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ABSTRAK 
 

PERANAN ORANG TUA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN METODE 
PENDIDIKAN PROFETIK ANAK DI KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI 

KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN 
 

Oleh: 

ASNGARI 

NPM. 1311010275 

Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada orang tua 
yang harus dididik menjadi manusia yang beriman dan beribadah kepada-Nya. Dalam 
konteks ini, orang tua mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 
mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak. Namun, pada era saat ini 
masih banyak orang tua yang  kurang berperan aktif dalam mengimplementasikan 
metode tersebut sehingga mengakibatkan banyak terjadinya penyimpangan yang 
dilakukan oleh anak khususnya di Kampung Sangkaran Bhakti ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tentang “Bagaimana peranan orang tua dalam 
mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak di Kampung Sangkaran 
Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan”. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah khazanah keilmuan dan 
pemahaman mengenai permasalahan tersebut.  

Dalam usaha mengumpulkan data penulis menggunakan metode kuesioner,  
metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi serta penentuan 
populasi, sampel dan penyebaran angket yang ditujukan kepada orang tua yang 
beragama Islam dan mempunyai anak usia 7-12 tahun. Angket tersebut berkisar 
tentang usaha orang tua dalam mengimplementasikan metode pendidikan profetik 
anak. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis sehingga dapat ditarik 
kesimpulan yang diinginkan. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan orang tua  dalam 
mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak di Kampung Sangkaran 
Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan kurang berhasil 
dengan baik, hal ini disebabkan karena: tidak adanya keteladanan dari kedua orang 
tua, kurang optimalnya pemberian batasan waktu anak saat bermain atau bergaul, 
ketidaktahuan orang tua dalam mencari waktu yang tepat ketika memberikan 
pengarahan kepada anak, sikap orang tua yang selalu marah dan mencela ketika anak 
melakukan kesalahan, kurangnya  pembinaan orang tua dalam membiasakan anak 
untuk menyimpan suatu rahasia keluarga serta keterbatasan pemahaman orang tua 
terhadap ilmu agama. 



 

MOTTO 

 

على ما كان عّوده أبوه. . . ناشئ الفتیان منّا  وینشأ  

یعّوده التّدیّن أقربوه. . . وما ذان الفتى بحجى ولكن   

 
“Seorang anak tumbuh dewasa di antara kita 

Sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya 

Seorang pemuda tidaklah beragama dengan begitu saja 

Kerabatnyalah yang membiasakannya beragama”1 

  

                                                             
1Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak 

(Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hlm. 47. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam menginterpretasikan 

kalimat judul yang berbunyi: PERANAN ORANG TUA DALAM 

MENGIMPLEMENTASIKAN METODE PENDIDIKAN PROFETIK ANAK DI 

KAMPUNG SANGKARAN BHAKTI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU 

KABUPATEN WAY KANAN, maka dipandang perlu untuk diberikan penjelasan 

tentang apa yang dimaksud kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Peranan Orang Tua 

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.2Menurut 

Soerjono Soekanto peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan.3  Status dan peranan adalah dua aspek dari gejala yang 

sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, peranan adalah pemeranan dari 

perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.4 Sedangkan yang dimaksud orang tua 

adalah “ayah dan ibu kandung’’.5 Menurut Herry Noer Aly yang disebut orang tua 

                                                             
2Amran YS Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi dengan Singkatan-

singkatan Umum (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 449. 
3Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 

212. 
4Paul B. Horton, Chester L. Hunt, Sosiologi Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 118. 
5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), hlm.706. 



 

adalah ibu dan ayah yang masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama 

dalam pendidikan anak.6  

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan peranan orang tua di sini 

adalah difokuskan kepada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ayah dan 

ibu yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam  mengimplementasikan metode 

pendidikan profetik kepada putra-putrinya.  

 
2. Mengimplementasikan  

Secara sederhana mengimplementasikan bisa diartikan melaksanakan atau 

menerapkan.7 Yaitu sebuah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah 

dirancang dengan matang sebelumnya. Jadi yang dimaksud mengimplementasikan 

dalam skripsi ini adalah peranan orang tua dalam melaksanakan atau menerapkan 

metode pendidikan profetik kepada anak-anak mereka.  

 
3. Metode Pendidikan Profetik 

Metode dalam bahasa inggris berasal dari kata method artinya cara.8 Yaitu 

cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan yang 

tetapkan/direncanakan. Sedangkan Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani 

dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dalam sistem 

                                                             
6Herry Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Ciputat: Logos, 1999), hlm. 88. 
7Amran YS Chaniago, Op. Cit. hlm. 255. 
8Faisar Ananda Arfa, Syafruddin Syam, Muhammad Syukri Albani Nasution, Metode Studi 

Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 7. 



 

pendidikan nasional, istilah Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi 

peranannya di masa yang akan datang.9  

Senada dengan hal tersebut, kata “profetik” berasal dari bahasa inggris 

prophetical yang mempunyai makna Kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang 

nabi.Yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara 

spiritual-individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat 

ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan.10  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud metode pendidikan profetik di 

sini yaitu dapat dipahami sebagai suatu cara penyampaian materi untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang selalu mengambil inspirasi dari ajaran Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, dan  dalam memberikan suatu materi bidang tertentu 

juga dikaitkan dengan landasan yang ada di Al-Qur’an dan As-Sunnah, sehingga 

tujuan pendidikan baik duniawi maupun akhirat dapat tercapai secara maksimal.  

 
4. Anak  

Yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum dewasa, yang masih 

memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna 

                                                             
9Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 21. 
10Moh. Ikmal, “Integrasi Pendidikan Profetik: Mengurai Tradisi dan Implementasi dalam 

Sistem Pendidikan Indonesia”.  Jurnal Pelopor Pendidikan, Vol. 4 No 1 (Januari 2013), hlm. 4. 



 

melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai 

warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu.11 

Adapun yang dimaksud anak dalam judul ini adalah anak yang berusia 7-12 

tahun, karena menurut teori Maria Montessori pada periode II (7-12 tahun) anak 

mulai mengenal nilai-nilai kehidupan dan hati nurani.12 Yaitu anak mulai mengetahui 

benar dan salah maupun baik dan buruk yang dilakukannya. Selain itu, periode ini 

merupakan masa sekolah dimana pada masa keserasian bersekolah ini secara relatif, 

anak-anak lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya.13  

 
5. Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way 

Kanan  

Kampung Sangkaran Bhakti adalah salah satu kampung yang ada di 

Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, ini merupakan tempat 

penulis melakukan penelitian lapangan. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang 

dimaksud judul secara keseluruhan adalah hak dan kewajiban yang harus dilakukan 

oleh orang tua dalam mendidik anak dengan cara melaksanakan atau menerapkan 

metode pendidikan profetik kepada anak-anak mereka yang ada di Kampung 

Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. 

                                                             
11Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan  (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 251. 
12Sumanto, Psikologi Perkembangan: Fungsi dan Teori (Yogyakarta: Center of Academic 

Publising Service, 2014), hlm. 76. 
13Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), hlm. 24. 



 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis untuk memilih judul ini adalah: 

1. Penulis memilih Kampung Sangkaran Bhakti sebagai lokasi penelitian karena 

di kampung tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam, namun perilaku 

anak-anaknya belum mencerminkan kepribadian seorang muslim. 

2. Orang tua merupakan pelaksana pendidikan pertama dan utama, maka orang 

tualah yang sangat berpengaruh untuk menerapkan metode pendidikan 

profetik kepada anak-anak.  

3. Penulis ingin mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh orang tua 

dalam mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak.  

 
C. Latar Belakang Masalah 

Anak, keluarga dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang  tidak dapat 

dipisahkan. Setiap anak tumbuh melalui pendidikan keluarga yang berbeda antara 

satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut akan dapat membuat kepribadian setiap 

anak berbeda. Pendidikan dalam keluarga memberikan peran besar dalam 

mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak. Oleh karena itu, orang tua 

sebagai bagian yang sangat penting dalam keluarga hendaknya harus memperhatikan 

karakter, perilaku, sifat dan kebutuhan si anak. 

Imam al-Ghazali mengatakan, “Anak adalah amanat di tangan kedua orang 

tuanya. Hatinya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun 

dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun, mudah condong kepada 



 

segala sesuatu. Apabila anak dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan 

tumbuh dalam kebaikan itu. Dampaknya kedua orang tuanya akan hidup berbahagia 

di dunia dan di akhirat. Namun, apabila anak dibiasakan dengan keburukan dan 

dilalaikan seperti dilalaikannya hewan pasti si anak akan celaka dan binasa. Dosanya 

akan melilit leher orang yang seharusnya bertanggung jawab atasnya dan menjadi 

walinya’’. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: 

َدانِھِ  َرانِھِ  ُكلُّ َمْولُوٍد یُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة  َوإِنََّما أَبََواهُ یُھَوِّ َسانِِھ أَْو یُنَصِّ أَْو یَُمجِّ  
 

Artinya: “Setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya. Kedua orang tuanyalah yang 
menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani’’. 14 

 
Oleh karena itu, bapak dan ibu adalah dua unsur penting dalam kehidupan 

keluarga. Mereka berdualah yang mengirimkan anak-anaknya untuk menempuh 

pendidikan  ke jenjang selanjutnya. Maka wajib hukumnya merealisasikan tujuan 

sebenarnya, yaitu si anak harus diliputi oleh segala sesuatu yang dapat menumbuhkan 

ruh keagamaan dan kebaikan dalam dirinya agar si anak mempunyai kepribadian 

muslim sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

Sallam. 

Selain itu, keluarga hendaklah menjadi school of love, sekolah untuk kasih 

sayang. Sementara Azyumardi Azra menyatakan, dalam perspektif Islam, keluarga 

hendaklah menjadi madrasah mawaddah wa rahmah, tempat belajar yang penuh 

cinta sejati dan kasih sayang.  

                                                             
14Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak 

(Yogyakarta: Pro-U Media, 2009), hlm. 46. 



 

Dalam konteks ini, Azra menekankan pentingnya orang tua membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang baik menurut Azra, 

memiliki empat ciri: (1) keluarga yang memiliki semangat (gairah) dan kecintaan 

untuk mempelajari dan menghayati ajaran-ajaran agama dengan sebaik-baiknya untuk 

kemudian mengamalkan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari; (2) 

keluarga di mana setiap anggotanya saling menghormati dan menyanyangi, saling 

asah dan asuh; (3) keluarga yang dari segi nafkah (konsumsi) tidak berlebih-lebihan, 

tidak ngoyo atau tidak konsumtif dalam pengeluaran; (4) selalu berusaha 

meningkatkan ilmu dan pengetahuan setiap anggota keluarganya melalui proses 

belajar dan pendidikan seumur hidup.15 

Proses menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah inilah yang menjadi 

peran orang tua yang sesungguhnya dalam mengimplementasikan metode pendidikan 

profetik anak, karena di sini anak mengenyam pendidikan yang pertama dan paling 

utama. Pendidikan yang diterima anak mulai dari pendidikan agama, cara bergaul, 

cara bersikap, belajar menjalin hubungan dengan sesama manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Selain tempat pendidikan pertama, keluarga 

juga merupakan lingkungan sosial yang pertama bagi anak. Dalam lingkungan 

keluarga anak mulai melatih persepsi dalam pikiran, baik mengenai hal-hal yang ada 

di luar dirinya, maupun mengenai dirinya sendiri.  

                                                             
15Amirulloh Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 

2016), hlm. 21. 



 

Peran orang tua merupakan dasar pertama dan utama. Ia merupakan fondasi 

yang sangat berpengaruh bagi pembinaan selanjutnya. Jika pembinaan tersebut dapat 

terlaksana dengan baik, maka dapat diasumsikan bahwa pembinaan tersebut telah 

dapat meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi jenjang pendidikan berikutnya, yaitu 

pembinaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Jika melihat peranan orang tua dalam megimplementasikan metode  

pendidikan profetik anak saat ini sangat memprihatinkan. Kita sering melihat di 

media sosial banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ini 

bisa terjadi karena gagalnya pemerintah, masyarakat bahkan keluarga dalam menjaga 

anak. Padahal sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:  

                              

                            

 
Artrinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan’’. (QS. Al-Tahrim [66]: 6) 

 
Menjaga keluarga yang dimaksud ayat di atas adalah dengan cara mendidik, 

mengajari, memerintahkan mereka, dan membantu mereka untuk bertakwa kepada 

Allah, serta melarang mereka dari bermaksiat kepada-Nya.16  

                                                             
16Sulaiman Al-Kumayi, Cara Bijak Rasulullah dalam Mendidik Anak (Yogyakarta: Real 

Books, 2013), hlm. 31. 



 

Dengan cara begitu, peran orang tua dalam mengimplementasikan metode 

pendidikan profetik anak bisa dioptimalkan sebaik-baiknya sehingga tidak ada lagi 

perilaku buruk yang dilakukan oleh anak karena tidak memiliki kontrol emosi yang 

cukup kuat akibat kurangnya kesadaran keluarga dalam mendidik anak.  

Kita bisa melihat akhir-akhir ini begitu banyak anak yang suka bermain 

gadget  ketimbang berdialog dengan orang tua, tidak lagi menghormati orang tuanya, 

sering berkelahi, tidak ada sopan santunnya, dan tidak berperilaku sesuai dengan 

ajaran agama Islam. Hal seperti ini bukanlah harapan setiap orang, di sinilah peran 

orang tua sangat dibutuhkan.  

Orang tua harus lebih memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang 

cukup terhadap perkembangan anak. Salah satu caranya yaitu dengan mengajarkan 

anak-anak tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

Sallam melalui pendidikan profetik dengan tujuan membina anak menjadi manusia 

yang berkepribadian muslim. 

Adapun yang dimaksud dengan kepribadian muslim adalah identitas yang 

dimiliki seseorang dari keseluruhan tingkah lakunya sebagai seorang muslim baik 

yang ditampilkan dalam tingkah laku lahiriah (berbicara, berjalan, makan, minum, 

berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya) maupun dalam bentuk sikap batin 

(penyabar, ikhlas, terpuji, pengasih, penyayang, pemaaf dan sebagainya).17  

Selain itu, jika kita melihat peran orang tua dalam mengimplementasikan 

metode pendidikan profetik anak di Kampung sangkaran Bhakti Kecamatan 
                                                             

17Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm. 124. 



 

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan  belumlah berhasil. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Ustadz  M. Sholeh MA selaku tokoh agama bahwa: 

“Keluarga terutama orang tua di Kampung Sangkaran Bhakti pada umumnya 

kurang memperhatikan pembinaan agama Islam kepada anak-anak mereka, dimana 

mereka sepenuhnya mempercayakan pembinaan tersebut kepada guru ngaji di masjid-

masjid sebagai mana bisa kita lihat di Masjid Nahdhotul Muhlisin ini’’.18  

Selanjutnya, Bapak Imam Hanafi selaku tokoh masyarakat Kampung 

Sangkaran Bhakti mengatakan “Pembinaan agama Islam yang dilakukan oleh orang 

tua pada umumnya dilakukan dengan cara menyerahkan anak ke guru ngaji, 

pesantren ataupun pengajian-pengajian lainnya. Jarang sekali orang tua yang mau 

mengajarkan anaknya tentang agama Islam di dalam keluarganya”.19 

Sedangkan Bapak Suyono juga mengatakan “Orang tua di Kampung 

Sangkaran Bhakti ini mayoritas beragama Islam namun tingkah laku mereka banyak 

yang tidak mencerminkan keislaman dan tidak bisa menjadi teladan untuk anak-

anaknya dalam hal agama. Misalnya mereka menyuruh anaknya untuk sholat di 

Masjid namun kenyataannya mereka tidak ikut sholat’’. 20 

Berdasarkan keterangan warga tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwa 

orang tua di Kampung Sangkaran Bhakti hanya memberikan pembinaan agama Islam 

secara tidak langsung. Mereka lebih menekankan kepada penyerahan anak kepada 

ustadz/ustadzah di musholla atau masjid, dan di sekolah-sekolah. Orang tua masih 

                                                             
18M. Sholeh. MA, Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017. 
19Imam Hanafi, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 07 Januari 2017. 
20Suyono, Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 07 Januari 2017. 



 

belum bisa memberikan ajaran agama Islam kepada anaknya dengan baik, karena 

mereka masih banyak yang meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, 

misalnya meninggalkan sholat lima waktu dan lain sebagainya. 

Untuk meneliti ini perlu ditegaskan bahwa penelitian ini hanya ditujukan 

kepada orang tua yang mempunyai anak umur 7-12 tahun dan beragama Islam di 

Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. 

Untuk mengetahui jumlah orang tua (Kepala Keluarga) dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 1 
Jumlah Kepala Keluarga di Kampung Sangkaran Bhakti 

Tahun 2016 
 

No Dusun Jumlah Kepala Keluarga 
1 Dusun I 179 Kepala Keluarga 
2 Dusun II 214 Kepala Keluarga 
3 Dusun III 114 Kepala Keluarga 
4 Dusun IV 123 Kepala Keluarga 
5 Dusun V 119 Kepala Keluarga 
 Jumlah    749 Kepala Keluarga 

Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun 2016 

 Dari tabel di atas jelaslah bahwa jumlah Kepala Keluarga di Kampung 

Sangkaran Bhakti berjumlah 749 Kepala Keluarga yang tersebar di 5 dusun. 

Sedangkan orang tua yang mempunyai anak umur 7-12 tahun dan beragama Islam 

sebanyak 338 Kepala Keluarga yang tersebar di 5 dusun. Hal ini sesuai dengan tabel 

sebagai berikut: 

 

 



 

Tabel 2 
Jumlah Kepala Keluarga yang Mempunyai Anak Umur 7-12 Tahun 

dan Beragama Islam di Kampung Sangkaran Bhakti 
Tahun 2016 

 
No Dusun Jumlah Kepala Keluarga  Jumlah Anak 
1 Dusun I 82              84 
2 Dusun II 97            101 
3 Dusun III 49              50 
4 Dusun IV 55              57 
5 Dusun V 55              55 
 Jumlah                   338   347 

Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun 2016 

Dalam hal ini penulis melihat penerapan atau pelaksanaan metode pendidikan 

profetik anak yang dilakukan oleh orang tua di Kampung Sangkaran Bhakti belumlah 

berhasil dengan baik karena berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh penulis pada 

tanggal 03 januari 2017 masih banyak terdapat anak-anak yang tingkah lakunya tidak 

sesuai dengan ajaran agama Islam misalnya berkata yang kotor, melawan orang tua, 

berkelahi, enggan melaksanakan shalat dan lain sebagainya. Hal ini juga berdasarkan 

keterangan Bapak Sunardi bahwa: 

“Anak-anak di Kampung Sangkaran Bhakti nampaknya kurang menunjukkan 

kepribadian muslim sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wa Sallam, hal ini dapat dilihat dari pergaulannya sehari-hari di masyarakat seperti 

kurangnya sopan santun kepada orang yang lebih tua, berkata yang tidak baik, dan 

suka berkelahi”.21 

Pendapat lain mengatakan bahwa “ Di Kampung Sangkaran Bhakti anak-anak 

belum menunjukkan perilaku yang baik misalnya tidak melaksanakan shalat, 
                                                             

21 Sunardi, Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 04 Januari 2017. 



 

melawan kepada orang tua, dan ribut ketika shalat berjama’ah di masjid. Mungkin hal 

ini karena kurangnya perhatian orang tua dalam mengajarkan agama di dalam 

keluarganya”.22 

Selain itu, dari kelima dusun yang terdapat di Kampung Sangkaran Bhakti, 

kurang aktifnya peran orang tua dalam mengimplementasikan metode pendidikan 

profetik anak lebih mengarah kepada Dusun 3 dan Dusun 5. Hal ini disebabkan 

karena kedua dusun tersebut terletak paling ujung ketimbang dusun-dusun lainnya 

sehingga jarang sekali ditemukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari kedua dusun 

tersebut. Jika dilihat dari permasalahan lainnya, sarana dan prasarana ibadahnya juga 

kurang memadai serta peran orang tua dalam mengimplementasikan metode 

pendidikan profetik anak dari kedua dusun tersebut juga kurang berperan aktif karena 

keterbatasan orang tua dalam pendidikan dan pengetahuan agama yang dimiliki.23 

Untuk mengetahui jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai anak umur 7-12 tahun 

dan beragama Islam di Dusun 3 dan Dusun 5 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3 
Jumlah Kepala Keluarga yang Mempunyai Anak Umur 7-12 Tahun 

dan Beragama Islam di Dusun 3 dan Dusun 5 Kampung Sangkaran Bhakti 
Tahun 2016 

 
No Dusun Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Anak 
1 Dusun III 49 50 
2 Dusun V 55 55 

 Jumlah                    104          105 
Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun 2016 

 

                                                             
22M. Sholeh. MA, Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017. 
23Pra Survei, Observasi, Tanggal 03 Januari 2017. 



 

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa anak-anak yang berada di Kampung 

Sangkaran Bhakti belumlah menunjukkan kepribadian muslim sebagaimana yang 

dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, karena rata-rata orang tua 

di sana berlatar belakang pendidikan umum dan sangat kurangnya dalam memahami 

ilmu agama.  Hal ini sesuai dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 4 
Jumlah Penduduk Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Pra Sekolah 540 
2 SD 830 
3 SLTP 511 
4 SLTA 247 
5 Diploma             16 
6 Sarjana             24 
 Total        2.168 

Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun2016 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk Kampung 

Sangkaran Bhakti menurut tingkat pendidikan adalah lulusan SD (Sekolah Dasar) dan 

Pra Sekolah. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya orang tua dalam memahami 

ilmu agama sehingga orang tua dalam mengimplementasikan metode pendidikan 

profetik anak kurang berperan aktif atau masih rendah. Selain itu, kesibukan orang 

tua dalam tugas kesehariannya mencari nafkah, menyebabkan berkurangnya 

kesempatan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, sehingga pekerjaan 

mendidik anak cukup diserahkan kepada sekolah dan guru ngaji.  



 

Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 5 
Jumlah Penduduk Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 
1 Petani 883 
2 Buruh 104 
3 Pedagang   49 
4 PNS   14 
 Total             1.050 

Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun2016 

Dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk Kampung Sangkaran Bhakti 

menurut mata pencaharian lebih dominan kepada petani sebagai pekerjaannya, 

sehingga baik ayah maupun ibu lebih disibukkan mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya ketimbang mendidik anak-anak mereka. Dengan demikian, 

maka hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab tingkah laku anak-anak di 

Kampung Sangkaran Bhakti kurang menunjukan kepribadian muslim sebagaimana 

yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.  

Dari latar belakang di atas, jelaslah bahwa tingkah laku yang dilakukan anak-

anak di Kampung Sangkaran Bhakti merupakan masalah yang perlu dicarikan jalan 

pemecahannya, salah satunya melalui penerapan metode pendidikan profetik anak. 

Karena itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana peranan 

orang tua dalam memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak mereka 

dengan mengambil judul: “Peranan Orang Tua dalam Mengimplementasikan Metode 



 

Pendidikan Profetik Anak di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan 

Umpu Kabupaten Way Kanan’’. 

 
D. Identifikasi Masalah 

 
Dari uraian latar belakang di atas maka ada beberapa masalah yang dapat 

penulis identifikasikan: 

1. Kurang berperan aktifnya peranan orang tua dalam mengimplementasikan 

metode pendidikan profetik anak di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan 

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. 

2. Perilaku anak-anak di Kampung Sangkaran Bhakti belum menunjukkan 

kepribadian muslim sebagai mana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa Sallam.  

  
E. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan kepada peranan 

orang tua dalam mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak di Kampung 

Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.  Adapun 

materi-materinya adalah kerja sama, menumbuhkan sikap suka berkerja, menyiapkan 

anak-anak suka berkumpul, menumbuhkan kecakapan sopan santun, menghargai 

waktu, meminta izin serta membiasakan anak-anak menyimpan rahasia. Sedangkan 

metodenya diantaranya menampilkan suri tauladan yang baik, mencari waktu yang 

tepat untuk memberi pengarahan, bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk 



 

anak, menunaikan hak anak, membelikan anak mainan, membantu anak untuk 

berbhakti dan mengerjakan ketaatan serta tidak suka marah dan mencela. 

 
F. Rumusan Masalah 

Di sini penulis mengemukakan pengertian dari masalah itu sendiri. 

Sebagaimana disebutkan dalam buku Metode Penelitian Pendidikan Islam 

(Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami) karangan Amri Darwis, yang dimaksud 

dengan masalah adalah: 

“Penyimpangan antara yang diharapkan dengan kejadian atau kenyataan dan 
dapat diselesaikan. Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian 
ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan 
arti (ambiguity), adanya halangan atau rintangan, adanya celah, baik antar 
kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada maupun yang akan ada’’.24  

 
Dari penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah adalah 

suatu kesenjangan antara kenyataan yang seharusnya, atau dengan kata lain kenyataan 

itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka dengan demikian timbul masalah 

atau permasalahan.  

Sehubungan dengan itu, di Kampung Sangkaran Bhakti penduduknya 

mayoritas beragama Islam akan tetapi kenyataannya kepribadian anak-anak disana 

belum menunjukkan kepribadian muslim sebagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa Sallam, dan masih banyak anak-anak yang bersikap tidak sesuai dengan 

ajaran agama Islam, misalnya suka membantah, berkelahi, berkata kotor, berbohong, 

tidak melaksanakan sholat, dan lain sebagainya. 
                                                             

24Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma 
Islami (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 22. 



 

 Dari penjelasan di atas, maka timbul permasalahan: Apa sebabnya anak di 

Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan 

belum menunjukan kepribadian muslim sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga penulis dapat merumuskan 

masalah yaitu: “Bagaimana Peranan Orang Tua dalam Mengimplementasikan 

Metode Pendidikan Profetik Anak di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan 

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan’’? 

 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peranan orang tua dalam mengimplementasikan metode 

pendidikan profetik anak di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan 

Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.  

b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh/dimiliki. 

 
2. Kegunaan Penelitian 

Berkaitan dengan kegunaan atau manfaat, penelitian ini memiliki dua kegunaan 

yaitu berkenaan dengan kegunaan teoritis dan praktis: 

a. Secara teoritis penelitian ini berguna bagi para ahli pendidikan sebagai 

bahan acuan serta kajian ilmu pengetahuan tentang peranan orang tua  

dalam mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak.  



 

b. Secara praktis diharapkan berguna bagi orang tua, tokoh masyarakat, dan 

tokoh  agama dalam  mengimplementasikan metode pendidikan profetik 

anak khususnya di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan 

Umpu Kabupaten Way Kanan. 

 
H. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode sampling 

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari 

populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Ferguson 

(1976) mendefinisikan sampel adalah “Beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di 

tarik dari populasi”.25 Sedangkan yang dimaksud dengan Metode Sampling adalah 

cara ilmiah yang tidak menyelidiki semua objek atau gejala melainkan hanya 

sebagian saja dari suatu kejadian. 

Untuk menentukan besar kecilnya sampling dari suatu populasi, penulis 

berpedoman kepada pendapat Suharsini Arikunto: “Untuk sekedar ancer-ancer maka 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. 26  

                                                             
25Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 

124. 
26Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi II (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1993), hlm. 107. 



 

Berdasarkan pendapat ini, maka penulis menetapkan sampel dalam penelitian 

ini adalah 55% dari 104 Kepala Keluarga yang beragama Islam dan mempunyai anak 

umur 7-12 tahun yang terletak di Dusun 3 dan Dusun 5 untuk mewakili keseluruhan 

Kepala Keluarga yang ada di Kampung Sangkaran Bhakti. Hal ini disebabkan karena 

dari kedua dusun tersebut lebih banyak ditemukan masalahnya ketimbang dusun-

dusun lainnya. Untuk Dusun III berjumlah 49 KK x 55% = 26,95 KK (dibulatkan 

menjadi 27 KK), dan Dusun V berjumlah 55 KK x 55% = 30,25 KK (dibulatkan 

menjadi 30 KK). Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah  57 KK 

yang tersebar di dua Dusun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 6 
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

 
 
 
 

 

Jadi, dari 104 Kepala Keluarga yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 

57 Kepala Keluarga, karena penulis hanya mengambil 55% dari jumlah populasi 

tersebut. 

Sedangkan teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik random 

sampling, sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa “Pengambilan secara 

random atau tanpa pandang bulu”.27 Sedangkan jenis sampel yang penulis gunakan 

adalah Area Probability Sample, yaitu “membagi daerah-daerah populasi ke dalam 

                                                             
27Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 75. 

No  Dusun Populasi Sampel 
1 Dusun III                    49 27 
2 Dusun V                    55 30 
 Jumlah                  104 57 



 

sub-sub daerah, dan dari sub-sub daerah ini di bagi-bagi lagi ke dalam daerah yang 

lebih kecil’’.28 

 
2. Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan keterangan dan bukti mengenai objek yang hendak diteliti. 

Untuk menghimpun data, maka penulis memakai metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi  

Observasi merupakan suatu metode penelitian yang dijalankan secara 

sistematis dan dengan sengaja (jadi tidak asal atau sembarangan dengan secara 

kebetulan) diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) sebagai alat 

untuk menangkap secara langsung kejadian-kejadian pada waktu kejadian itu 

terjadi.29 

Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan orang yang 

diamati, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipan dan 

observasi takpartisipan.30  

Adapun observasi yang penulis gunakan adalah observasi takpartisipan, yaitu 

penulis tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan yang diobservasi, penulis hanya  

mengobservasi tentang keadaan masyarakat, sarana ibadah dan lain sebagainya. 

b. Metode Interview 

                                                             
28Ibid. hlm. 93.  
29Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 31.  
30Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 

69. 



 

Interfiew (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.31 Metode interview 

menurut prosedurnya dibagi menjadi tiga yaitu interview bebas (wawancara tak 

terpimpin), interview terpimpin, dan interview bebas terpimpin.32 

Adapun metode interview yang penulis gunakan adalah interview bebas 

terpimpin, yaitu sebelum mengadakan interview penulis lebih dahulu mempersiapkan 

kerangka pertanyaan yang akan penulis ajukan. Penulis akan menginterview pihak-

pihak yang terkait dengan penelitian misalnya Kepala Desa, Tokoh Agama dan 

Masyarakat. 

c. Metode Anket (kuesioner) 

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai sesuatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu 

masalah atau bidang yang akan diteliti.33 Dalam hal ini yang dikuesioner adalah para 

orang tua atau kepala keluarga. 

Kuesioner menurut prosedurnya ada dua macam yaitu langsung dan tidak 

langsung. Kuesioner langsung yaitu kuesioner yang dikirimkan kepada dan dijawab 

                                                             
31Abu Achmadi, Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 83. 
32Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 

83. 
33Abu Achmadi, Cholid Narbuko, Op. Cit. hlm. 76. 



 

oleh responden. Sedangkan kuesioner tidak langsung yaitu kuesioner yang dikirim 

kepada seseorang untuk mencari informasi (keterangan) tentang orang lain.34 

Adapun kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner langsung, artinya 

pertanyaan yang penulis ajukan itu langsung mengenai pribadi yang bersangkutan. 

Sedangkan item kuesioner yang penulis ajukan berbentuk multiple choice, yaitu 

bentuk pilihan ganda dengan tiga atau empat alternatif jawaban (a, b, c, atau d). Dan 

item tersebut akan diberikan kepada keluarga yang menjadi anggota sampel 

penelitian. 

 
d. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah 

penelitian.35 Pendapat lain mengatakan dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.36  

Jadi, metode dokumentasi adalah suatu cara yang menghimpun sejumlah data 

mengenai hal-hal tertentu melalui catatan-catatan atau dokumen. Metode ini penulis 

gunakan untuk mendapatkan data tentang berdirinya Kampung Sangkaran Bhakti, 

letak geografis,  keadaan penduduk, sarana ibadah dan lain sebagainya. 

 

                                                             
34Cholid Narbuko,  Abu Achmadi, Op. Cit. hlm. 77. 
35Amri Darwis, Op. Cit. hlm. 57. 
36Suharsimi Arikunto, Op. Cit. hlm. 202. 



 

 
3. Metode Analisis Data 

Sebelum penulis melangkah kepada analisis data alangkah baiknya penulis 

menjelaskan apa itu analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistemastis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dari temuannya dan 

diinformasikan kepada orang lain.37  

Dalam hal ini penulis menggunakan sistem berpikir induktif yaitu berangkat 

dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-

fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu digeneralisasikan yang  

bersifat umum.38  

Selanjutnya dengan data yang diperoleh dilakukan pengecekan data agar lebih 

kongkrit. Kemudian mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Setelah itu, hasil 

jawaban disampaikan dalam bentuk tabel dengan menghitung persentasenya, 

kemudian baru diinterpretasikan dengan memberi penafsiran terhadap hasil yang 

diperoleh melalui angket dari kepala keluarga (orang tua) sehingga memudahkan 

dalam menganalisis dan menyimpulkan data. Dan langkah terakhir yang harus di 

lakukan oleh penulis yaitu menarik kesimpulan data. 

Sifat penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

teknik statistik inferensial yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data 

                                                             
37Amri Darwis, Op. Cit. hlm. 140. 
38Sutrisno Hadi, Op. Cit. hlm. 47. 



 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.39 Kemudian penulis mengolah data 

dari sejumlah sampel yang di persentasekan sehingga data tersebut dapat memberikan 

kesimpulan atau jawaban yang benar dengan menggunakan rumus statistik sederhana 

yaitu: 

       p �  �
  �  

x 100 % 

Keterangan: 

f   =  frekuensi jawaban 

N =  Jumlah sampel 

p =  angka persentase40 

  

                                                             
39Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2012), 

hlm. 148. 
40Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 

43. 



 

Kerangka berpikir untuk peranan orang tua dalam mengimplementasikan 

metode pendidikan profetik anak: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materi-Materi dalam Pendidikan Profetik Anak: 

1. Kerja sama. 

2. Menumbuhkan sikap suka berkerja. 

3. Menyiapkan anak-anak suka berkumpul, menumbuhkan kecakapan sopan 

santun, dan menghargai waktu. 

4. Meminta izin. 

Peranan 
Orang Tua 

Pribadi Muslim 

Usaha  
Orang Tua 

Metode Materi 



 

5. Membiasakan anak-anak menyimpan rahasia.41 

Metode dalam Mengimplementasikan Pendidikan Profetik Anak: 

1. Menampilkan suri tauladan yang baik. 

2. Mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan. 

3. Bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak. 

4. Menunaikan hak anak. 

5. Membelikan anak mainan. 

6. Membantu anak untuk berbhakti dan mengerjakan ketaatan. 

7. Tidak suka marah dan mencela.42 

 

 

 

  

                                                             
41Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-‘Akk, Cara Islam Mendidik Anak (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2006), hlm. 65-68. 
42Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Op. Cit. hlm. 139-163. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Orang Tua 

1. Pengertian Orang Tua 

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang peranan orang tua dalam 

mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak, terlebih dahulu penulis akan 

mengemukakan beberapa pengertian, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

pembahasan ketika mengambil keputusan dari maksud di atas. 

Adapun pengertian yang dimaksud adalah arti daripada orang tua, pengertian 

orang tua sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

menegaskan bahwa orang tua adalah “ayah dan ibu kandung”.43 Yaitu seorang laki-

laki dan perempuan yang telah memiliki anak dari hasil pernikahan yang merupakan 

darah daging dari keduanya. Sedangkan menurut Herry Noer Aly yang disebut orang 

tua adalah ibu dan ayah yang masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama 

dalam pendidikan anak.44  

Dengan demikian, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan orang tua di sini adalah ayah dan ibu kandung yang merupakan 

hasil dari sebuah perkawinan yang sah yang membentuk sebuah keluarga serta 

                                                             
43Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), hlm.706. 
44Herry Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Ciputat: Logos, 1999), hlm. 88. 



 

bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan bantuan kepada anaknya atau 

orang yang menjadi tanggung jawabnya. 

 
2. Peranan dan Kewajiban Orang Tua dalam Keluarga 

a. Peranan Orang Tua dalam Keluarga 

Orang tua dalam keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak. Perawatan orang tua yang 

penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama 

maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk 

mempersiapkan anak menjadi pribadi yang sehat.45  

Di antara anggota keluarga, peranan ibu adalah yang paling dominan dan 

penting terhadap anak-anaknya. Hal tersebut disebabkan sejak anak dilahirkan, ibu 

adalah orang yang selalu di sampingnya. Ibu yang memberi makan dan minum, 

memelihara, dan selalu bercengkrama dengan anak-anaknya. Itulah sebabnya 

mengapa kebanyakan anak lebih dekat dan lebih mencintai ibunya daripada anggota 

keluarga lainnya.  

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang 

tidak dapat diabaikan sama sekali. Oleh karena itu, seorang ibu hendaklah seorang 

yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Baik dan buruknya pendidikan 

                                                             
45Amirulloh Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2016), hlm. 75. 



 

ibu terhadap anak-anaknya berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak 

anaknya di kemudian hari.46  

Adapun peranan seorang ibu dalam keluarga menurut Ngalim Purwanto di 

antaranya: 

1) Sebagai sumber dan pemberi rasa kasih sayang. 

2) Pengasuh dan pemelihara anak. 

3) Tempat mencurahkan isi hati. 

4) Pengatur kehidupan dalam rumah tangga. 

5) Pendidik dalam segi-segi emosional.47 

Di samping itu, seorang ayah juga memegang peranan yang penting pula 

dalam mendidik anak. Dalam ilmu pendidikan Islam, peranan ayah dalam keluarga di 

antaranya: 

1) Sumber kekuasaan di dalam keluarga. 

2) Penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar. 

3) Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga. 

4) Pelindung terhadap ancaman dari luar. 

5) Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan. 

6) Sebagai pendidik dalam segi-segi rasional.48 

 

                                                             
46Novan Ardy Wiyani, Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

hlm. 61. 
47Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 81. 
48Novan Ardy Wiyani, Barnawi, Op. Cit. hlm. 62. 



 

Bagi anak laki-laki, ayah dapat menjadi contoh yang baik baginya untuk 

belajar bagaimana berkata, bersikap, berperilaku, dan berpikir sebagai seorang laki-

laki. Melalui ayahnya, anak laki-laki belajar tentang cara memperlakukan perempuan, 

cara menyelesaikan masalah, dan cara mempertahankan pendapat. Bagi anak 

perempuan, ayah merupakan tempat dia belajar tentang hal-hal yang biasanya 

dominan pada laki-laki, seperti kekuatan, ketegaran, keruntutan berpikir, 

pengendalian emosi, dan lain-lain.49 

 
b. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga 

Kewajiban orang tua terhadap anak bukanlah suatu hal yang mudah, akan 

tetapi memiliki tanggung jawab yang cukup berat. Dalam hal ini kewajiban orang tua 

terhadap anak dalam keluarga dibagi menjadi tiga bagian yaitu menafkahi anak-anak, 

memperlakukan mereka dengan adil serta memberi mereka pendidikan dan 

pengajaran.  

1) Menafkahi Anak-anak 

Nafkah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan menjadi 

tanggungan dan kewajiban orang tua sampai anak laki-laki bisa mandiri dan 

menghidupi dirinya sendiri sementara yang perempuan sampai ia menikah. 

Jika seseorang melalaikan nafkah anak-anaknya maka ia berdosa, sebab 

dengan demikian ia telah membuat mereka hidup terlantar dan 

menggelandang (tidak terurus). Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam 

                                                             
49Ibid. hlm. 63.  



 

bersabda: “Seseorang sudah cukup berdosa jika melalaikan orang yang harus 

ia beri makan’’. Sabda beliau lagi:  

حفظ أم ضیّع حتّى یسأل الّرجل عن أھل  ،إّن هللا سائل كّل راع عّما استرعھ 

.بیتھ   

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin mengenai apa 
yang dipimpinnya, apakah ia memerhatikan atau menelantarkan, 
hingga tiba giliran setiap laki-laki ditanyai tentang anggota 
keluarganya’’. (HR. Muttafaq ‘alaihih).50 

 
Dengan demikian, maka sudah seharusnya orang tua khususnya ayah 

yang menjadi kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-

anak mereka supaya kelangsungan hidup si anak lebih terarah dan terjamin. 

 
2) Memperlakukan Mereka dengan Adil 

Pilih kasih di antara anak-anak akan membuahkan dampak buruk bagi 

orang tua sendiri, sebab hal ini akan melahirkan rasa dengki dan iri hati 

mereka, dan mencabut akar cinta kasih di antara mereka, juga antara mereka 

dengan orang tua mereka. Selain itu, diskriminasi perlakuan di antara anak-

anak akan menyebabkan resiko pengidapan kompleksitas dan penyakit mental 

yang menyeret mereka pada penyimpangan perilaku. Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa Sallam memerintahkan kepada orang tua agar mereka bersikap adil 

kepada anak-anaknya. Sebagaimana dalam sabdanya: 

                                                             
50Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Membangun 

Keluarga Qur’ani (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 204. 



 

 إِتَّقُْوا هللاَ َواْعِدلُْوا فِى أَْوَالِدُكْم 

Artinya: “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap sesama 
anak kalian’’.51 

 
 
3) Mendidik dan Mengajar Mereka 

Mendidik dan mengajar anak sejak dini dengan pendidikan yang tepat 

termasuk salah satu kewajiban terpenting orang tua atau kewajiban rumah 

tangga secara umum terhadap anak dan masyarakat, dengan asumsi bahwa 

rumah adalah sekolah pertama anak-anak dan jika tida bisa menjalankan 

fungsinya maka ia tidak bisa tergantikan dengan institusi atau lembaga 

pendidikan manapun. Islam telah menjadikan pendidikan sebagai hak bagi 

anak-anak yang wajib dilakukan oleh orang tuanya. Allah Subhanahu wa 

Ta’ala berfirman: 

                            

  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu”. (QS. At-Tahrim [66]: 6) 

 
Di sini Islam menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah hak 

anak atas orang tua. Dan pendidikan baik yang dimaksud Islam adalah 

pendidikan yang sesuai manhaj Al-qur’an dan tujuan-tujuannya dalam 

                                                             
51Ibid. hlm. 205. 



 

membentuk kepribadian muslim yang berserah diri secara total kepada 

Tuhannya. 52 

Dalam hal ini, orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan tata 

karma yang diatur syara’, sambil menanamkan cinta Allah, cinta Rasul, dan 

cinta orang sholeh di dalam diri mereka. Orang tua harus mencegah jangan 

sampai anak-anak mereka terperosok ke dalam lumpur kemungkaran dan hal-

hal yang diharamkan Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah 

Rasul-Nya.53  

Dengan demikian, maka orang tua sudah menunaikan kewajibannya  

terhadap anak dengan benar, sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka 

membina dan mengarahkan anak agar mempunyai kepribadian seorang 

muslim sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

Sallam. 

 
3. Fungsi Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk 

sebuah keluarga. Orang tua mempunyai fungsi yang sama dengan keluarga. Adapun 

fungsi-fungsi tersebut antara lain: 

 

 
                                                             

52Ibid. hlm. 208. 
53Ibid. hlm. 209.  



 

a. Fungsi Agama 

Fungsi agama dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai keyakinan berupa 

iman dan takwa. Penanaman keimanan dan takwa mengajarkan kepada anggota 

keluarga untuk selalu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi 

larangan-Nya.54 Dengan demikian, orang tua menjadi tokoh inti dalam keluarga 

berperan penting untuk menciptakan iklim religius dalam keluarga berupa mengajak 

anggota keluarga untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran 

agama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Mengenai hal ini Allah 

Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

                             

 
Artinya: “Dan ia  (Ibrahim) menyuruh keluarganya untuk shalat dan menunaikan 

zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya”. (QS 
Maryam [19]: 55).55 

 
 

b. Fungsi Biologis 

Fungsi biologis adalah fungsi pemenuhan kebutuhan agar keberlangsungan 

hidupnya tetap terjaga termasuk secara fisik. Maksudnya pemenuhan kebutuhan yang 

berhubungan dengan jasmani manusia.56 Dalam hal ini, orang tua harus menjalankan 

fungsi biologisnya yaitu memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal 

si anak.  
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Sehubungan dengan fungsi biologis, makanan dan minuman atau apapun yang 

dikonsumsi oleh anak adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh orang tua, 

karena ia akan memberikan pengaruh yang potensial terhadap perkembangan 

jasmani, ruhani, dan psikologi anak. Dalam konteks ini, Al-Qur’an menganjurkan 

agar makanan dan minuman yang dikonsumsi anak haruslah memenuhi dua kriteria 

yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala yaitu memenuhi kriteria halal 

dan bergizi (thayib). Allah berfirman: 

                                  

         

 
Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 
karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS 
Al-Baqarah [2]: 168).57 

 
c. Fungsi Ekonomi 

Fungsi ini berhubungan dengan bagaimana pengaturan penghasilan yang 

diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.58 Al-Qur’an menjelaskan 

bahwa dengan terbentuknya keluarga, maka seorang suami bertanggung jawab atas 

istri dan anak-anaknya dalam memberikan nafkah bagi kehidupan mereka, karena 

itulah Allah melebihkan laki-laki utamanya dalam hal fisik daripada perempuan, yaitu 

agar mereka dapat bertanggung jawab untuk mencari rezeki guna memenuhi dan 
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menopang kehidupan keluarga mereka dalam hal sandang, pangan, dan papan. 

Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:  

                            

      

 
Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 

telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka”. (QS. Al-Nisa [4]: 34).59 

 
 

d. Fungsi Kasih Sayang 

Salah satu di antara kebutuhan esensial manusia secara psikis adalah cinta, 

kasih dan sayang.60 Fungsi ini menyatakan bagaimana setiap anggota keluarga harus 

menyayangi satu sama lain. Dalam hal ini orang tua hendaknya menunjukkan dan 

mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara tepat. Kasih sayang bukan hanya 

berupa materi yang diberikan tetapi perhatian, kebersamaan yang hangat sebagai 

keluarga, saling memotivasi dan mendukung untuk kebaikan bersama.  

Banyak orang tua yang keduanya sibuk bekerja sehingga sedikit bahkan tidak 

ada waktu untuk keuarga. Sebagai tanda kasih sayang mereka memberikan materi 

yang berlimpah pada anaknya. anak tidak hanya cukup diberikan materi yang 

berlimpah tanda kasih sayang dari kedua orang tuannya. Anak tetap memerlukan 

perhatian, kebersamaan, nasihat dan sentuhan hangat dari orang tuanya. Hal ini tentu 
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tidak dapat diperoleh dari benda atau materi. Tidak heran jika di dalam keluarga kasih 

sayang tidak didapat, maka mereka akan mencari kasih sayang di luar rumah bersama 

orang lain. 

e. Fungsi Perlindungan 

Setiap anggota keluarga berhak mendapat perlindungan dari anggota keluarga 

lainnya.61 Perlindungan di sini termasuk fisik, mental, dan moral. Perlindungan fisik 

berarti melindungi anggotanya agar tidak kelaparan, kehausan, kedinginan, kepanasan 

dan sebagainya. Sedangkan perlindungan mental dimaksudkan agar anggota keluarga 

memiliki ketahanan psikis yang kuat supaya tidak frustasi ketika mengalami 

problematika hidup.  

Adapun perlindungan moral supaya anggota keluarga mampu menghindarkan 

diri dari perbuatan buruk dan mendorong untuk dapat melakukan perbuatan baik 

sesuai dengan nilai, norma, tuntutan masyarakat di mana mereka hidup.62 Dengan 

demikian, Orang tua harus selalu menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan kehangatan 

kepada anak-anak mereka, karena perasaan aman dan ketenangan adalah kebutuhan 

yang mendasar yang selalu didambakan anak.63 

Dalam konteks ini, Al-Qur’an memberikan tanggung jawab kepada orang tua 

agar menjaga atau melindungi dirinya dan anggota keluarganya dari api neraka. 

Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan”. (QS. Al-Tahrim [66]: 6).64 

 

f. Fungsi Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

meningkatkan martabat dan peradaban manusia. Bagi anak, keluarga merupakan 

tempat pertama dan utama dalam pendidikannya.65 Dalam hal ini, pendidikan anak 

dalam keluarga merupakan tanggung jawab mendasar bagi orang tua. Upaya orang 

tua dalam mendidik anak ini adalah tuntutan Al-Qur’an yang tidak bisa ditawar-tawar 

lagi, terutama yang berkaitan dengan pendidikan akidah dan akhlak mereka.  

Allah memberikan gambaran melalui kisah Luqman yang memberi nasihat 

kepada putranya tentang hal-hal prinsip yang harus dimiliki dan dihayati serta 

diamalkan oleh anak, yakni akidah yang lurus dan akhlak yang baik. Demikian pula 

yang dilakukan oleh Nabi Ya’kub kepada keluarganya ketika telah datang tanda-

tanda kematian kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 
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Artinya: “Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika 

ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" 
mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek 
moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan 
Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". (QS Al-Baqarah [2]: 133).66 

 
 

g. Fungsi Sosialisasi Anak 

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosisal 

yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam 

keluarga, anak pertama kali hidup bersosialisasi. Anak mulai belajar berkomunikasi 

dengan orang tuanya melalui pendengaran dan gerakan atau isyarat hingga anak 

mampu berbicara.  

Sejak dini ketika berkomunikasi hendaknya anak mulai diajarkan untuk 

mampu mendengarkan, menghargai, dan menghormati orang lain, serta peduli dengan 

lingkungan sekitar (termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan). Anak hendaknya 

diajarkan untuk bersikap jujur, saling membantu, saling menyayangi, dan 

bertanggung jawab. Tidak hanya kepada manusia, tetapi anak juga harus mempunyai 

etika yang baik terhadap hewan maupun tumbuhan.67 
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h. Fungsi Rekreasi 

Manusia tidak hanya perlu memenuhi kebutuhan biologisnya atau fisiknya 

saja, tetapi juga perlu memenuhi kebutuhan jiwa dan rohaninya. Kegiatan sehari-hari 

yang sangat menyita waktu dan tenaga ditambah permasalahan-permasalahan yang 

muncul  baik dari keluarga maupun di tempat kerja atau sekolah tentu membuat fisik, 

pikiran, dan jiwa menjadi letih. Oleh karena itu manusia perlu istirahat dan rekreasi. 

Rekreasi merupakan salah satu hiburan yang baik bagi jiwa dan pikiran. 

Rekreasi dapat menyegarkan pikiran, menenangkan jiwa, dan lebih mengakrabkan 

tali kekeluargaan. Dalam hal ini, orang tua mempunyai  fungsi rekreasi terhadap 

anak-anak mereka. Orang tua harus menciptakan suasana yang tenang, damai, jauh 

dari ketegangan batin, segar dan santai dalam kehidupan mereka.68  

 
4. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga 

Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan 

antara sepasang suami istri untuk hidup bersama dalam mencapai keluarga sakinah 

yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Di dalam keluarga ada anak yang 

menjadi tanggung jawab orang tua sepenuhnya. 

Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam keluarga tampil dalam aneka 

macam bentuk. Menurut Thalib tanggung jawab orang tua itu di antaranya, 

bergembira menyambut kelahiran anak, memberi nama yang baik, memperlakukan 

anak dengan lemah lembut dan kasih sayang, menanamkan rasa cinta sesama anak, 
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memberikan pendidikan akhlak, menanamkan akidah tauhid, membimbing dan 

melatih anak mengerjakan shalat, berlaku adil, memperhatikan teman anak, 

menghormati anak, memberi hiburan, mencegah dari perbuatan dan pergaulan bebas, 

menjauhkan anak dari hal-hal porno, menempatkan dalam lingkungan yang baik, 

memperkenalkan kerabat kepada anak, mendidik bertetangga dan bermasyarakat.69 

Dalam buku Prinsip Dasar Akhlak Mulia (Marzuki, 2009) secara garis besar 

tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah 1) menerima kehadiran anak 

sebagai amanah dari Allah; 2) mendidik anak dengan cara yang baik; 3) memberikan 

cinta dan kasih sayang kepada anak; 4) bersikap dermawan kepada anak; 5) tidak 

membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal kasih sayang dan 

pemberian harta; 6) mewaspadai segala sesuatu yang mugkin mempengaruhi 

pembentukan dan pembinaan anak; 7) tidak menyumpahi anak; dan 8) menanamkan 

akhlak mulia kepada anak.70 

Senada dengan hal tersebut, Abdullah Nasihin Ulwan berdasarkan hasil 

analisisnya, dia menyimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam pendidikan 

anak adalah tanggung jawab pada aspek pendidikan iman, pendidikan moral, 

pendidikan fisik, pendidikan rasio (akal), pendidikan kejiwaan, pendidikan sosial, dan 

pendidikan seksual.71 

                                                             
69Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014), hlm. 46. 
70Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 75. 
71Syaiful Bahri Djamarah, Loc. Cit. hlm. 46. 



 

Dari beberapa pendapat di atas, maka jelaslah bahwa semua tanggung jawab 

orang tua terhadap anak dalam keluarga mencangkup hal-hal yang berkaitan dengan  

pendidikan, karena pada hakikatnya orang tua adalah pendidik pertama dan utama 

dalam lingkungan keluarga. Sekecil apapun yang dilakukan dan diperbuat oleh orang 

tua dalam mendidik anak akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. 

 
B. Metode Pendidikan Profetik 

1. Pengertian Metode Pendidikan Profetik 

Untuk mengetahui pengertian metode pendidikan profetik, sebaiknya terlebih 

dahulu mengetahui pengertian metode, pendidikan dan profetik. 

Metode dalam bahasa inggris berasal dari kata method artinya cara.72 Yaitu 

cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pendapat 

lain mengatakan bahwa metode berarti suatu cara kerja yang sistematik dan umum, 

seperti cara kerja ilmu pengetahuan.73 Dengan demikian, metode dapat dipahami 

sebagai suatu cara kerja untuk mencapai sebuah tujuan yang direncanakan atau 

ditetapkan. 

Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam 

segala aspeknya. Jadi, pendidikan merupakan aktivitas yang disengaja untuk 

mencapai tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara 
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satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk satu sistem yang saling 

mempengaruhi.74 

Secara istilah, pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.75 

Sedangkan pengertian profetik diambil dari kata prophet (Hornby, 1987: 671) 

yang berarti: (a) person who teaches religion and claims that his teaching comes to 

him directly from god, dan (b) pioneer of new theory. Dengan demikian, kata sifatnya 

dapat mengandung pengertian orang yang menjadi pioner dalam bidang teori yang 

merujuk pada ajaran tuhan. Penggunaan istilah profetik dalam tulisan ini tidak 

merujuk pada pengertian pribadi khusus yang ditunjuk Tuhan, seperti rasul dan nabi, 

tetapi hanya merujuk pada sifat-sifat dan karakter pribadi tersebut.76 Yaitu sifat yang 

mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara individual-spiritual, tetapi juga 

menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan 

melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan.77 
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Istilah profetik di Indonesia diperkenalkan oleh Kuntowijoyo melalui 

gagasannya mengenai pentingnya ilmu sosial transformatif yang disebut ilmu sosial 

profetik. Ilmu sosial profetik tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena 

sosial, tapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa, 

dan oleh siapa.78 Yaitu ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan 

cita-cita etik dan profetik tertentu.79 Secara normatif-konseptual, paradigma profetik 

versi Kuntowijoyo didasarkan pada Surat Ali-‘Imran ayat 110 sebagai berikut: 

                        

        

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah”. (QS Ali-‘Imran [3]: 110).80 

 

Terdapat tiga pilar utama dalam ilmu sosial profetik yaitu: (a) Amar Ma’ruf 

(humanisasi) mengandung pengertian memanusiakan manusia, (b) Nahi Munkar 

(liberasi) mengandung pengertian membebasan manusia dari kekejaman kemiskinan 

struktural, keangkuhan teknologi dan pemerasan, dan (c) Tu’minuna Billah 

(transendensi), yaitu membersihkan diri dengan mengingat kembali dimensi 

transendental yang telah menjadi bagian dari fitrah kemanuasiaan.81 
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Secara definitif, pendidikan profetik dapat dipahami sebagai seperangkat teori 

yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, dan tidak 

pula hanya mengubah suatu hal demi perubahan, namun lebih  dari itu, diharapkan 

dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik.82 Sedangkan 

Metode Pendidikan Profetik menurut Moh. Roqib adalah prosedur umum dalam 

penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas asumsi 

tertentu tentang hakikat pendidikan profetik sebagai suprasistem.83 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud Metode 

Pendidikan Profetik secara keseluruhan di sini adalah suatu cara penyampaian nilai-

nilai pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang selalu mengambil 

inspirasi dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan  dalam 

memberikan suatu materi bidang tertentu juga dikaitkan dengan landasan yang ada di 

Al-Qur’an dan As-Sunnah, sehingga tujuan pendidikan baik duniawi maupun akhirat 

dapat tercapai secara maksimal.  

 
2. Tujuan Metode Pendidikan Profetik 

Tujuan Metode pendidikan profetik ini sejalan dengan tujuan pendidikan 

Islam sebagaimana Al-Syaibani mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam antara 

lain: 
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a. Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa 

pengetahuan, tingkah laku, jasmani dan ruhani, dan kemampuan-kemampuan 

yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. 

b. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku 

masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan 

masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. 

c. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai 

ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat.84 

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tujuan metode pendidikan 

profetik yaitu terbentuknya insan kamil yang memiliki wawasan kaffah agar mampu 

menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris Nabi.85 Tatkala 

membicarakan ciri muslim sempurna (insan kamil), kita telah sampai pada 

kesimpulan bahwa muslim sempurna menurut Islam adalah muslim yang: 

a. Jasmani sehat serta kuat, ciri-cirinya adalah jasmaninya sehat, kuat dan 

berketerampilan. 

b. Akalnya cerdas serta pandai, ciri-cirinya mampu menyelesaikan masalah 

secara cepat dan tepat serta banyak pengetahuannya. 

c. Hatinya takwa kepada Allah yaitu hati yang iman penuh kepada Allah.86 
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Dengan demikian bahwa metode pendidikan profetik sejatinya merupakan 

proses untuk memanusiakan manusia, dalam konteks ini ada dua agenda penting 

yakni proses pemanusiaan dan proses kemanusiaan. Proses pemanusiaan adalah 

sebuah agenda pendidikan untuk menjadikan manusia bernilai secara kemanusiaan, 

membentuk manusia menjadi insan sejati, memiliki dan menjunjung tinggi tata nilai 

etik dan moral, memiliki semangat spiritualitas. Proses kemanusian adalah sebuah 

agenda pendidikan untuk mengangkat martabat manusia melalui penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan profesional yang dapat mengangkat 

harkat dan martabatnya sebagai manusia.87 

 
3. Macam-macam Metode Pendidikan Profetik 

Macam-macam metode pendidikan profetik ini difokuskan kepada  bagaimana 

cara Nabi mendidik anak. Metode-metode tersebut terbagi menjadi lima dasar yang 

kemudian tercabang dari setiap dasar itu berbagi kaidah asasi dalam metode 

pendidikan Nabi untuk anak. Adapun metode-metode yang dimaksud di atas antara 

lain: 

a. Menampilkan Suri Tauladan yang Baik88 

Anak-anak selalu meniru apa yang dilakukan orang di sekitarnya. Apa yang 

dilakukan orang tua akan ditiru dan diikuti anak.89 Dalam hal ini, suri tauladan yang 
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baik memiliki dampak yang besar pada kepribadian anak. Sebab, mayoritas yang 

dsitiru anak berasal dari kedua orang tuanya. Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Sallam 

memerintahkan kedua orang tua untuk menjadi guru teladan yang baik dalam 

bersikap dan berperilaku jujur dalam berhubungan dengan anak. Diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu: 

تعال ھاك، ثّم لم : من قال لصبّي : هللا علیھ وسلّم انّھ قال  عن رسول هللا صلّى

.یعطھ فھي كذبة  

Artinya: “Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang 
mengatakan kepada seorang anak kecil, ‘Kemarilah aku beri sesuatu.’ 
Namun dia tidak memberinya, maka itu adalah suatu kedustaan’’. (HR. 
Imam Ahmad)90 

 
Dalam hal ini, anak-anak akan selalu memperhatikan dan meneladani sikap 

dan perilaku orang dewasa. Apabila mereka melihat kedua orang tua berperilaku 

jujur, mereka akan tumbuh dalam kejujuran. Demikian seterusnya.91  

Untuk itu, orang tua harus menampilkan suri tauladan yang baik kepada anak-

anaknya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

Sallam dalam bertindak. Beliau Shallallahu ‘alihi wa Sallam jika memerintahkan 

suatu hal maka beliaulah yang pertama kali melakukan kemudian manusia mencontoh 

dan mengamalkan sebagaimana melihatnya.92 Begitulah yang dilakukan Nabi 
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Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Hasilnya keluarga Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa Sallam dan para sahabatnya menjadi orang-orang yang beriman kuat.93 

Contoh hal kecil lainnya yang dilakukan oleh orang tua dalam menampilkan 

suri tauladan yang baik misalnya ketika orang tua menyuruh anak, “Sekarang sudah 

terdengar adzan, ayo Dzikri cepat-cepat ke masjid.” Maka orang tua sebaiknya juga 

cepat pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat berjama’ah. Insya Allah, dengan 

cara demikian anak pun akan mudah mengikuti seruan orang tua.94  

 
b. Mencari Waktu yang Tepat untuk Memberi Pengarahan 

Metode ini merupakan metode yang efektif dalam membentuk keimanan anak, 

akhlak, mental, dan sosialnya. Hal ini disebabkan pengarahan atau nasihat memiliki 

pengaruh yang sangat besar untuk membuat anak mengerti hakikat sesuatu dan 

memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam.95 Maka dari itu, kedua orang 

tua harus pandai-pandai memilih waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan 

kepada anak mereka, karena memilih waktu yang tepat juga efektif meringankan 

tugas orang tua dalam mendidik anak. Hal ini dikarenakan sewaktu-waktu anak bisa 

menerima nasihatnya, namun terkadang juga pada waktu yang lain ia menolak keras. 

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam selalu memperhatikan secara teliti 

tentang waktu dan tempat yang tepat untuk mengarahkan anak, membangun pola 
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pikir anak, mengarahkan perilaku anak, dan menumbuhkan akhlak yang baik pada 

diri anak.96 Rasulullah  Shalallahu ‘alaihi wa Sallam mempersembahkan kepada kita 

tiga waktu mendasar dalam memberi pengarahan kepada anak diantaranya: 

1) Dalam perjalanan 

Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam pernah memberi pengarahan 

kepada anak kecil ketika melakukan perjalanan, baik berjalan kaki maupun 

kendaraan. Pengarahan ini tidak dilakukan dalam kamar tertutup, tetapi di 

udara terbuka ketika jiwa si anak dalam keadaan sangat siap menerima 

pengarahan dan nasihat. 

Riwayat al-Hakim dalam kitab Mustadraknya (3/541) menegaskan 

bahwa perjalanan itu dilakukan di atas kendaraan. Dia meriwayatkan dari Ibnu 

Abbas Radhiyallahu ‘anhuma: 

اھدي إلى الّنبّي صلّى هللا علیھ و سلّم بغلة أھداھا لھ كسرى ، فركبھا بحبل 

: قلت . یا غالم : فقال  من شعر ، ثّم أردفني خلفھ ، ثّم سار بي ملیّا ، ثّم التفت

الحدیث..... قال احفظ هللا یحفظك . لّبیك یا رسول هللا   

Artinya: “Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam diberi hadiah seekor bighal 
oleh Kisra. Beliau menungganginya dengan tali kekang dari 
serabut. Beliau memboncengkanku di belakangnya. Kemudian 
beliau berjalan. Tidak berapa lama, beliau menoleh dan 
memanggil, “Hai anak kecil.’’ Aku jawab, “Labbaika, wahai 
Rasulullah.’’ Beliau bersabda, “Jagalah agama Allah, niscaya Dia 
menjagamu”. (HR. al-Hakim).97 
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2) Waktu makan 

Pada waktu ini, seorang anak selalu berusaha untuk tampil apa adanya. 

Sehingga, terkadang dia melakukan perbuatan yang tidak layak atau tidak 

sesuai dengan adab sopan santun di meja makan. Nabi Shalallahu ‘alaihi wa 

Sallam makan bersama anak-anak. Beliau memperhatikan dan mencermati 

sejumlah kesalahan. Kemudian beliau memberi pengarahan dengan metode 

yang dapat mempengaruhi akal dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi 

Salamah Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: 

“Aku masih anak-anak ketika berada dalam pengawasan Rasulullah 
Shalallahu ‘alaihi wa Sallam. Tanganku bergerak ke sana ke mari di nampan 
makanan. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, “Hai 
anak kecil, ucapkanlah basmallah, makanlah dengan tangan kanan dan 
makanlah apa yang ada di hadapanmu.’’ Sejak itu, begitulah caraku makan” 
(HR. Bukhari dan Muslim).98 
 
 

3) Waktu anak sakit 

Anak kecil ketika sakit, ada dua keutamaan yang terkumpul padanya 

untuk meluruskan kesalahan-kesalahannya dan perilakunya bahkan 

keyakinannya, yakni keutamaan fitrah anak dan keutamaan lunaknya hati 

ketika sakit. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam telah memberi 

pengarahan-pengarahan kepada kita akan hal ini. Beliau menjenguk seorang 

anak Yahudi yang sedang sakit dan mengajaknya masuk Islam. Kunjungan itu 
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menjadi kunci cahaya bagi anak tersebut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan 

Anas Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: 

كان غالم یھودّي یخدم النّبّي صلّى هللا علیھ و سلّم ، فمرض ، فأتاه الّنبّي صلّى 

فنظر إلى أبیھ و ھو . أسلم : عد عند رأسھ فقال لھ هللا علیھ و سلّم یعوده ، فق

فأسلم ، فخرج النّبّي صلّى هللا علیھ و سلّم و ھو . أطع أبا القاسم : عنده فقال لھ 

الحمد � الّذي أنقذه من النّار: یقول   

 
Artinya: “Seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan Nabi Shalallahu 

‘alaihi wa Sallam sakit. Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam datang 
menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya dan bersabda 
kepadanya,“Masuk Islamlah engkau.’’ Dia melihat ke arah 
bapaknya yang saat itu juga berada di sana. Si bapak berkata, 
“Turutilah Abul Qasim.’’ Maka, dia pun masuk Islam. Nabi 
Shalallahu ‘alaihi wa Sallam pergi sambil berdoa,“Segala puji 
bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka’’. (HR. 
Bukhari).99 

 
 

c. Bersikap Adil dan Menyamakan Pemberian untuk Anak 

Ini adalah dasar ketiga yang setiap orang tua dituntut untuk selalu konsisten 

dalam melaksanakannya agar mereka dapat merealisasikan apa yang mereka 

inginkan, yaitu bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak-anak. Karena, 

kedua hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar sekali dalam sikap berbhakti dan 
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ketaatan anak.100 Sebagaimana hadits Nabi dari An-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu 

‘anhuma:  

اعدلوا بین اوالدكم في النّحل كما تحبّون أن : هللا علیھ وسلّم  قال رسول هللا صلّى

.     یعدلوا بینكم في البّر و اللّطف   

 
Artinya: “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,“Berlaku adillah 

terhadap anak-anak kalian dalam pemberian seperti kalian suka apabila 
mereka berlaku adil terhadap kalian dalam hal berbakti dan 
kelembutan.’’101 

 
d. Menunaikan Hak Anak 

Sebelumnya perlu kita segarkan pikiran kita tentang pengertian hak. Hak 

adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dari pihak lain.102 Dalam hal ini, 

menunaikan hak anak dan menerima kebenaran darinya dapat menumbuhkan 

perasaan positif dalam dirinya dan sebagai pembelajaran bahwa kehidupan itu adalah 

memberi dan menerima. Di samping itu juga merupakan pelatihan bagi anak untuk 

tunduk kepada kebenaran, sehingga dengan demikian dia melihat suri tauladan yang 

baik di hadapannya. 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam meminta izin kepada anak kecil 

yang duduk di samping kanan beliau agar mau memberikan haknya kepada orang 

dewasa yang duduk di samping kiri beliau. Ternyata si anak tersebut tidak mau 

memberikan haknya berupa bekas minum Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam 
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kepada orang dewasa tersebut. Maka, beliau memberikan cawan itu kepada si anak 

kecil untuk dia minum, diapun menikmati haknya.103 

 Adapun hak-hak anak menurut Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)  

tahun 1979 meliputi: 

1) Hak untuk memperoleh kasih sayang, cinta, dan pengertian. 

2) Hak untuk mendapatkan gizi dan perawatan kesehatan. 

3) Hak untuk mendapat kesempatan bermain dan berkreasi. 

4) Hak untuk mempunyai nama dan kebagsaan. 

5) Hak untuk mendapat perawatan khusus bila cacat. 

6) Hak untuk belajar agar menjadi warga negara yang berharga. 

7) Hak untuk hidup dalam kedamaian dan persaudaraan. 

8) Semua anak mempunyai hak yang sama, tidak dibedakan dan didiskriminasi. 

Jelas tampak, bahwa anak memiliki kebutuhan dan hak yang harus dipenuhi 

oleh orang dewasa, khususnya oleh kedua orang tuanya.104 

 
e. Membelikan Anak Mainan 

Bermain adalah aktifitas pelepasan yang berfungsi untuk menyegarkan 

kemampuan anak. Bermain diyakini sebagai salah satu fenomena perkembangan yang 

terjadi dalam diri anak.105 Bagi anak-anak, bermain merupakan kebutuhan yang 

                                                             
103Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Op. Cit. hlm. 151. 

104Samsul Munir Amin, Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami (Jakarta: Amzah, 
2007), hlm. 166. 

105Syaikh Fuhaim Musthafa, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim (Surabaya: Pustaka Elba, 
2015), hlm. 306. 



 

sangat penting dan berpengaruh pada aspek fisik dan psikologis sehingga 

berpengaruh juga pada tinggi rendahnya prestasi anak-anak.106 Pengakuan Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa Sallam terhadap mainan Aisyah radhiyallahu ‘anha menjadi 

bukti tentang pentingnya arti bermain bagi anak-anak dan kecintaan mereka pada 

benda-benda kecil berbentuk dan memiliki rupa. 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menyaksikan burung pipit mainan 

Abu Umair menjadi bukti lain tentang pentingnya mainan yang dapat dipegang dan 

dimainkan dengan kedua tangannya. 107   

Dalam hal ini, orang tua memiliki kewajiban untuk membelikan mainan 

kepada anaknya yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan anaknya. Tetapi perlu 

diingat, bahwa dalam membelikan mainan kepada anak harus difikirkan terlebih 

dahulu manfaat dari mainan itu sendiri.   

 
f. Membantu Anak untuk Berbakti dan Mengerjakan ketaatan 

Mempersiapkan segala macam sarana agar anak berbakti kepada kedua orang 

tua dan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala dapat membantu anak untuk 

berbhakti dan mengerjakan ketaatan serta mendorongnya untuk selalu menurut dan 

mengerjakan perintah. Menciptakan suasana yang nyaman mendorong si anak untuk 

berinisiatif menjadi orang terpuji. Selain itu, kedua orang tua berarti telah 

memberikan hadiah terbesar bagi anak untuk membantunya meraih kesuksesan.  
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 Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berdoa untuk segenap orang tua 

agar Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan rahmat dan keridhaannya-Nya kepada 

mereka dalam aktivitas membantu anak-anaknya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 

bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: 

ِه  .َرِحَم هللاُ َوالًِدا أََعاَن َو لََدهُ َعلَى بِرِّ  
 

Artinya: “Semoga Allah memberi rahmat kepada kedua orang tua yang membantu 
anaknya berbhakti kepadanya”. (HR. Ibnu Hibban) 

 
Dalam hal ini ada tanggung jawab besar di pundak kedua orang tua dalam 

membantu anak mereka untuk berbakti. Di samping itu, mereka juga memiliki 

kemampuan untuk melenyapkan sifat durhaka dari anak mereka, yaitu dengan 

hikmah, nasihat yang baik dan waktu yang tepat.108 

 
g. Tidak Suka Marah dan Mencela 

Kita perhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak banyak 

mencela perilaku anak-anak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas 

radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: 

خدمت النّبّي صلّى هللا علیھ و سلّم عشر سنین ، فما أمرني بأمر فتوانیت عنھ أو 

: دعوه ، فلو قّدر ، أو قال : ضیّعتھ فالمني ، فإن المني أحد من أھل بیتھ إالّ قال 

.لو قضي أن یكون كان  
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 Artinya: “Aku menjadi pembantu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam selama 
sepuluh tahun. Tidaklah beliau memberiku perintah, lalu aku lama 
mengerjakannya, atau tidak aku kerjakan sama sekali, melainkan beliau 
tidak mencelaku. Apabila ada salah satu anggota keluarga beliau yang 
mencelaku, beliau bersabda, “Biarkanlah dia. Kalau dia mampu, pasti 
dilakukannya’’. (HR. Ahmad) 

 
Metode yang dipakai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ini 

menumbuhkan perhatian mendalam dan rasa malu pada diri anak kecil bernama 

Anas. Dia menemukan hal ini dalam diri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.109 

Untuk itu, sebaiknya orang tua baik ayah maupun ibu tidak diperkenankan 

marah dan mencela kepada anaknya, sebab hal tersebut menyebabkan anak 

memandang remeh segala celaan dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. 

 
4. Peranan Orang Tua dalam Mengimplementasikan Metode Pendidikan Profetik 

Anak. 

Sejak manusia dilahirkan sangat memerlukan adanya pendidikan. Dan 

pendidikan itu tidak terbatas pada usaha pengembangan intelektualnya saja melainkan 

pada bidang-bidang yang lain. Dalam hal ini orang tua mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam mengimplementasikan metode pendidikan profetik dengan 

tujuan membina kepribadian muslim anaknya. 

Islam mengajurkan supaya pembinaan kepribadian muslim anak hendaklah 

dilakukan sedini mungkin melalui metode pendidikan profetik karena pada dasarnya 

manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Oleh karena itu, pengimplementasian 
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metode pendidikan profetik anak dimulai dengan menanamkan ketauhidan ke dalam 

jiwa anak, sebagaimana dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi: 

                                

 
Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Al-Luqman [31]: 13) 

 
Dari ayat tersebut di atas jelaslah bahwa pendidikan yang pertama adalah 

pembentukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala  yang diharapkan dapat 

menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku ketika menjalani kehidupan 

sehari-harinya.  

Penerapan metode pendidikan profetik anak ini merupakan tugas utama 

keluarga kemudian baru lingkungannya. Supaya hal ini berhasil maka orang tua 

memberikan latihan-latihan ketauladanan  dan selalu memperhatikan pergaulan anak 

di lingkungan masyarakat. Hal ini sangat penting sekali karena lingkungan 

masyarakat juga dapat mempengaruhi kepribadian muslim anak.   

Peranan orang tua di sini sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan 

metode pendidikan profetik anak melalui ajaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

Sallam dengan tujuan untuk membina kepribadian muslim seorang anak. Adapun 

peranan orang tua dalam mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Kerja Sama 



 

Kerja sama ini dibina untuk membina perasaan suka memberi kebaikan dan 

mencintai orang lain. Dengan kerja sama anak dibina menyukai kebaikan dalam 

dirinya dan memotivasi anak untuk berkerja sama dalam kehidupan masyarakat.110 

Pembinaan kerja sama dalam keluarga ini dapat dilakukan dengan cara saling 

membatu ketika  ada masalah yang dihadapi dalam keluarga dengan melibatkan si 

anak, misalnya bekerja sama dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, karena 

bekerja sama merupakan prasyarat keharmonisan dalam melaksanakan tugas dalam 

keluarga dan hanya dapat tercapai dalam keluarga yang bersatu.111  

Dalam hal ini, bekerja sama dengan melibatkan  anak dalam pekerjaan 

kerumah tanggaan sehari-hari dapat memberikan manfaat yang besar kepada mereka 

diantaranya: 

1) Merasa ikut memiliki.  

2) Menumbuhkan tanggung jawab kepada anak. 

3) Aktualisasi diri anak. 

4) Memberikan keterampilan.112 

 
b. Menumbuhkan Sikap Suka Berkerja 

Dengan berkerja seorang anak dapat merasakan kemampuan dirinya. 

Sesungguhnya dia memiliki kemampuan melakukan pekerjaan apa pun. Anak belajar 
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bahwa pemalas akan selamanya terhalang dari rezeki sehingga mereka belajar dengan 

semangat yang tinggi dalam mencapai keluhuran. Agama Islam sangat menganjurkan 

untuk berkerja. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengembala kambing 

sebelum beliau menjadi rasul.113 

Peran orang tua yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan metode 

pendidikan profetik anak yaitu dengan memberikan tugas-tugas kecil kepada si anak 

misalnya disuruh  menyapu, mengerjakan PR, belajar dan lain sebagainya namun 

jangan terlalu berlebihan sehingga anak merasa terkekang akan hal itu. 

 
c. Menyiapkan Anak-anak Suka Berkumpul, Menumbuhkan Kecakapan 

Sopan Santun, dan Menghargai Waktu 

Keluarga sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain 

dengan teman-temannya walaupun hanya beberapa permainan. Jangan sampai anak 

merasa sendirian dan tidak mempunyai teman.114 Hal ini akan berdampak terhadap  

karakter dan kepribadiannya. 

Selain itu, bermain merupakan salah satu yang sangat penting dalam 

pendidikan anak. Karena anak bisa mendapat perlakuan yang positif melalui 

permainan yang dilakukannya secara berkelompok. Juga mendapatkan pengetahuan, 

pemahaman, dan pemikiran baru yang membantunya untuk tumbuh menjadi lebih 

baik.115  

                                                             
113Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-‘Akk, Loc. Cit. hlm. 65. 
114Ibid. hlm. 67. 
115Syaikh Fuhaim Musthafa, Loc. Cit. hlm. 306. 



 

Senada dengan hal tersebut, sejak kecil orang tua juga harus memperhatikan 

anak-anaknya. Orang tua harus menunjukkan kepada mereka suri tauladan yang baik 

dan pandai memanfaatkan waktu misalnya untuk mempelajari ajaran Islam. Orang tua 

juga perlu membiasakan anaknya agar suka memberi sehingga kelak menjadi anak 

yang dermawan atau tidak bakhil. Semua itu orang tua harus menyampaikannya 

dengan lemah lembut supaya anaknya bisa mempunyai kepribadian muslim yang 

sopan  dan santun serta berakhlak mulia. 

 
d. Meminta Izin 

Meminta izin adalah akhlak luhur yang menunjukkan kelembutan rasa dan 

kebersihan hati.116  Untuk itu anak-anak seharusnya dibiasakan untuk tidak melihat–

lihat rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah, tidak seperti yang dilakukan oleh 

wanita-wanita jahiliyah yang menyuruh anak-anaknya bertanya-tanya mengenai apa 

yang dilakukan para tetangga. Hal itu tidak diperbolehkan oleh agama karena di 

dalamnya ada unsur memata-matai dan mencari-cari rahasia orang lain apalagi 

sampai menyuruh mereka mencari-cari tahu urusan orang lain.117  

Berikut ini adalah beberapa etika meminta izin masuk rumah yang bisa 

diajarkan kepada anak-anak diantaranya: 

1) Memberi salam dan meminta izin masuk. 

2) Menyebutkan nama, ciri atau julukannya. 

3) Batas meminta izin sebanyak 3 kali. 
                                                             

116Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-‘Akk, Loc. Cit. 67. 
117Ibid. hlm. 68. 



 

4) Tidak boleh mengetuk pintu dengan keras. 

5) Bergeser dari pintu setelah meminta izin. 

6) Harus pulang bila diperintahkan pulang oleh pemilik rumah.118 

 
e. Membiasakan Anak-anak Menyimpan Rahasia 

Diriwayatkan dari Tsabit bin Anas. Dia berkata: Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa Sallam mendatangiku ketika aku sedang bermain bersama anak-anak. 

Kemudian beliau mengucapkan salam pada kami. Beliau menyuruhku menunaikan 

kebutuhan beliau. Ketika itu aku berjumpa dengan ibuku, dan dia berkata: “Ada 

apa?’’ Aku menjawab: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menyuruhku 

menunaikan kebutuhan beliau’’. Ibuku bertanya kembali: “Apa kebutuhan beliau?’’ 

Aku menjawab: “Itu rahasia’’. Ibuku kemudian berkata: “Jangan pernah kamu 

bocorkan rahasia Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada siapapun’’. Anas 

kemudian berkata: “Seandainya aku menyampaikannya kepada seseorang, niscaya 

aku akan menyampaikannya kepadamu, Tsabit’’.  

Seperti inilah para sahabat mendidik anak-anaknya. dan beginilah para 

generasi pertama umat Islam mendidik anak-anaknya.119 Maka dari itu, sudah 

sepatutnya orang tua juga harus mengajarkan dan membiasakan anak-anaknya untuk 

menyimpan suatu rahasia terutama rahasia keluarga supaya tidak terdengar serta 

dibocorkan oleh pihak lain.  

                                                             
118Abdullah Nasihin Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam: Pendidikan Sosial Anak 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 120-126. 
119Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-‘Akk, Loc. Cit.  hlm. 68. 



 

 
C. Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini, penulis meninjau dari beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya karena penelitian terdahulu yang terkait dengan metode 

pendidikan profetik merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian 

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian.  

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul 

yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa 

penelitian sebagai referensi sekaligus pembeda antara penelitian yang penulis lakukan 

dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang 

diterbitkan dalam beberapa jurnal terkait dengan pembahasan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut:  

1. Metode Pendidikan Profetik dalam Al-Qur’an: Kajian Ayat-ayat Kisah 

Nabi Ibrahim As Karangan Sarto Al Syarif H dan Fadlil Munawwar 

Mansur. 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sarto Al Syarif dan Fadlil Munawwar 

Manshur pada tahun 2017 menunjukkan bahwa metode pendidikan profetik pada 

ayat-ayat kisah nabi Ibrahim As adalah metode intuitif, metode rasional, metode 

keteladanan, metode pentahapan, metode dialogis, metode ibrah, metode mau’izah, 



 

metode nasihat, metode demonstrasi, metode hukuman dan penghargaan, metode doa, 

metode resitasi, dan metode wasiat.120  

Adapun yang membedakan antara penelitian di atas dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah penelitian di atas mengkaji tentang metode pendidikan 

profetik berdasarkan kisah Nabi Ibrahim As yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur’an 

sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang peranan orang tua dalam 

mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak. 

 
2. Implementasi Pendidikan Profetik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 4 Salatiga Karangan Syaifullah Godi Ismail 

Implementasi pendidikan tradisi kenabian dalam pengajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMPN 4 Salatiga menggunakan model pembelajaran pembiasaan, 

kolektif, dan misi penanaman, sedangkan nilai-nilai kenabian kepada siswa dilakukan 

dalam materi, metode, dan evaluasi pembelajaran.121 Adapun yang membedakan 

antara penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah Godi Ismail dengan penelitian 

penulis adalah Penelitian Syaifullah Godi Ismail dilaksanakan di sekolah  SMPN 4 

Salatiga sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di luar sekolah tepatnya di 

Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. 

 

                                                             
120Sarto Al Syarif H, Fadlil Munawwar Manshur, “Metode Pendidikan Profetik dalam Al-

Qur’an: Kajian Ayat-ayat Kisah Nabi Ibrahim As”. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 1 
(2017), hlm. 1. 

121Syaifullah Godi Ismail, “Implementasi Pendidikan Profetik dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Salatiga”. Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 2 
(Desember 2013), hlm. 299. 



 

3. Pendidikan Profetik dalam Membentuk Bangsa Religius Karangan 

Zainuddin Syarif 

Pendidikan Islam dalam upaya pengembangan bangsa berkarakter religius 

yaitu dengan menanamkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan 

nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang sempurna 

(Insan Kamil).122  

Penelitian yang dilakukan Zainuddin Syarif pada tahun 2014 ini menunjukkan 

bahwa pendidikan profetik lebih bersifat umum dalam rangka membentuk bangsa 

religius sedangkan penelitian penulis lebih bersifat khusus dimana pengembangan 

karakternya lebih difokuskan kepada peranan orang tua dalam mengimplementasikan 

metode pendidikan profetik anak.  

 

4. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Profetik Karangan Moh. Roqib 

Pendidikan karakter dalam perspektif profetik bertumpu pada sifat-sifat 

kenabian yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Penanaman sifat-sifat   ini 

telah berhasil mendidik para sahabat yang berprestasi dengan keagungan akhlak yang 

terakui. Pendidikan karakter dalam perspektif profetik mengundang para pakar 

pendidikan untuk mengembangkan komponen-komponen yang ada dalam dunia 

                                                             
122Zainuddin Syarif, Op. Cit. hlm. 14. 



 

pendidikan misalnya pendidik dengan paradigma profetik, kurikulum dengan 

paradigma profetik dan begitu seterusnya.123  

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Roqib 

dengan penelitian penulis adalah dalam menjelaskan pendidikan profetik, dimana 

Moh. Roqib lebih kepada sebuah konsep pendidikan sedangkan penelitian penulis 

lebih kepada implementasi metode pendidikan profetik. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
123Moh. Roqib, “Pendidikan Karakter dalam Perspektif Profetik”. Jurnal Pendidikan 

Karakter, Vol 3 No. 3 (Oktober 2013), hlm. 248. 



 

BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kampung Sangkaran Bhakti 

Kampung Sangkaran Bhakti adalah Kampung yang terdiri dari 5 Dusun dan 

17 Rukun Tetangga. Kampung ini berdiri pada tahun 1982. Sejak berdirinya 

Kampung Sangkaran Bhakti telah dipimpin oleh beberapa Kepala Kampung yaitu 

Karim, Bustami MA, Leman, Hadi Sarjono, Suwarjito H. Warjono, Sehrun Yusuf, 

Pesawik,  Bedi Suparlan, dan Hepan Suwita.124 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 7 
Daftar Urutan Kepala Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan 
 

No Nama Kepala Desa Tahun Menjabat Keterangan 

1 Karim 1982 – 1983 Kepala Unit 

2 Bustami MA  1983 – 1984 Kakam Persiapan 

3 Leman  1984 – 1985 Pejabat Kakam 

4 Bustami MA 1985 – 1993 Penjabat Kakam 

5 Hadi Sarjono 1993 – 1995 Pejabat Kakam 

6 Suwarjito H Warjono 1995 – 1996 Pejabat Kakam 

                                                             
124Hepan Suwita, Kakam Sangkaran Bhakti, Wawancara, Tanggal 03 Januari 

2017. 



 

7 Bustami MA 1996 – 2004 Penjabat Kakam 

8 Sehrun Yusuf 2004 – 2005 Pejabat Kakam 

9 Pesawik 2005 – 2009 Penjabat Kakam 

10 Bedi Suparlan 2009 – 2010 Pejabat Kakam 

11 Hepan Suwita 2010 – 2017 Penjabat Kakam 

Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun 2016 

2. Luas Wilayah dan Letak Geografis  

a. Letak dan Luas Wilayah 

Kampung Sangkaran Bhakti merupakan salah satu dari 25 kampung di 

wilayah Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Kampung  

Sangkaran Bhakti secara kewilayahan berbatasan dengan Kampung Gunung 

Sangkaran, Kampung Tanjung Sari, dan Kampung Bumi Baru dengan luas wilayah 

1441 M3. Kampung ini terdiri dari 5 Dusun dan 17 Rukun Tetangga (RT). Kampung 

Sangkaran Bhakti terletak kurang lebih 17 Km di sebelah timur ibu kota Kecamatan 

Blambangan Umpu.  

b. Iklim. 

Iklim di Kampung Sangkaran Bhakti sama halnya dengan kampung-kampung 

lain di Kecamatan Blambangan Umpu dan di wilayah lainnya, mempunyai iklim 

kemarau dan penghujan dengan kondisi cuaca yang tidak tentu waktunya. Hal ini 

sangat berpengaruh terhadap pola tanam, dan tingkat keberhasilan pertanian di 

Kampung Sangkaran Bhakti ini. 

 



 

3. Keadaan Penduduk 

a. Jumlah Penduduk 

Kampung Sangkaran Bhakti mempunyai jumlah penduduk 2.415 jiwa 
dengan jumlah laki-laki 1.079 jiwa, perempuan 1.336 Jiwa. Peningkatan jumlah 
penduduk mencapai 2 % pertahun yang tersebar di 5 (lima) Dusun dengan 
perincian sebagai  berikut: 

Tabel 8 

Jumlah Penduduk Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan 
Umpu Kabupaten Way Kanan 

 

No Dusun Jumlah Jiwa 
1 Dusun I 574 Jiwa 
2 Dusun II 686 Jiwa 
3 Dusun III 367 Jiwa 
4 Dusun IV 396 Jiwa 
5 Dusun V 392 Jiwa 
 Jumlah           2.415 Jiwa 
Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun2016 

b. Agama 

Hampir keseluruhan penduduk Kampung Sangkaran Bhakti mayoritas 

beragama Islam. Hanya sebagian kecil yang beragama non Islam. Hal ini sesuai 

dengan tabel berikut: 

  



 

Tabel 9 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kampung Sangkaran Bhakti  

Tahun 2016 

 

No Agama yang di Anut 
Jenis Kelamin 

Jumlah Laki-
Laki 

Perempuan 

1 Islam       1.059         1.310            2.369 
2 Kristen            14              18                  32 
3 Hindu              6                8                  14 
 Jumlah       1.079         1.336             2.415 
Sumber :Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun 2016 

c. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Sangkaran Bhakti  adalah  
pendidikan pra sekolah 540 orang, pendidikan SD 830 orang, pendidikan SLTP 
511 orang, pendidikan SLTA 247 orang, akademik Diploma 16 orang dan sarjana 
24 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10 

Jumlah Penduduk Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu 
Kabupaten Way Kanan Menurut Tingkat Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Pra Sekolah 540 
2 SD 830 
3 SLTP 511 
4 SLTA 247 
5 Diploma   16 
6 Sarjana    24 
 Total           2.168 
Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun2016 

 

 



 

d. Mata Pencaharian 

Penduduk Kampung Sangkaran Bhakti  sebagian besar penduduknya 
adalah bermata pencarian sebagai petani 883 orang, buruh tani 104 orang, 
pedagang 49 orang dan PNS 14 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel berikut ini:  

Tabel 11 

Jumlah Penduduk Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu 
Kabupaten Way Kanan Menurut Mata Pencaharian 

 

No Mata Pencaharian Jumlah 
1 Petani 883 
2 Buruh 104 
3 Pedagang   49 
4 PNS   14 

 Total            1.050 
Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun2016 

e. Pola Penggunaan Tanah 

Penggunaan tanah di Kampung Sangkaran Bhakti sebagian besar 
digunakan untuk lahan pertanian. 

 

f. Kepemilikan Ternak 

Jumlah kepemilikan ternak di Kampung Sangkaran Bhakti  adalah 
ayam/itik 1341 ekor, kambing 231 ekor dan sapi 58 ekor. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel berikut: 

  



 

Tabel 12 

Jumlah Ternak Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu 
Kabupaten Way Kanan 

 

No  Nama Ternak  Jumlah 
1 Ayam/Itik 1341 
2 Kambing   231 
3 Sapi    58 
4 Kerbau      - 
 Lain- lain      - 
 Total              1630 
Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun2016 

4. Keadaan Sosial Budaya 

Keadaan sosial budaya di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan 

Blambangan Umpu secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Pendidikan Formal 

Di Kampung Sangkaran Bhakti terdapat 6 buah sekolah di antaranya KB 

Bintang Ilmu, RA Al-Qurnia, TK Ceria Harapan, SDN 01 Sangkaran Bhakti, SDN 02 

Sangkaran Bhakti, dan SMPN 04 Blambangan Umpu. 

Sedangkan pendidikan tingkat SLTA/SMA belum ada sehingga apabila anak 

yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus keluar dari 

kampung tersebut. 

 
b. Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal yang ada di Kampung Sangkaran Bhakti adalah 

Qiraati yaitu pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode membaca Al-



 

Qur’an yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid.  

 
c. Tempat Ibadah 

Sehubungan di Kampung Sangkaran Bhakti penduduknya mayoritas 

beragama Islam dan sedikit sekali yang non Islam, maka hampir di setiap lingkungan 

mempunyai sarana ibadah khususnya yang beragama Islam.  Ada 3 buah masjid dan 7 

buah mushola. Sedangkan tempat-tempat ibadah untuk non muslim masih belum ada 

hingga saat ini. Selain masjid dan mushola digunakan untuk shalat, sebagian sarana 

tersebut digunakan untuk belajar mengaji untuk anak-anak. 

 
d. Sarana Umum 

Sarana umum yang terdapat di Kampung Sangkaran Bhakti antara lain balai 

kampung 1 unit, kantor kepala kampung 1 unit, lapangan olah raga 3 unit,  sekolahan 

6 unit, jembatan 8 unit, gorong-gorong 19 unit, poskampling 17 unit dan posyandu 2 

unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 13 
Sarana dan Prasarana Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan 
 

No  Sarana dan Prasarana Jumlah 

Balai Kampung 1 

Kantor Kepala Kampung 1 

Lapangan Olahraga 3 



 

Sekolahan  6 

Jembatan  8 

Gorong-gorong          19 

Poskampling          17 

Posyandu  2 

Total         57 

Sumber: Dokumentasi Kampung Sangkaran Bhakti Tahun 2016 

 

B. Aktivitas Keagamaan di Kampung Sangkaran Bhakti 

1. Pengajian Bapak-bapak 

Dalam pelaksaannya pengajian bapak-bapak pada umumnya dilaksanakan 

pada setiap malam jum’at ba’da shalat Isya, tetapi adakalanya tidak dilaksanakan 

pada malam tersebut tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh permintaan dari anggota/masyarakat itu sendiri, misalnya yasinan 

kematian, tasyakuran, dan lain sebagainya. 

Pengajian ini biasanya diawali pembukaannya oleh pemimpin tahlil, setelah 

itu dilaksanakan pengiriman hadiah fatihah (untuk yang sudah meninggal maupun 

belum), pembacaan yasin secara bersama-sama, tahlil, doa dan barulah disampaikan 

ceramah agama oleh tokoh agama maupun dari anggota pengajian yang memiliki 

pengetahuan tentang agama sembari menyantap hidangan yang telah disediakan.125 

2. Pengajian Ibu-ibu 

                                                             
125Observasi, Tanggal 05Januari 2017. 



 

Dalam kegiatan pengajian ibu-ibu ini biasanya diadakan pada hari jum’at sore 

antara jam 13.30 sampai dengan Ashar atau sekitar pukul 16.00 di masing-masing 

masjid secara bergiliran setiap minggunya. Selain itu, setiap ada hari-hari besar Islam 

selalu diadakan pengajian akbar di masjid yang telah disetujui secara bersama-sama 

dengan menggundang mubaligh/penceramah dari luar kampung maupun daerah. 

Adapun tujuan dari pengajian ini adalah menjalin silaturahmi dan menambah 

wawasan keagamaan sebagaimana disampaikan oleh Ibu Binti Islamiyah bahwa: 

“Pengajian Ibu-ibu ini bertujuan untuk menjalin silaturrahmi, sumber informasi, serta 

menambah wawasan terutama dalam bidang keagamaan misalnya tentang sholat, 

zakat, puasa dan lain-lain”.126 

3. Pengajian Anak-anak 

Pengajian anak-anak di Kampung Sangkaran Bhakti dilaksanakan di masjid-

masjid terdekat. Biasanya dilaksanakan ba’da sholat Ashar dengan metode Qiraati 

yaitu metode membaca Al-Qur’an yang langsung memasukkan dan mempraktekkan 

bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajdwid, sebagaimana dikemukan oleh Ustadz 

Agus bahwa “Di pengajian ini biasanya anak-anak belajar membaca al-qur’an  

dengan langsung mempraktekan bacaan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Dalam hal 

ini pengajarannya lebih berpusat kepada murid serta kenaikan kelas/jilid tidak 

ditentukan oleh bulan/tahun melainkan perseorangan”.127  

                                                             
126Binti Islamiyah, Anggota Pengajian Ibu-ibu, Wawancara, Tanggal 03 Januari 

2017. 
127Agus, Tokoh Agama, Wawancara Tanggal 05 Januari 2017. 



 

Selain itu, di beberapa masjid di Kampung Sangkaran Bhakti juga diadakan 

pengajian anak-anak ba’da sholat Magrib yang di dalamnya selain membahas 

masalah tata cara membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar juga tak kalah penting 

yaitu membahas masalah ibadah lainnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 

oleh Bpk. M. Sholeh. MA bahwa: “Selain saya mengajarkan ilmu tajwid kepada 

anak-anak, saya juga mengajarkan tata cara shalat fardhu, belajar aqidatul awam, 

akhlakul banin dan materi-materi ibadah lainnya. Dengan hal ini, diharapkan anak-

anak bisa menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah”.128 

4. Al-Barzanji 

Al-Barzanji ini diadakan setiap malam minggu oleh ibu-ibu dan anak-anak 

secara bergantian di tempat tinggalnya masing-masing. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Ibu Binti Islamiyah bahwa kegiatan ini diadakan setiap malam 

minggu ba’da sholat Magrib di rumah-rumah secara bergantian. Biasanya Al-Berzanji 

dibarengi dengan alat-alat rebana agar acaranya bertambah meriah dan penuh rasa 

semangat.129  

Acara Al-Berzanji ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi, menambah 

kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, menambah 

wawasan serta hal-hal yang mendatangkan kebaikan lainnya. Selain setiap malam 

minggu, Al-Berzanji ini biasanya diadakan untuk memperingati hari-hari besar Islam 

sesuai dengan keterangan dari Ibu Sutrinah selaku anggota dari kegiatan ini bahwa 

                                                             
128M. Sholeh. MA, Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 06 Januari 2017. 
129Binti Islamiyah, Ketua Al-Barzanji, Wawancara, Tanggal 03 Januari 2017. 



 

“Al-Berzanji ini selain diadakan setiap malam minggu juga diadakan ketika ada 

tasyakuran misalnya kelahiran bayi, sunatan, pernikahan dan lain sebagainya 

tergantung dari permintaan masyarakat”.130 

 
C. Implementasi Metode Pendidikan Profetik Anak di Kampung Sangkaran 

Bhakti 

1. Kepribadian Anak 

Kepribadian anak di Kampung Sangkaran Bhakti masih tergolong kurang 

baik. Hal ini sesuai dengan observasi penulis bahwa rata-rata kenakalan anak yang 

sering dilakukan adalah membuat gaduh di tempat ibadah, hal ini sering terjadi 

menjelang sholat Magrib dan Isya secara berjama’ah. Walaupun mereka sudah 

ditegur beberapa kali oleh ustadz/ustadzahnya, mereka tetap saja melakukannya. 

Selain itu, banyak ditemukan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kurang 

mencerminkan kepribadian seorang muslim misalnya suka berkelahi, berbohong, 

berkata yang kotor, berperilaku tidak sopan, melawan/tidak patuh kepada orang tua, 

merokok dan tidak melaksanakan sholat lima waktu.131 

2. Aktivitas Keagamaan Anak 

Dalam mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak tentu tidak 

terlepas dari aktivitas keagamaan yang sesuai dengan perkembangan anak. Salah satu 

aktivitas keagamaan yang sering dijadikan sebagai tempat pengimplementasian 
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metode pendidikan profetik anak adalah di masjid-masjid yang dekat dengan tempat 

tinggal anak. 

Hampir setiap masjid di Kampung Sangkaran Bhakti ketika melaksanakan 

sholat Magrib dan Isya secara berjamaah banyak terdapat anak-anak yang 

mengikutinya. Jika dilihat dari segi kuantitasnya, jumlah anak yang mengikuti sholat 

tersebut tidaklah sesuai dengan jumlah sebenarnya. Masih banyak anak-anak yang 

tidak aktif dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan agama Islam. 

Dengan demikian, aktivitas keagamaan dikalangan anak-anak di Kampung 

Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, tergolong 

kurang aktif baik di masjid-masjid maupun di tempat ibadah lainnya.132 

 
3. Implementasi Metode Pendidikan Profetik Anak. 

Pengimplementasian metode pendidikan profetik anak sangatlah penting 

dalam upaya mencegah mereka dari berbuat atau bersikap menyimpang dari ajaran 

agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. 

Pengimplementasian metode pendidikan profetik anak akan berhasil apabila keluarga, 

sekolah dan masyarakat saling berkerja sama dalam membina moral anak-anak itu 

sendiri.  

Di Kampung Sangkaran Bhakti pengimplementasian metode pendidikan 

profetik anak telah dilakukan oleh orang tua dengan jalan memberikan dorongan 

kepada anak-anaknya untuk belajar agama Islam baik melalui guru ngaji, sekolah, 

                                                             
132Obesrvasi, Tanggal 06 Januari 2016. 



 

pesantren, maupun pengajian-pengajian lainnya. Walaupun demikian, masih banyak 

juga anak-anak yang berakhlak kurang baik.133 

 

4. Peranan Orang Tua dalam Mengimplementasikan Metode Pendidikan Profetik 

Anak di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Way Kanan. 

Keluarga terutama orang tua merupakan salah satu bagian dari lembaga 

pendidikan yang   mengarahkan anak agar memiliki kepribadian muslim sebagaimana 

pribadi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, karena mereka adalah yang 

menentukan anak ke arah yang baik atau yang lebih buruk. Tetapi hal ini kurang 

diperhatikan oleh orang tua di Kampung Sangkaran Bhakti sebagaimana dikatakan 

oleh ustadz M. Sholeh MA selaku tokoh agama. 

“Keluarga terutama orang tua di Kampung Sangkaran Bhakti pada umumnya 

kurang memperhatikan pembinaan agama Islam kepada anak-anak mereka, dimana 

mereka sepenuhnya mempercayakan pembinaan tersebut kepada guru ngaji di masjid-

masjid sebagai mana bisa kita lihat di Masjid Nahdhotul Muhlisin ini’’.134  

Selanjutnya, Bapak Imam Hanafi selaku tokoh masyarakat Kampung 

Sangkaran Bhakti mengatakan “Pembinaan agama Islam yang dilakukan oleh orang 

tua pada umumnya dilakukan dengan cara menyerahkan anak ke guru ngaji, 
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pesantren ataupun pengajian-pengajian lainnya. Jarang sekali orang tua yang mau 

mengajarkan anaknya tentang agama Islam di dalam keluarganya”.135 

Sedangkan Bapak Suyono juga mengatakan “Orang tua di Kampung 

Sangkaran Bhakti ini mayoritas beragama Islam namun tingkah laku mereka banyak 

yang tidak mencerminkan keislaman dan tidak bisa menjadi teladan untuk anak-

anaknya dalam hal agama. Misalnya mereka menyuruh anaknya untuk sholat di 

Masjid namun kenyataannya mereka tidak ikut sholat’’. 136 

Berdasarkan keterangan warga tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwa 

orang tua di Kampung Sangkaran Bhakti hanya memberikan pembinaan agama Islam 

secara tidak langsung. Mereka lebih menekankan kepada penyerahan anak kepada 

ustadz/ustadzah di musholla atau masjid, dan di sekolah-sekolah. Orang tua masih 

belum bisa memberikan ajaran agama Islam kepada anaknya dengan baik, karena 

mereka masih banyak yang meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, 

misalnya meninggalkan sholat lima waktu dan lain sebagainya. 
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BAB IV 
PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

 
Pengolahan dan analisis data yang dimaksud di sini adalah penyusunan data-

data primer secara sistematis yang diperoleh melalui kuesioner terhadap orang tua 
beragama Islam yang memiliki anak usia 7-12 tahun dan yang menjadi sampel 
penelitian. Setelah data-data tersebut diolah sedemikian rupa, kemudian data-data 
tersebut diinterpretasikan per item terlebih dahulu, setelah itu ditarik kesimpulan 
dengan proses induktif.  

Sebelum penulis melangkah pada pengolahan data, maka perlu kiranya 
terlebih dahulu dijelaskan tentang keadaan sampel yang diteliti agar diperoleh 
gambaran komprehensip terutama tentang frekuensi data yang diperlukan dan yang 
seharusnya diperoleh. 

Sebagaimana diungkapkan bahwa penelitian ini hanya ditujukan kepada orang 
tua beragama Islam dan memiliki anak usia 7-12 tahun di Kampung Sangkaran 
Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Jumlah yang 
dimaksud adalah 104 orang tua yang tersebar di 2 dusun. Dari seluruh orang tua 
tersebut yang diambil sebagai objek penelitian adalah 57 orang. 

Dari hasil penelitian inilah penulis berusaha mengadakan identifikasi kasus 
terhadap kurang berperannya orang tua dalam mengimplementasikan metode 
pendidikan profetik anak di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan 
Umpu Kabupaten Way Kanan. 

Adapun pengolahan data-data primer ini penulis menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut: pertama kali penulis membagikan angket ini kepada para 
orang tua, setelah angket diisi dan diserahkan kembali oleh yang bersangkutan lalu 
dicek satu persatu untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam angket tersebut sudah 
dijawab sesuai dengan petunjuk atau belum. Setelah seluruhnya memenuhi syarat, 
kemudian diadakan pengelompokan jawaban atau diklasifikasikan hasil dari jawaban. 

Kemudian dihitung dan diambil persentase dari masing-masing item kuesioner 
tersebut dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut: 

       p �  �
  �  

x 100 % 
Keterangan: 
f   =  frekuensi jawaban 
N =  Jumlah sampel 
p =  angka persentase 



 

Berdasarkan hasil penghitungan itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah 
tabel yang selanjutnya diinterpretasikan untuk mengetahui maknanya dan diambil 
kesimpulannya.  

 
 
 

 
 

Tabel 15 
Hasil Perhitungan dan Persentase Jawaban Angket 

Kepada Orang Tua di Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu 
Kabupaten Way Kanan 

 

No Sampel Jawaban Total % A % B % c % 
1 57 57 100          0          0           0          0 100 
2 57 45       78,95             9  15,79           3       5,26 100 
3 57 57  100 0 0 0 0 100 
4 57 13 22,81 36 63,16 8 14,03 100 
5 57 42 73,68 13 22,81 2 3,51 100 
6 57 18 31,58 34 59,65 5 8,77 100 
7 57 20 35,09 31 54,38 6 10,53 100 
8 57 43 75,44 10 17,54 4 7,02 100 
9 57 28 49,12 22 38,60 7 12,28 100 

10 57 39 68,42 12 21,05 6 10,53 100 
11 57 14 24,56 27 47,37 16 28,07 100 
12 57 44    77,19 13 22,81 0 0 100 
13 57 18 31,58 33 57,89 6 10,53 100 
14 57 51 89,47 6 10,53 0 0 100 
15 57 43 75,44 14 24,56 0 0 100 
16 57 46 80,70 11 19,30 0 0 100 
17 57 32 56,14 23 40,35 2 3,51 100 
18 57 44   77,19 13 22,81 0 0 100 
19 57 48 84,21 9 15,79 0 0 100 
20 57 37 64,91 20 35,09 0 0 100 
21 57 14 24,56 5 8,77 38 66,67 100 
22 57 18 31,58 5 8,77 34 59,64 100 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diinterpretasikan guna mengetahui 
makna masing-masing item pertanyaan sebagai berikut: 



 

 
 
 
 
 
 
 
Item 1     Apakah Bapak/Ibu menyediakan perlengkapan alat shalat? 

a. Menyediakan  

b. Kadang-kadang menyediakan 

c. Tidak menyediakan  

Jawaban:  

a. 57 Orang       = 100 % 

b.  0  Orang       =     0 % 

c.  0  Orang       =     0 % 

Interpretasi:  

Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti mayoritas telah menyediakan perlengkapan alat shalat baik itu perlengkapan 

alat shalat untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. 

 
Item 2      Apakah Bapak/Ibu pernah melatih anak-anak untuk melaksanakan shalat? 

a. Ya, pernah 

b. Kadang-kadang  

c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 45 Orang       = 78,95 % 



 

b.   9 Orang       = 15,79 % 

c.   3 Orang       =   5,26 % 

 

Interpretasi:  

Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti pernah melatih dan mendidik anak-anaknya untuk melaksanakan shalat. 

 
Item 3   Apakah bapak/ibu yakin bahwa pendidikan shalat merupakan salah satu 

tuntunan dari ajaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam? 
a. Ya, salah satu ajaran Rasulullah  

b. Kadang-kadang 

c. Bukan  

Jawaban:  

a. 57 Orang       = 100 % 

b.   0 Orang       =     0 % 

c.   0 Orang       =     0 % 

Interpretasi:  

Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 
Bhakti mayoritas memiliki pemahaman bahwa pendidikan tetang shalat merupakan 
bagian dari ajaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.  
 
Item 4    Apakah Bapak/Ibu senantiasa mengajak anak-anak pergi ke masjid untuk 

melaksanakan shalat berjama’ah? 

a. Ya, selalu 

b. Kadang-kadang 



 

c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 13 Orang     = 22,81 % 

b. 36 Orang     = 63,16 % 

c.   8 Orang     = 14,03 % 

Interpretasi:  

Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti dalam mengajak anak-anaknya pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat 

berjama’ah kadang dilakukan kadang juga tidak. 

 
Item 5  Apakah Bapak/Ibu menyuruh anak-anak untuk mengikuti pengajian di 

Masjid? 
a. Ya, Selalu  

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 42 Orang       = 73,68 % 

b. 13 Orang       = 22,81 % 

c.   2 Orang       =   3,51 % 

Interpretasi:  

Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti selalu menyuruh anak-anaknya atau keluarganya untuk mengikuti pengajian-

pengajian yang ada di masjid.  



 

Item 6   Apakah Bapak/Ibu mengajak anak-anak untuk mendengarkan ceramah 

agama pada waktu PHBI? 

a. Ya, selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 18 Orang       = 31,58 % 

b. 34 Orang       = 59,65 % 

c.   5 Orang       =   8,77 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti dalam mengajak anak-anaknya untuk mendengarkan ceramah agama pada 
waktu PHBI (peringatan hari besar Islam) kadang dilakukan kadang juga tidak. 

   
Item 7   Apakah Bapak/Ibu membatasi waktu anak untuk bermain/bergaul dengan teman-

temannya di luar rumah? 
a. Ya, selalu 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 20 Orang       = 35,09 % 

b. 31 Orang       = 54,38 % 

c. 6 Orang       = 10,53 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti dalam memberikan batasan waktu kepada anak-anak mereka untuk bermain 
ataupun bergaul dengan teman-temannya di luar rumah kadang mereka 
melakukannya kadang juga tidak. 



 

 
Item 8   Dalam kehidupan sehari-hari, apakah Bapak/Ibu memperhatikan dengan 

siapa anak bergaul? 
a. Ya, selalu 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 43 Orang       = 75,44 % 

b. 10 Orang       = 17,54 % 

c.   4 Orang       =   7,02 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti selalu memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak-anaknya dalam 
kehidupan sehari-hari sampai-sampai mereka memperhatikan dengan siapa anak 
mereka bergaul. 

 
Item 9    Bagaimana sikap Bapak/Ibu apabila anak bergaul dengan anak-anak yang 

kurang baik kepribadiannya? 
a. Melarang untuk bergaul 
b. Kadang-kadang melarang 
c. membiarkan anak bergaul dan memilih temannya sendiri 

Jawaban:  

a. 28 Orang       = 49,12 % 

b. 22 Orang       = 38,60 % 

c.   7 Orang       = 12,28 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti mayoritas melarang anak-anak mereka untuk tidak bergaul dengan anak-anak 
yang kurang baik kepribadiannya. 

 
Item 10   Apakah Bapak/Ibu pernah marah ketika anak melakukan kesalahan? 

a. Ya, pernah 



 

b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 39 Orang       = 68,42 % 

b. 12 Orang       = 21,05 % 

c.   6 Orang       = 10,53 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti mayoritas pernah marah kepada anak-anak mereka ketika anaknya melakukan 
kesalahan. 

 
Item 11   Apakah Bapak/Ibu pernah mencela ketika anak melakukan kesalahan? 

a. Ya, pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 14 Orang       =  24,56 % 

b. 27 Orang       =  47,37 % 

c. 16 Orang       =  28,07 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti kadang-kadang melakukan celaan yang seharusnya tidak diperbolehkan 
kepada anak-anak mereka ketika anak melakukan kesalahan. 

 
Item 12 Apakah Bapak/Ibu senantiasa memberikan pengarahan ketika anak melakukan 

kesalahan? 

a. Ya, selalu 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  



 

a. 44 Orang       =  77,19 % 

b. 13 Orang       =  22,81 % 

c.   0 Orang       =         0 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti selalu memberikan pengarahan ataupun nasehat ketika anak-anak mereka 
melakukan kesalahan. 

 
Item 13  Apakah Bapak/Ibu selalu mencari waktu yang tepat dan melihat kondisi anak 

terlebih dahulu sebelum memberikan pengarahan kepada anak? 
a. Ya, selalu 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 18 Orang       = 31,58 % 

b. 33 Orang       = 57,89 % 

c.   6 Orang       = 10,53 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti dalam mencari waktu yang tepat dan melihat kondisi anak terlebih dahulu 
ketika  memberikan pengarahan ataupun nasehat kepada anak-anak mereka, kadang 
dilakukan kadang juga tidak.  

 
Item 14  Apakah Bapak/Ibu bersikap adil ketika memberikan suatu hal kepada anak 

misalnya ketika memberi uang jajan? 

a. Ya, bersikap adil 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 51 Orang       = 89,47 % 



 

b.   6 Orang       = 10,53 % 

c.   0 Orang       =        0 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti mayoritas orang tua di Kampung 

Sangkaran Bhakti selalu berusaha bersikap adil ketika memberikan suatu hal kepada 
anak-anak mereka misalnya ketika memberi uang jajan ataupun perihal lainnya. 

 
Item 15    Apakah Bapak/Ibu ketika memberikan uang jajan kepada anak disesuaikan 

dengan kebutuhan anak? 
a. Ya, disesuaikan 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 43 Orang       = 75,44 % 

b. 14 Orang       = 24,56 % 

c.   0 Orang       =        0 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti mayoritas orang tua di Kampung 

Sangkaran Bhakti ketika memberikan uang jajan kepada anak umumnya disesuaikan 
dengan kebutuhan anak. 

 
Item 16   Apakah Bapak/Ibu pernah membelikan mainan kepada anak? 

a. Ya, pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 46 Orang       = 80,70 % 

b. 11 Orang       = 19,30 % 

c.   0 Orang       =        0 % 

Interpretasi: 



 

Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 
Bhakti mayoritas pernah membelikan mainan kepada anak-anak mereka. 

 
 

Item 17    Apakah Bapak/Ibu pernah memikirkan terlebih dahulu manfaat dari mainan 
yang akan dibeli sebelum memberikannya kepada anak? 
a. Ya, pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 32 Orang       = 56,14 % 

b. 23 Orang       = 40,35 % 

c.   2 Orang       =   3,51 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti mayoritas pernah memikirkan terlebih dahulu manfaat dari mainan yang akan 
dibeli sebelum memberikannya kepada anak. 

 
Item 18   Apakah Bapak/Ibu pernah berkerja sama dengan anak dalam menyelesaikan 

urusan rumah tangga misalnya dengan menyuruh anak menyapu atau 

mengerjakan tugas-tugas kecil lainnya?  

a. Ya, pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 
 

Jawaban:  

a. 44 Orang       = 77,19 % 

b. 13 Orang       = 22,81 % 



 

c.   0 Orang       =        0 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti pernah berkerja sama dengan anak-anak mereka dalam menyelesaikan urusan 
rumah tangga misalnya dengan menyuruh anak menyapu atau mengerjakan tugas-
tugas kecil lainnya. 
 
Item 19  Apakah Bapak/Ibu pernah memikirkan terlebih dahulu sebelum memberikan 

tugas-tugas kecil kepada anak harus disesuaikan dengan kemampuan anak? 

a. Ya, pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 48 Orang       = 84,21 % 

b.   9 Orang       = 15,79 % 

c.   0 Orang       =        0 % 

 
 
 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti mayoritas pernah memikirkan terlebih dahulu sebelum memberikan tugas-
tugas kecil kepada anak harus disesuaikan dengan kemampuan anak-anak mereka. 

 
Item 20    Apakah Bapak/Ibu selalu menyuruh anak-anak untuk meminta izin terlebih 

dahulu sebelum masuk/keluar rumah? 

a. Ya, selalu 

b. Kadang-kadang 



 

c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 37 Orang       = 64,91 % 

b. 20 Orang       = 35,09 % 

c.   0 Orang       =        0 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti mayoritas orang tua di Kampung 

Sangkaran Bhakti selalu menyuruh anak-anaknya untuk meminta izin terlebih dahulu 
sebelum masuk maupun keluar rumah. 

 
Item 21 Apakah Bapak/Ibu pernah membiasakan anak untuk menyimpan suatu 

rahasia?  
a. Ya, pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a. 14 Orang       =  24,56 % 

b.   5 Orang       =    8,77 % 

c. 38 Orang       =  66,67 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti tidak pernah membiasakan anak-anaknya untuk menyimpan suatu rahasia. 
 

Item 22  Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan suatu rahasia keluarga yang tidak 
boleh dibocorkan kepada anak-anak? 
a. Ya, pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak pernah 

Jawaban:  

a.   18 Orang     = 31,58 % 



 

b.     5 Orang     =   8,77 % 

c.   34 Orang     = 59,64 % 

Interpretasi: 
Berdasarkan hasil jawaban tersebut berarti orang tua di Kampung Sangkaran 

Bhakti mayoritas tidak pernah memberikan suatu rahasia keluarga yang tidak boleh 
dibocorkan oleh pihak lain kepada anak-anak mereka.  
Kesimpulan  

1. Upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam mengimplementasikan metode 

pendidikan profetik anak di Kampung Sangkaran Bhakti adalah dengan 

mendekatkan dan membiasakan mereka untuk selalu melaksanakan ajaran 

agama Islam antara lain dengan menyediakan perlengkapan alat shalat, baik itu 

untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. Kemudian diimbangi dengan 

melatih, membimbing dan menyuruh anak-anaknya untuk melaksanakan shalat 

serta mengikuti pengajian-pengajian di masjid. Namun, upaya tersebut tidak 

dibarengi dengan keteladanan dari orang tua itu sendiri sehingga anak-anaknya 

juga enggan untuk selalu mengikuti perintah dari kedua orang tuanya. Item 1, 2, 

3, 4, 5, dan 6. 

2. Orang tua di Kampung Sangkaran Bhakti juga selalu memperhatikan pergaulan 

anak-anaknya, apabila anaknya bergaul dengan orang yang kurang baik 

kepribadiannya  maka mereka selalu melarangnya. Dalam hal ini, berarti orang 

tua di Kampung Sangkaran Bhakti selalu memberikan pengawasan kepada 

anak-anaknya baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan 

masyarakat. Namun di sisi lain, hal ini tidak diimbangi dengan pemberian 

batasan waktu yang maksimal kepada anak-anak mereka dalam bergaul 



 

sehingga upaya dalam pembinaan kepribadian muslim anak melalui metode 

pendidikan profetik hasilnya juga kurang maksimal. Item 7, 8, dan 9. 

3. Orang tua  di Kampung Sangkaran Bhakti selalu marah ketika anak melakukan 

kesalahan dan kadang pula tindakan itu disertai dengan celaan.  Hal ini jika 

dilakukan secara terus menurus maka akan mengakibatkan dampak yang 

negatif terhadap kepribadian seorang anak. Item 10 dan 11. 

4. Upaya orang tua dalam mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak 

di Kampung Sangkaran Bhakti juga dilakukan dengan memberikan pengarahan 

dan nasehat yang cukup ketika anak melakukan kesalahan. Namun tindakan 

tersebut kadang pula tidak disertai dengan mencari waktu yang tepat dan 

melihat kondisi anak terlebih dahulu  sebelum memberikan pengarahan kepada 

mereka sehingga anak juga kadang belum siap untuk menerima nasehat 

tersebut. Item 12 dan 13. 

5. Peranan  orang tua dalam mengimplementasikan metode pendidikan profetik 

anak juga dilakukan dengan menunjukan sikap adil ketika memberikan suatu 

hal kepada anak, membelikan mainan yang bermanfaat, berkerja sama dalam 

menyelesaikan urusan rumah tangga serta  menyuruh anak-anak mereka untuk 

meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk maupun keluar rumah. Item 14, 

15, 16, 17, 18, 19 dan 20. 

6. Orang tua di Kampung Sangkaran Bhakti kurang berperan aktif dalam 

memberikan pembinaan serta pembiasaan sejak dini kepada anak-anak mereka 

untuk menyimpan suatu rahasia. Hal ini dikawatirkan ketika tumbuh dewasa, 



 

anak tidak bisa menyimpan /menjaga suatu rahasia keluarga yang seharusnya 

tidak boleh dibocorkan oleh pihak lain, malah disebarluaskan. Item 21 dan 22. 

 
  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data penelitian yang penulis kemukakan di atas maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa peranan orang tua dalam 

mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak di Kampung Sangkaran 

Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan kurang berhasil 

dengan baik, hal ini disebabkan karena: 

1. Tidak adanya keteladanan dari kedua orang tua. 

2. Kurang optimalnya pemberian batasan waktu anak saat bermain atau bergaul. 

3. Ketidaktahuan orang tua dalam mencari waktu yang tepat ketika memberikan 

pengarahan kepada anak. 

4. Sikap orang tua yang selalu marah dan mencela ketika anak melakukan 

kesalahan. 

5. Kurangnya  pembinaan orang tua dalam membiasakan anak untuk menyimpan 

suatu rahasia keluarga.  

6. Keterbatasan pemahaman orang tua terhadap ilmu agama. 

 

 

 



 

B. Saran-saran 

Dari kesimpulan di atas menunjukkan bahwa peranan orang tua dalam 

mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak di Kampung Sangkaran 

Bhakti belumlah berhasil dengan baik. Oleh sebab itu, dapat penulis sampaikan 

beberapa saran, antara lain: 

1. Kepada orang tua diharapkan agar dapat mengimplementasikan metode 

pendidikan profetik anak sejak dini yaitu dengan jalan mendidik dan 

mengajarkan anak-anak tentang masalah agama, memberikan contoh yang 

baik, membiasakan anak berakhlak yang baik, mengawasi pergaulannya, 

mengikuti kegiatan keagamaan serta membiasakan anak untuk selalu 

melaksanakan shalat dan menyimpan suatu rahasia. 

2. Anak merupakan generasi penerus yang menjadi harapan masa depan 

masyarakat, bangsa, dan negara maka diharapkan kepada anak-anak agar 

senantiasa membiasakan diri untuk selalu mengamalkan ajaran agama Islam 

dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Kepada pemerintah diharapkan agar dapat mendirikan lembaga pendidikan 

yang berbasis agama di Kampung Sangkaran Bhakti, misalnya pondok 

pesantren, madrasah, TPA maupun lembaga pendidikan lainnya sehingga 

keterbatasan pengetahuan agama yang dialami masyarakat dapat teratasi. 

 

 

 



 

C. Penutup  

Biqauli alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya untuk semua makhluk yang 

ada di muka bumi ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar 

Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang telah membawa umatnya dari jaman 

jahiliyah menuju jaman yang terang benderang dengan lantaran addinul Islam.  

Skripsi yang sangat sederhana ini telah berhasil terselesaikan dengan baik 

berkat taufiq serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, melalui kerja keras dan 

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semoga segala amal kebaikan yang 

telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu 

wa Ta’ala.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan 

maupun kekhilafan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan sumber daya dari 

penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi 

kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini serta sebagai bekal bagi penulis di masa yang 

akan datang. 

  



 

Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya baik 

bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang memerlukan, dan kepada Allah 

Subhanahu wa Ta’ala penulis berlindung dari segala kekhilafan dan kesalahan yang 

ada.  
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Lampiran 07 
Kerangka Wawancara Untuk Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 
 
1. Bagaimana aktivitas keagamaan di Kampung Sangkaran Bhakti? 

2. Apakah keluarga atau orang tua di Kampung Sangkaran Bhakti sudah 

membiasakan kehidupan yang Islami? 

3. Sudahkah orang tua di Kampung Sangkaran Bhakti ini memberikan pendidikan  

kepada anak-anak mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa Sallam?  

4. Kapan sajakah diadakannya pengajian-pengajian dan ceramah agama di Kampung 

Sangkaran Bhakti? 

5. Materi apa sajakah yang diberikan ketika ada pengajian dan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang lainnya?  

6. Apakah pelaksanaan pengajian anak-anak sudah berjalan dengan lancar? 

7. Apakah anak-anak di Kampung Sangkaran Bhakti telah mengikuti pengajian di 

masjid atau tempat lainnya? 

  
 

 

 

 

OBSERVASI DAN DOKUMENTASI 
 

A. OBSERVASI 



 

1. Kegiatan/pelaksanaan pengajian Anak-anak. 

2. Penyebab anak-anak kurang berkepribadian muslim sebagaimana yang 

diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. 

 

B. DOKUMENTASI 

1. Sejarah singkat Kampung Sangkaran Bhakti. 

2. Luas wilayah dan letak geografis Kampung Sangkaran Bhakti. 

3. Data tentang penduduk Kampung Sangkaran Bhakti. 

4. Foto-foto dokementasi dan wawancara dengan para tokoh agama dan tokoh 

masyarakat. 

5. Foto sampel penelitian 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
KISI-KISI ANGKET UNTUK ORANG TUA 

 
No  Teori  Indiator  Item 
1 Metode pendidikan profetik anak terbagi menjadi lima 

dasar yang kemudian tercabang dari setiap dasar itu 

berbagi kaidah asasi dalam metode pendidikan Nabi 

untuk anak. Adapun metode tersebut antara lain: 

menampilkan suri tauladan yang baik, mencari waktu 

yang tepat untuk memberi pengarahan, bersikap adil dan 

menyamakan pemberian untuk anak, menunaikan hak 

anak, membelikan anak mainan, membantu anak untuk 

berbhakti dan mengerjakan ketaatan, serta tidak suka 

marah dan mencela. 

(Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Prophetic 

Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak, Yogyakarta, Pro-

U Media, 2010, hlm. 138-163) 

- Menampilkan suri tauladan yang 

baik 

4, 6 

- Mencari waktu yang tepat untuk 

memberi pengarahan 

12, 13 

- Bersikap adil dan menyamakan 

pemberian untuk anak  

14 

- Menunaikan hak anak 15 

- Membelikan anak mainan 16,17 

- Membantu anak untuk berbhakti 

dan mengerjakan ketaatan 

1, 2, 3, 
5 

- Tidak suka marah dan mencela 10, 11 

2 Peranan orang tua dalam mengimplementasikan metode 

pendidikan profetik anak dapat dilakukan dengan cara 

kerja sama, menumbuhkan sikap suka bekerja, 

menyiapkan anak-anak suka berkumpul, menumbuhkan 

kecakapan bersopan santun, menghargai waktu, meminta 

izin dan membiasakan anak-anak menyimpan rahasia. 

(Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-‘Akk, Cara Islam 

Mendidik Anak, Jogjakarta, Ad-Dawa’, 2006, hlm. 65-

68) 

- Kerja sama dan menumbuhkan 

sikap suka bekerja 

18, 19 

- Menyiapkan anak-anak suka 

berkumpul  

8 

- Menumbuhkan kecakapan sopan 

santun  

9 

- Menghargai waktu 7 

- Meminta izin  20 
- Membiasakan anak menyimpan 

rahasia 
21, 22 

 Jumlah   22 
 

 
 
 
 
 
 



 

ANGKET UNTUK ORANG TUA 

 

Pengantar  

Angket ini ditujukan kepada Bapak/Ibu untuk memperoleh keterangan tentang 

peranan orang tua dalam mengimplementasikan metode pendidikan profetik anak. 

Oleh sebab itu, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar sesuai dengan keadaan yang 

sebenar-benarnya. 

Keterangan yang Bapak/Ibu berikan sangat berharga bagi kami dalam 

menyusun Skripsi (suatu karya tulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana) 

dan kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sangat kami jamin. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab angket ini kami ucapkan 

terimakkasih. 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Mohon diperhatikan terlebih dahulu maksud dari setiap pertanyaan di bawah ini. 

2. Setelah jelas maksudnya, jawablah dengan mengisi pada tempat yang disediakan 

dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c. 

 

 

 

 



 

Identitas Responden 

1. Nama Lengkap     :  .......................................................   

2. Jenis Kelamin       :  .......................................................  

3. Pekerjaan              :  .......................................................   

Daftar Pertanyaan  

d. Apakah Bapak/Ibu menyediakan perlengkapan alat shalat? 

a. Menyediakan  

b. Kadang-kadang menyediakan 

c. Tidak menyediakan  

e. Apakah Bapak/Ibu pernah melatih anak-anak untuk melaksanakan shalat? 

d. Ya, pernah 

e. Kadang-kadang  

f. Tidak pernah 

f. Apakah bapak/ibu yakin bahwa pendidikan shalat merupakan salah satu tuntunan 

dari ajaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam? 

d. Ya, salah satu ajaran Rasulullah 

e. Kadang-kadang 

f. Bukan  

g. Apakah Bapak/Ibu senantiasa mengajak anak-anak pergi ke masjid untuk 

melaksanakan shalat berjama’ah? 

a. Ya, selalu 

b. Kadang-kadang 



 

c. Tidak pernah 

h. Apakah Bapak/Ibu menyuruh anak-anak untuk mengikuti pengajian di Masjid? 

d. Ya, Selalu  

e. Kadang-kadang 

f. Tidak pernah 

i. Apakah Bapak/Ibu mengajak anak-anak untuk mendengarkan ceramah agama 

pada waktu PHBI? 

d. Ya, selalu 

e. Kadang-kadang 

f. Tidak pernah 

j. Apakah Bapak/Ibu membatasi waktu anak untuk bermain/bergaul dengan teman-

temannya di luar rumah?  

a. Ya, selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

k. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah Bapak/Ibu memperhatikan dengan siapa 

anak bergaul? 

a. Ya, Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

l. Bagaimana sikap Bapak/Ibu apabila anak bergaul dengan anak-anak yang kurang 

baik kepribadiannya? 



 

a. Melarang untuk bergaul 

b. Kadang-kadang melarang 

c. Membiarkan anak untuk bergaul dan memilih temannya sendiri. 

10.  Apakah Bapak/Ibu pernah marah ketika anak melakukan kesalahan? 

a. Ya, pernah  

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

11. Apakah Bapak/Ibu pernah mencela ketika anak melakukan kesalahan? 

a. Ya, pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

12. Apakah Bapak/Ibu senantiasa memberikan pengarahan ketika anak melakukan 

kesalahan?  

a. Ya, selalu  

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

13. Apakah Bapak/Ibu selalu mencari waktu yang tepat dan melihat kondisi anak 

terlebih dahulu sebelum memberikan pengarahan kepada anak? 

a. Ya, selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 



 

14. Apakah Bapak/Ibu bersikap adil ketika memberikan suatu hal kepada anak 

misalnya ketika memberi uang jajan?  

a. Ya, bersikap adil 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

15. Apakah Bapak/Ibu ketika memberi uang jajan kepada anak disesuaikan dengan 

kebutuhan anak? 

a. Ya, disesuaikan 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

16. Apakah Bapak/Ibu pernah membelikan mainan kepada anak? 

a. Ya, pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

17.  Apakah Bapak/Ibu pernah memikirkan terlebih dahulu manfaat dari mainan yang 

akan dibeli sebelum memberikannya kepada anak? 

a. Ya, pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

18. Apakah Bapak/Ibu pernah berkerja sama dengan anak dalam menyelesaikan 

urusan rumah tangga misalnya dengan menyuruh anak menyapu atau 

mengerjakan tugas-tugas kecil lainnya?  



 

d. Ya, pernah 

e. Kadang-kadang 

f. Tidak pernah 

19. Apakah Bapak/Ibu pernah memikirkan terlebih dahulu sebelum memberikan 

tugas-tugas kecil kepada anak harus disesuaikan dengan kemampuan anak? 

d. Ya, pernah 

e. Kadang-kadang 

f. Tidak pernah 

20. Apakah Bapak/Ibu selalu menyuruh anak-anak untuk meminta izin terlebih 

dahulu sebelum masuk/keluar rumah? 

a. Ya, selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

21. Apakah Bapak/Ibu pernah membiasakan anak untuk menyimpan suatu rahasia?  

a. Ya, pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

22. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan suatu rahasia keluarga yang tidak boleh 

dibocorkan kepada anak-anak? 

a. Ya, pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 



 

Lampiran 08 

Foto-Foto Dokumentasi dan Wawancara dengan Para Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat 

 

Kondisi Balai Kampung Sangkaran Bhakti 

 

Kondisi salah satu Masjid di Kampung Sangkaran Bhakti 



 

 
Suasana Wawancara dengan para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 



 

Lampiran 09 

DAFTAR NAMA SAMPEL PENELITIAN 

 
Miswanto 

 
Turisno 

 
Sihono 

 
Wagino 

 
Kasidin 

 
Agus Susanto 



 

 
Imam Hanafi 

 
Suparjo 

 
Supriyono 

 
Haryadi 

 
Jasidi 

 
Sunardi 

 
Sumarnak 

 
Sapturi 

 
Puji Pramono 



 

 
Budiono 

 
Usman 

 
Miswani 

 
Mustamar 

 
Soleman 

 
Sugiyanto 

 
Rohman 

 
Saparudin 

 
Sugeng 



 

 
Jumingan 

 
Daroji 

 
Nasip Prastiyo 

 
Sudiyo 

 
Surono 

 
Satimin 

 
Mulyadi 

 
Riyanto 

 
Sidik Nurdin 



 

 
Sujarwo 

 
Nur Ali 

 
M. Adi Wibowo 

 
M. Sholeh MA 

 
Sutardi 

 
Nuryanti 

 
Soimah 

 
Suprih Hatin 

 
Ismiyati 



 

 
Maryani 

 
Sumiem 

 
Painah 

 
Aminah 

 
Suprih Hatin 

 
Masliah 

 
Maryati 

 
Jartinah 

 
Rindi Antika 



 

 
Muarifatin 

 
Katiyah 

 
Sunarni 

 
Miati 

 
Asih 

 
Siti Fatonah 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


