hal yang sama; Katakanlah (Muhammad), 

“Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing” 

Dalam kasus ini, orang tua memahami bahwa anak-anak dilahirkan dengan 

bawaan masing-masing. Program menghafal al Qur’an dijadikan sebagai dasar 

pendidikan yang harus dikuasai oleh seluruh anak sebelum anak memilih cabang 

ilmu apapun yang sesuai dengan bakat masing-masing. Aplikasi lain dari ayat dan 

teori di atas adalah, saat orang tua menghargai perbedaan karakter anak, 

memahaminya dan memanfaatkannya untuk memaksimalkan kemampuan anak 

dalam program pendidikan dan program lainnya. 

Selain pemahaman, sikap lain yang muncul dalam pola asuh orang tua 

adalah pengurangan (atau bahkan peniadaan sikap) paksaan, dan mengutamakan 

musyawarah untuk segala hal yang akan dilalui oleh anak. Hal ini merupakan 

kondisi yang sering terjadi di kalangan orang tua. Banyak orang tua yang 

menganggap bahwa hasil pemikiran mereka akan selalu baik untuk anak di masa 

depannya. Mirisnya, orang tua seringkali lupa bahwa hasil pemikiran yang luar 

biasa itu belum bisa anak pahami sebaik orang tua memahaminya. Dalam kasus ini 

misalnya, muncul pada keinginan orang tua untuk mengarahkan anak menjadi para 

penghafal al Qur’an. Pasangan orang tua memilih untuk bermusyawarah alih-alih 

memaksakan program mereka untuk diterima bulat-bulat oleh anak. 

Dari banyak penelitian mengenai dukungan sosial, pemanfaatan 

musyawarah atau pelibatan anggota kelompok dalam pengambilan keputusan, 

membuat keputusan yang diambil akan berjalan lebih efektif (Johnson & Johnson, 

2012).  

Hal ini juga dibahas dalam surat Ali Imron ayat 159, yaitu menganjurkan 

untuk bermusyawarah saat akan mengambil keputusan terutama keputusan yang 

menyangkut banyak orang. 

Dalam aspek lain, saat anak melakukan kesalahan-kesalahan (yang kerap 

disebut sebagai kenakalan). Orang tua tidak serta merta menghukum atau 

memarahi anak, lebih jauh orang tua menasehati terlebih dahulu, merasionalisasi 

masalah tersebut dengan mengarahkan anak untuk melihatnya dari sudut pandang 

agama. Poin-poin tersebut sangat relevan dengan salah satu kiat yang digambarkan 

oleh Rakhmat (2007) untuk orang tua dapat mengembangkan Spiritual Quotient 
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(kecerdasan Spiritual) dalam diri anak; diskusikan berbagai persoalan dalam 

perspektif ruhaniah.  

Mengenai hukuman dan kemarahan, dalam penjelasan Rakhmat (2007) 

selanjutnya dikategorikan sebagai bentuk deffensive communication (komunikasi 

defensif) yaitu jenis komunikasi yang menurut Gibb (dalam Rakhmat, 2007) 

merupakan jenis komunikasi yang dilakukan tidak sekedar untuk menyampaikan 

pesan, namun terutama untuk menunjukkan dominasi, kekuasaan, atau serangan 

terhadap hal-hal yang dianggap mengancam ego. Akibat yang muncul dari 

komunikasi jenis ini bisa berlangsung seumur hidup dan menjadi hal yang fatal 

terhadap kesehatan mental individu; kegagalan hubungan interpersonal, runtuhnya 

self esteem (kepercayaan diri), menyebabkan depresi dan dendam, serta memporak 

porandakan keyakinan agama. 

Dari sini dapat dilihat, bahwa peran orang tua dalam mendidik anak tidak 

hanya terletak pada sebanyak apa teori pendidikan yang mereka ketahui, namun 

juga menekankan pada aspek sikap dan struktur kepribadian orang tua itu sendiri. 

Hal ini menempatkan orang tua pada pemahaman terhadap metode penyampaian 

dari materi-materi pendidikan yang ingin mereka sampaikan kepada buah hatinya. 

Dalam al Qur’an, pola asuh itu tercermin dalam surat an-Nahl ayat 125. 

Ayat ini  menerangkan bahwa untuk mengenalkan, atau mengajak, dan mendidik 

orang lain (dalam kasus ini, anak) harusnya menggunakan hikmah dan pengajaran 

yang baik. Jika memang perdebatan perlu untuk dilakukan, maka lakukanlah 

dengan cara yang baik pula. 

Kemudian, hal terakhir yang muncul sebagai indikasi belajar al-Qur’an dari 

orang tua adalah, kesediaan orang tua untuk selalu mendoakan anak-anaknya. 

Banyak Nabi yang diteladankan di dalam al-Qur’an melakukan hal ini. Beberapa 

contohnya dapat dilihat pada surat al-Baqarah ayat 128. Ayat ini membahas 

tentang do’a nabi Ibrahim untuk menjadikannya dan keturunannya menjadi umat 

yang ber-Islam kepada Allah. Selain itu, banyak ayat-ayat lain yang juga memiliki 

esensi pentingnya do’a untuk senantiasa dipanjatkan oleh mukmin, misalnya pada 

surat; ali Imran ayat 38, al Furqon ayat 74, al Baqarah ayat 186, dst. 

Beberapa penelitian sudah dilakukan pada area-area spiritualitas dapat 

membuktikan betapa area ini tidak terlepas dari area empiris dimensi kehidupan 

manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Radolph, seorang Kardiolog 

(dalam Musbikin, 2012) menemukan bahwa do’a berpengaruh bagi kesembuhan 

pasien di rumah sakit. Hasil penelitian mencengangkan lain dilakukan oleh Dr. 

Masaru Emoto (dalam Musbikin, 2012) mengenai keajaiban air menyatakan 

bahwa sifat air bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Saat 

kalimat positif diucapkan kepada air, maka sifat kristal air juga menjadi positif, 

begitu pula sebaliknya. Surat al Furqon ayat 54 juga sudah menjelaskan bahwa air 

merupakan unsur utama penciptaan manusia. 

 

Do’a menjadi salah satu bentuk kalimat positif dan sangat berpengaruh 

pada manusia. Fakta-fakta di atas cukup membuktikan bahwa do’a merupakan 

unsur yang mempengaruhi kebaikan perkembangan anak-anak. Sebagai tambahan, 

dalam kasus ini, do’a-do’a yang orang tua panjatkan untuk anak juga muncul 
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sangat jelas dan unik pada nama-nama anak. Hal ini terkait dengan konsep pada 

teori labeling (penamaan) yang menjelaskan kemungkinan seseorang memiliki 

suatu sifat sesuai dengan gelar / julukan yang disematkan padanya (Musbikin, 

2012). 

 

 Karakter Qur’ani yang muncul kuat dari anak-anak adalah jiwa relijius, 

jujur, rendah hati, patuh kepada kedua orang tua, dan rajin belajar. Yang perlu 

digaris bawahi dari jiwa relijius atau di dalam Islam lebih akrab dengan istilah 

taqwa merupakan kunci dari semua akhlaq baik. 

 Dari sini dapat diambil kesimpulan umum bahwa taqwa merupakan 

gambaran karakter yang paling tepat dilabelkan kepada seluruh anak di dalam 

keluarga pembelajar keluarga ini. Pencabangan taqwa yang sangat banyak dimiliki 

oleh setiap anak dalam kualitas masing-masing, dan memiliki potensi untuk terus 

berkembang seiring perkembangan umur kronologis dan juga pertambahan level 

pembelajaran al-Qur’an masing-masing anak. 

 Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa belajar Al Qur’an 

(sebagai judul penelitian ini) tidak hanya mencakup usaha orang tua untuk 

“mempelajarkan anak-anak” untuk menjadi pembelajar al Qur’an. Sebelum itu, 

orang tua juga harus menjadi pembelajar al Qur’an terutama pada aspek perilaku 

di antara pasangan dan kepengasuhan anak. Dari situ, dapat dilihat bahwa karakter 

yang muncul dari diri anak adalah ketaqwaan (yang jika dibahas lebih lanjut akan 

memiliki cabang yang sangat banyak). 
 Penelitian ini mengambil sampel satu dari banyak keluarga. Masih banyak 

kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Banyak kondisi keluarga lain yang berbeda, 

dan bisa jadi kurang memungkinkan jika harus menerapkan pola asuh yang sama persis 

seperti yang dipaparkan dalam penelitian ini. Saran untuk para peneliti selanjutnya adalah 

melakukan penelitian mengenai berbagai jenis pola asuh yang diterapkan di dalam 

keluarga-keluarga lain yang juga memiliki output anak-anak berkarakter Qur’ani. Dari 

sini, diharapkan para orangtua muslim memiliki lebih banyak lagi alternatif pola asuh 

untuk karakter Qur’ani yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan masing-masing 

keluarga. 

 Untuk para praktisi di bidang pendidikan, psikologi, maupun keluarga, relijiusitas 

merupakan aspek penting yang tidak dapat terpisahkan dari dalam diri individu. Aspek 

ini, jika terus diiringkan dengan kehidupan individu niscaya akan membawanya pada 

kehidupan yang lebih baik. 

Sebagai tambahan, perbedaan yang terdapat pada pendidikan karakter dan 

pendidikan karakter Qur’ani terutama terletak pada niat dan tujuan individu. Jadi 

walaupun pada akhirnya hasil kedua jenis pendidikan itu sama-sama karakter baik 

(jujur, berjiwa belajar, relijius, dsb) itu tidak cukup sebagai tujuan pencapaian 

karakter Qur’ani.  Karakter Qur’ani tidak hanya menekankan pada kebaikan 

ataupun kesempurnaan manusia di mata manusia saja, namun lebih jauh lagi di 

mata Tuhannya. Dampaknya, penetapan tujuan pada pendidikan karakter Qur’ani 

mempedulikan banyak mengenai pandangan Allah terhadap tingkat taqwa di 

dalam diri hambaNya. Dengan kata lain, semua kebaikan yang disandarkan 

berdasarkan al-Qur’an akan dicatat sebagai amal kebaikan yang akan menjadi 

penentu di kehidupan akhirat. 
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