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PENDAHULUAN 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan dapat 

memberikan pengaruh yang besar bagi perubahan sosial. (Lestari, 2014).Peran 

ayah bunda sebagai orang tua sejatinya adalah peran yang melekat dalam 

melakukan pengasuhan untuk keberlangsungan dan pengembangan anak 

(Hoffman, 2010). Namun umumnya dalam keluarga, ibu memainkan peran yang 

penting di dalam mendidik anak-anaknya, terutama pada masa balita seperti : 

menyekolahkan anak, mengajarkan anak berbicara, berhitung, dan mengajarkan 

budi pekerti yang baik. Hal ini sebagaimana riset yang dilakukan oleh 

Werdiningsih dan Astarani (2012) yang menyatakan bahwa ibu berperan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar anak terhadap perkembangan motorik halus, motorik 

kasar dan personal sosial anak. 

Secara kultural, peran ayah dipersepsikan sebagai tulang punggung dan 

pencari nafkah keluarga.Sesungguhnya ayah memiliki peran yang besar bagi 

perkembangan seorang anak disamping sebagai penopang ekonomi keluarga. 

Hasil riset menunjukkan bahwa kedekatan dan keterlibatan ayah sejak ibu hamil 

hingga melahirkan akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak (Plantin, 

L., Olukoya, A.A., dan Ny, P., 2011).Secara psikologis digambarkan bahwa 

kualitas kedekatan ayah-anak berpengaruh pada perkembangan psikososial anak 

(self esteem) (Mikiyasu dan Brian, 2011). 

Kumpulan hasil penelitian tentang dampak dari peran ayah bagi 

perkembangan anak dirangkum oleh Father Involvement Research Alliance 

(FIRA, 2007). Diantaranya adalah bahwa anak yang ayahnya terlibat dalam 
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pengasuhan akan memiliki prestasi nilai membaca yang tinggi, atau kemampuan 

belajar dan performa yang lebih di sekolah (Howard, Lefever, Borkowski, & 

Whitman, 2006), dan menunjukkan tingkah laku positif di sekolah 

(Flouri,Buchanan, & Bream, 2002; Flouri, 2005). Keterlibatan ayah memilliki 

pengaruh positif pada anak dalam kepuasan hidup (life satisfaction)dan memiliki 

pengalaman depresi yang sedikit (Formoso, Gonzales, Barrera, & Dumka,2007). 

Memiliki kompetensi sosial, inisiatif, kematangan sosial, dan kemampuan 

berinteraksi dengan yang lain(Stolz, Barber, & Olsen, 2005) 

Suwaid (2004) menjelaskan bahwa dalam pandangan spiritual Islam, peran 

mendidik anak digambarkan dengan jelas dalam al-Qur’an tentang bagaimana 

peran ayah dalam pendidikan anak. Dikisahkan peran Luqman sebagai seorang 

ayah dalam menanamkan nilai-nilai spiritual pada anaknya (QS. Luqman (31) : 

13-18). Kemudian kisah Nabi Yusuf yang menjadi penguasa negeri Mesir, tidak 

lepas dari peran Nabi Ya’kub sebagai seorang ayah yang memberikan perhatian 

dalam menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak. Muhammad SAW sebagai 

seorang Nabi, Rasul dan pemimpin umat Islam, meskipun ditinggal oleh ayahnya 

sejak dalam kandungan, namun peran sang ayah digantikan oleh kakek dan 

pamannya yang mengasuhnya sejak beliau kecil. 

Demikian pula dalam perspektif spiritual Kristen, ayat dari Perjanjian Baru 

memberi gambaran yang jelas mengenai perintah Tuhan kepada ayah terkait 

peranannya membesarkan anak-anaknya. Dalam pasal dan ayat Efesus 6:4 

merupakan ringkasan dari nasehat kepada para orangtua, yang diwakili oleh ayah, 

yang dinyatakan secara negatif dan positif. “Dan kamu, bapa-bapa, janganlah 
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bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam 

ajaran dan nasihat Tuhan.” Paparan dalam al-kitab tersebut menunjukkan tentang 

tanggung jawab ayah dalam membesarkan anak-anak. Dan ayat tersebut juga 

melarang seorang ayah dalam mengekspresikan emosi negatif kepada anak-anak 

melalui pernyataan kekuasaan secara berlebihan, tidak adil, memihak atau tanpa 

alasan (Nelson, 2011). 

Anganthi (2016) melakukan riset tentang spiritual well being konteks 

keyakinan spiritual masyarakat Indonesia dan hasilnya menggambarkan bahwa 

Spiritualitas Islam dan Kristen memililki kesamaan perspektif dalam 

hubungannya sesama manusia, sebaliknya terdapat perbedaan dalam hal prinsip-

prinsip ketuhanan. Dalam hal ini, wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap 

beberapa informan yang memiliki keyakinan spiritual Islam dan Kristen 

memberikan gambaran bahwa kaitan dengan hubungan sosial sesama manusia 

(hablum minannas), kedua keyakinan spiritual memiliki kesamaan prinsip bahwa 

ayah memegang peran dan tanggung jawab dalam penanaman nilai-nilai spiritual 

kepada anak.  Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran 

dan tanggung jawab ayah berdampak pada perkembangan akademik, psikologi, 

sosial dan spiritual anak.  

Penanaman nilai-nilai spiritual merupakan benteng bagi anak dari 

pengaruh negatif  lingkungan. Anganti (2014) menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa ketahanan sebuah keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dapat 

diperoleh dengan mengimplementasikan nilai-nilai spiritual yang diawali dari 

individu sebagai pribadi, kemudian diperluas dalam keluarga dan masyarakat. 
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Berkenaan dengan hal tersebut, Sutarmin, S. Darmiyati, Z. Siti, PS.(2014) 

memperkuat bahwa dengan keteladanan perilaku dari orang tua khususnya ayah 

secara spiritual, akan membuat kepribadian anak cenderung menjadi lebih baik.   

Penanaman nilai-nilai spiritualitas oleh ayah akan membentuk pemahaman 

spiritualitas pada anak. Dengan pemahaman tersebut, akan terjadi proses 

pemaknaan dan penghayatan pentingnya nilai-nilai spiritual sehingga anak akan 

merasakan hidupnya lebih bermakna. Dengan keteladanan ayah, akan 

terbentuklah kebiasaan pada anak. Ayah sebagai kepala keluarga tentu 

bertanggung jawab terhadap perkembangan spiritualitas anak. Keberhasilan peran 

ayah dapat dilihat dari bagaimana perkembangan spiritualitas anak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Ayah yang secara tidak sadar lebih fokus mengejar materi dan 

meninggalkan perannya dalam penanaman nilai-nilai spiritual, akan 

mengakibatkan anak merasa kehilangan sosok ayah. Pentingnya sosok ayah bagi 

anak digambarkan oleh Sundari dan Herdajani (2013) dalam penelitiannya bahwa 

anak yang tidak dekat dengan ayahnya, akan memiliki harga diri (selfesteem) yang 

rendah, memiliki perasaan marah (anger), malu (shame) karena berbeda dengan 

yang lain, anak juga akan merasakan kesepian (loneliness), kecemburuan (envy), 

kedukaan (grief) dan kehilangan (lost) yang amat sangat, rendahnya inisiatif, 

kontrol diri (selfcontrol), keberanian mengambil resiko (risk taking), dan 

psychology well-being, serta memiliki kecenderungan neurotik. Anak yang 

mengalami kekosongan spiritual menurut Triantoro (2012) biasanya akan mudah 

terombang ambing dan terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang bersifat negatif. 
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Maka perlu tindakan preventif untuk mencegah terjadi pengaruh negatif yang 

lebih luas. Alhamdu (2014)  menegaskan dalam penelitiannya bahwa penanaman 

nilai-nilai spiritual pada anak sejak dini dapat mengantisipasi pengaruh negatif 

yang akan terjadi dan menjadi benteng untuk membentuk generasi yang sehat dan 

berkualitas. 

Selanjutnya berdasarkan paparan tersebut, muncul pertanyaan penelitian 

yaitu bagaimanakah peran ayah dalam penanaman nilai-nilai spiritual pada anak 

di masyarakat kita dewasa ini?. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, 

maka penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana peran dan proses ayah 

dalam penanaman nilai-nilai spiritual, serta apa saja dukungan dan kendala yang 

ayah hadapi dalam penanaman nilai-nilai spiritual pada anak.  

Harapannya hasil penelitian ini selain dapat memberi gambaran tentang 

pentingnya peran ayah untuk terlibat secara aktif dalam mendampingi, memantau 

dan mengontrol spiritualitas anak sesuai tahap perkembangannya, juga diperoleh 

gambaran tentang metode sosialisasi nilai-nilai spiritual yang efektif untuk 

terciptanya proses internalisasi nilai pada anak. Implikasi dari penelitian ini adalah 

perlu adanya model peran ayah yang tepat dan efektif dalam penanaman nilai-nilai 

spiritual pada anak. 

 


