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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (l) mengetahui pendidikan anak dalam keluarga Muslim kontemporer;

(2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan anak dalam keluarga; (3) mengetahui

peran orang tua sebagai pekerja dalam mengatasi kendala pendidikan dalam keluarga Muslim

kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun

pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi serta pengolahan

data. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) semua keluarga taat dalam menjalankan ibadah ritual

dan ibadah sosial; (2) orang tua mendidik akhlak anak dengan baik; (3) orang tua memenuhi kebutuhan

anak sesuai dengan tingkat pertembangannya; (4) orang tua memiliki komitmen mendidik anak

sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan menggunakan media, metode, pendekatan, materi dan evaluasi.

Kata Kunci: keluarga rnuslim, pendidikan anak.

Pendahuluan

Pendidikan keluarga sebagai pendidikan yang pertama dan utama dalam pembinaan

agama anak, taat atau tidak dalam menjalankan perintah agama dan berperilaku mulia.

Keluarga merupakan pendidik tertua yang bersifat informal dan kodrati. Lahirnya

keluarga sebagai lembaga pendidikan sejak manusia lahir dan meletakkan dasar-dasar

tumbuhkembang anak dengan baik. Tugas mendidik anak tidak dapat dilimpahkan kepada

orang lain. Kalaupun anak dimasukkan ke lembaga sekolah, tugas dan tanggung jawab

mendidik anak tetap berada pada orangtuanya. Pendidikan di luar keluarga adalah sebatas

bantuan dan meringankan beban saja (Nawawi, 1985: 1 1).

Menurut ZakiahDaradj at ( 1 99 I : 3 5) keluarga bukan saj a bertugas mendidik anak-anak.

tetapi sekaligus mampu memerankan anak, dimana anak diharapkan mampu memerankar.

dirinya, menyesuaikan diri, mencontoh pola dan tingkah laku dari orang tua serta oran!-

orang yang berada dekat dengan lingkugan keluarga. Sehingga. peran ayah, ibu, dan selun::

anggota keluarga penting bagi proses pembentukkan dan pengembangan pribadi anak.
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Dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali berkenalan dan berinteraksi dengan

ayah, ibu dan saudara-saudaranya (Ahid, 2010: 4). Melalui perkenalan, terjadi proses

penerimaan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai hidup berkembang di lingkungan

keluarga. Apa yang diterima pada proses awal perkenalan menjadi pedoman pembentukan

kepribadian anak. Dengan demikian, keluarga dituntut dapat merealisasikan nilai-nilai

positif, sehingga terbentuk dan terbina anak yang baik.

Ajaran Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan pemimpin

dalam keluarganya berkewajiban memelihara keluarga dari api neraka. Sebagaimana Allah

SWTberfirman dalaru al-Qur'an Surat at-l-ahrirn ary-at 6 yang artin)'a: "Hoi orcutg-orotlg

yang beriman, peliharalah dirimtt dan keluargamtr clari api neraka. "

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang senantiasa harus drjaga dan di bimbing

dengan baik. Anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa dapat menentukan ialan

menuju surga atau neraka. Apabila anak di bimbing dengan baik, akan membau'a keberkahan

bagi kehidupan yang baik untuk dirinya maupun orang lain. Peran pendidikan keluarga

sangat besar dalam menjaga anak sebagai kontribusi untuk membangun masa depan bangsa.

Kehidupan keluarga diibaratkan sebagai suatu bangllnan, terpeliharanya bangunan itu

dari hantaman badai dan goncangan pengaruh sekularisasi barat, maka bangunan itu harus

didirikan di atas pondasi yang kuat. Pondasi itu adalah pendidikan, alaran agama, disertai

kesiapan yang baik antara fisik dan rnental bagi calon ayah dan ibu. Kesiapan lain adalah

materi. agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan

harapan untuk mencapai kebahagiaan, sebagai tuiuan hidup berumah tangga (Taqiyudin,

2008: 71).

Dalam rumah tangga antara suami dan istri mempunyai pembagian tugas serta hak

dan kewajiban yang dilakukan. Seorang wanita yang menjalani peran sebagai istri, harus

melewati empat tahapan, yaitu: mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan

anak-anaknya dengan baik (Taqiyuddin, 2008: 78). Wanita mendapat pahala dalam setiap

tahapnya. Pada tahap perlama ketika n'iengandung, selama kehamilannya disamakan dengan

orang yang terus menerus berpuasa. shalat dan jihad dengan jiwa dan kekayaan di jalanAllah

SWT. Tahap kedua, ketika melahirkari r.riendapat ganjaran yang melimpah. Tahap ketiga,

ketika menyusui mendapat ganjaran sepeni trrrnS \ arlg memerdekakan seorang budak setiap

kali menyusui. Tahap keempat. memelihara denean baik.

Ungkapan di atas memberi ilustrasi L,ahna alah dan ibu secara kodrati sebagai

pembimbing, pendidik dan pengas,rh a:-i:i-::r". i:i:nr .ehrdupan keluarga. Kedua orang tua

sebagai pendidikan peftama bagi anak-::::. '-:r: .r--:-.: .e iarang ini telah berubah. Ayah dan

ibu banyak melakukan aktivitas di luar rLn-;:- -r...*:i r 3:.irr.r dan mencari kehidupan (materi),

sehingga kesempatan ayah dan rbu nr.r-.:,:'.:-..= --:-.r. -.:. ian melatih agama anak sangat
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berkurang (tereduksi). Atas dasar itu, pendidikan agama anak masa kini (kontemporer)

dalam keluarga sangat penting sebagai fondasi penanaman nilai-nilai keagamaan anak"

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif'

Subyek dalam penelitian yaitu warga perumahan Mega Nusa Endah Karyamulya Kota

Cirebon. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu: observasi, wawancara,

dokumentasi dan analisis data penelitian.

Pentlidikan Anak dalam Keluarga Muslim

pendidikan menurut Tedi Priatn a (2013:3) merupakan usaha pengembangan kualitas

diri manusia dalam segala aspeknya. Pendidikan sebagai aktivitas yang disengaja untuk

mencapai tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu

dengan lainnya, sehingga membentuk satu sistem yang mempengaruhi' Pendidikan sebagai

sistem merupakan tempat berbagai masukan (input) yang ditransformasikan menjadi output

Menurut Ahmad Tafsir (2009:59), pendidikan adalah bimbingan yang diberikan

seseorang secara maksimal sehingga mencapai tujuan. Proses pembinaan dan bimbingan

yang dilakukan seseorang secara terus-menerus kepada anak meliputi seluruh aspek

perkembangan anak, yaitu: jasmani, akal, rohani dan kepribadian anak, sehingga

mencerminkan akhlak mulia.

Hamka Abdut Aziz (2011: 71) menegaskan bahwa pendidikan adalah proses

pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan semua potensi melalui pengajaran dan

pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), serta

mengembangkan tingkah laku (behavior) yangbaik agar bermanfaat bagi kehidupan dirinl'a

dan lingkungan masyarakat.

pendidikan bagi anak adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk

memberikan bekal kepada anak agar pada suatu saat dalam hidupnya mampu hidup mandirr

dan memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya. Pembentukan kepribadian anak

melalui pendidikan bukan sekedar menyekolahkan dan memberi pengarahan serta nasihat.

akan tetapi harus terarah dan memiliki tujuan. sehingga sistematis dalam prosesnya'

Sahal Mahfudz (2011:2571menyatakan bahua pendidikan merupakan usaha sadar yang

membentuk watak dan perilaku Secara sistematis. terencana- dan terarah.

Menurut Garna (dalam Judistira. 1992:10-ili. pendidikan adalah konsep yang

tidak asing dilihat dari perspektif antropologi dan sosttriosi sebagai transformasi sisten--

sosial-budaya dari satu generasi warga masyarakat kepada generasi lainnya' Secara umum'

pendidikan ialah upaya dalam proses institusi pada suaru raasr.arakat berperan sebagai segala
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gagasan yang diakumulasikan dari pengetahuan, ukuran, aturan, dan cara-cara tertentu,

dialihkan dari generasi yang tua kepada generasi muda.

Pendidikan menurut Islam tidak terbatas pada umur tertentu, tetapi sampai akhir hayat.

D. Marimba (1982:23) mengartikan pendidikan Islam dengan bimbingan pribadi Muslim,

bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum

agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran agama Islam.

Hasan Langgulung (1986: 17) memberikan pengertian pendidikan Islam dari tiga

sudut pandang, yaitu: segi individu berarti suatu proses pengembangan potensi masing-

masing individu anak; dari segi masyarakat berarti proses pewarisan budaya: sedangkan dari

individu dan masyarakat, pendidikan berarli proses interaksi antara potensi individu dengan

budaya.

Dari segi individu dan masyarakat, pendidikan Islam merupakan proses pengembangar.r

fitrah manusia, ,vaitu: interaksi antara fitrah sebagai potensi ,vang melengkapi martusia seiak

lahir dan {rtrah sebagai "din" yang menjadi tampak tegaknya peradaban Islam. Satu sisi.

fitrah dikembangkan dari clalam diri manusia sencliri dan dari sisi ,vang lain ditransfbmrasikan

dari generasi ke generasi secara berkelanjutan. Fitrah merupakan "ruh Allah SWT", juga

merupakan "kolam" Allah SWT yang harus diterjemahkan dalam kehidupan masusia, yang

selanjutnya diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi oleh masing-masing

generasi dan umat seluruh generasi (Langgulung, 1986: 19).

Konsep Anak

Dalam Islam, anak merupakan bagian penting dari keluarga yang harus dijaga

orangtuanya. Sebagaimana lirman Allah SWT yang 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-\tya kepada mereka dctn selalu mengeriakan apo

yang diperintahkan. " (QS.At-Tahrirn: 6)

Definisi anak menurut kamus besar ba1-rasa Ind.onesia. aclalah tnertipakan keturuuan a-vah

dan ibu. Damayanti menyatakan bahu a anak membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan

tempat bagi perkembangannya (Chulsum dan \or ia. 1006: 40). Anak merupakan bagian

dari keluarga, dan keluarga mernberi kesemnatan b,agi anak untuk belajar tingkah laku yang

penting untuk perkembangan )'ang cukLrp 
'::il- l:-,tr: lt,ehidupan bersama (Nafrs, 2009: 4).

Menurut Hurlock (1978: 37). m:n'-rsr: :.':!:-'::rb,:nc melalui beberapa tahapan yang

berlangsung secara berurutan- terus nre:-r,t! -:,-- ..,.-,,-:- :;:lfo perkembangan tertentu dan

biasanya berlaku umum. Anak menurut R:,:.:: ii.',.i':rst adaiah iika memiliki ciri-ciri

utama maSa anak-anak lqte chiltiitrtCt,i "::-: :--.-:.-:-r: :..:rr3 usia 6 sampai 12 tahun,
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yaitu: memiliki dorongan untuk keluar dari rumah, memasuki kelompok sebaya peer group.

keadaan fisik 1"ang menlllngkinkan anak memasuki dunia pernrainan. pekerjaan 1'anr
membutuhkan keterampilan jasmani dan memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia

konsep, logika, simbol dan komunikasi yang luas (dalam Muhibbin Syah, 2007:17)-

Anak adalah makhluk Tuhan yang mengandung kemungkinan untuk menjadi orang

jahat atau baik. Ali Ahmad Madkur menyatakannya dengan istilah potensi. Menurutnya

bahwa potensi yang dimiliki manusia adalah.fiJil,-fi.fi1,(Madkur, 2002: 16l). Maksudnya

adalah bahwa manusia diberi potensi yang sama yakni, potensi untuk menjadi baik dan

potensi menjadi buruk"

Makna Keluarga Muslim Kontemporer

Keluarga menurut bahasa Sansekerla adalah "kulay,qrga","kltl{t" dan"warga" yang

berarti "anggota" atau "kelompok kerabat". Jadi, keluarga adalah lingkungan yang terdapat

beberapa orang yang rnasih memiliki hubungan darah (Natrs. 2009: 3). Secara etimologis.

keluarga adalah orang-orarlg yang berada dalam seisi rumah, sekurang-kurangnya terdiri dar:

suami, istri dan anak-anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Chulsum dan Novia-

2006:360), keluarga diartikan dengan ibu, bapak, dan anak-anaknya serta seisi rumah yang

menjadi tanggungan.

Dalam perspektif sosiologi, keluarga merupakan suatu kelompok terkecil yang ditanda:

oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. Keluarga adalah kelornpo!:

sosial yang dipersatukan oleh pertalian kekeluargaan, perkawinan atau adopsi yang disetuju.

secara sosial. Mohammad Isa Soelaeman (1994:3zl), berpendapat bahwa keluarga adalah

suatu unit masyarakat kecil. Maksudnya, keluarga merupakan suatu kelompok orang sebaga.

satu kesatuan atau unit yang terkumpul dan hidup bersama untuk waktu yang berlangsuns

terus-menerus, karena terikat oleh pernikahan dan hubungan darah. Sementara itu menuru:

Cholil Naiis (2009: 4). arval terbeutuknl'a keluarga merupakan proses kehidupan bersanr.

dua orang lawan jenis bukan inuhrim yang telah mengikatkan diri dengan tali pernikahar

beserta anak keturunan dari hasil pemihannl a. .\dan1a hidup berkeluarga harus didahulu.

dengan pernikahan.

Pendidikan Anak Dalam Keluarga Muslim Kontemporer

Kartini Kartono (1986: 59-69) berpendapat bah*a tujuan pendidikan di tenga:

lingkungan keluarga berupaya untuk: 1) pengirl.rn3tln dan kepatuhan; 2) kesejahteraa:

lahir-batin; 3) loyalitas, solidaritas, serta gotongr.i;r:. Cakupan isi materi berkisar pada

1) kebudayaan masyarakat;2) pergaulan sosial psii,cl.rgrs antar manusia dalam lingkungar,

keluarga dan masyarakat;3) kehidupan 1'ang L,er:::,r:l: - iehrdupan yang beragama, dan"
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5) kehidupan psikologis.

Terlepas dari kontroversi teori empirisme (tabularasa), nativisme (bakat), konvergensi

(realisme), bahkan teori pendidikan Islam, orang tua adalah pendidik dalam konteks

pendidikan keluarga. Orang tua tidak dapat digantikan oleh siapapun, bahkan oleh guru.

Sebab, terdapat dimensi yang tidak dapat disampaikan orang lain kepada anak yang menjadi

otoritas orang tua (Mastuhu, 1994: 14-15).

MenurutNashihUlwan(2007:141-335), metode-metode pendidikanyang berpengaruh

untuk membentuk dan mempersiapkan pendidikan anak, yaitu: a) keteladanan; b) adat

kebiasaan; c) nasehat; d) perhatiarVpengawasan; e) cerita; I hukuman. Selain itu, aspek-

aspek pendidikan terhadap anak yang menjadi tanggung jawab para pendidik adalah (Nashih

Ulwan, 2007: 164-559): a) pendidikan iman; b) pendidikan moral (akhlak); c) pendidikan

fisik; c1) penclidikan rasio (akal); e) pendidikan psikologis: I') pendidikan sosial. danl g)

pendidikan seksual. Adapun perilaku mendidik anak dalam keluarga menurut Soelaeman

(1994:145) adalah: a) kasih sayang; b) tindakan kewibawaan: c) pola asuh memanjakan; d)

pola asuh membiarkan; e) pola asuh otoriter, dan; f) pola asuh otoriati.f.

Pendiclikan Anak Dalam Keluarga Muslim Kontemporer Dimana Orang Tua Bekerja

di Luar Rumah

Masa kontemporer adalah masa yang melampaui masa modern. \lasa ini me r:riliir ;.ri

khas yang berbeda dengan masa modem, yakni ditandai adanya pergeseran dari p:::::*::."

positivistik menuju paradigma iiolistik. Paradigma holistik me1,'akini hakikat re-r.r:-,. :.-'.

dal rnetafisik. Kecenderuulgalt pada masa ini para ilmulvan dan filosof trleltekunl l:e,:r-,,:-

Timur, Taoisme, Zen, danmistisisme, di samping tetap melakukan pendekatan denqan ii:::-

pengetahua.n dan hasil teknologi (Capra, 197 5: 101-107).

Dalam Islam, masa kotemporer ditandai adanya pergeseran paradigma munculnr a

Islam liberal yang menghargai penalaran dan perlunya pendekatan sosial kritis. Adanr a

pendekatan agama dalam memahami dan menyelesaikan persoalan kehidupan. Dalam dunia

pendidikan, muncul paradigma dan pendekatan mendidik yang menekankan pada nilai

kemanusiaan, misal: pemikiran tentang "Mendidik Manusia Melalui Pendekatan Psikologi

untuk Membangun Kesadaran Kritis" (Muniroh dkk., 2011).

Keluarga Muslim kontemporer adalah keluarga Muslim yang taat pada agama Islam,

menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman hidup, serta menjadikan ilmu

pengetahuan dan teknologi seba-cai kemudahan sarana kehidupan sehari-hari. Orang tua

menerapkan pendidikan agafi1a melalui dukungan dengan mendaftarkan anak-anaknya di

sekolah Islam dan taman pendidikan al-Qur'an (TPA) pada sore hari, mengundang guru

ngaji ke rumah, mendidik di rumah baik ihru asalra maupun ilmu umum serta memberikan

I
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fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan oleh anak.

Pendidikan anak dalam keluarga Muslim kontemporer di komplek Mega Nusa

memiliki visi, misi dan tujuan yang secara umum telah memenuhi kriteria bagaimana

tua mendidik, menanamkan dan melestarikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah S',;

Nilai akhlak yang baik sebagai pedoman dan perintah agama merupakan warisan

bangsa, membina dan meningkatkan jati diri, menolak dan meniadakan nilai moral

negatif berdasarkan keyakinan dan kepercayaan agama, sehingga menjadi prinsip .

dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber acuan setiap keluarga memiliki perbedaan, akan tetapi juga memiliki

yaitu komitmen atau niat untuk mendidik anak berdasarkan keimanan dan ketak

kepada Allah SWT sematayang dilandasi al-Qur'an dan al-Hadits, serta melaksa

hubungan terhadap sesama manusia di lingkungan tempat tinggal. Keimanan dan keta

merupakan landasan dan acuan utama bagi orang tua dalam pendidikan anak. Hal

merupakan keunggulan yang mendasar perkembangan perilaku anak, baik dalam beri

sopan santun kepada orang tua, sayang kepada saudara, dan melakukan komunikasi

masyarakat dengan baik.

Keimanan dan ketakwaan merupakan sumber materi pendidikan anak dalam keluar;-

Muslim kontemporer tercermin dari perilaku orang tua bersikap dan bertutur kata yang bar..

memiliki akhlak yang mulia, keteladanan dan pembiasaan positif yang kelak akan ditiru o1e-

anak. Peran orang tua dalam keluarga merupakan model keteladanan yang ideal bagi ana,

salah satu karakteristik utama anak adalah meniru, sadar atau tidak, akan meneladani sega..

sikap, tindakan dan perilaku orangtuanya baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupu:

dalam sikap-sikap kejiwaan seperti emosi, sentimen, kepekaan, keberanian, penakut da.

sebagainya.

Semua subjek menjalankan fungsi beragama, fungsi pendidikan dan fungs.

perlindungan terhadap anak-anaknya dalam kehidupan keluarga. Fungsi beragam.

menyadari pentingnya agama sebagai tuntunan hidup dalam beribadah kepada Allah S\f-T

sebagai Yang Maha Segala-galanya. Fungsi pendidikan orang tua menyadari bahwa keluar-s:

sebagai pusat pendidikan pertama dan utama bagi pembinaan nilai-nilai keagamaan, sosial.

moral, dan keterampilan anak-anak sebagai bekal mengarungi kehidupan sekarang dan yang

akan datang. Fungsi pelindungan sebagai tanggung jawab melindungi anak-anak baik di

rumah maupun di luar rumah, bahkan orans tua lebih melindungi anak (over protection t

sehingga anak tidak boleh keluar rumah bertenran dengan teman sebayanya.
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Para orang tua dalam pendidikan anak di keluarga Muslim kontemporer telah

menetapkan: a) visi misi pendidikan dengan pandangan ke depan dalam kehidupan

masa kini sesuai dengan ajaran Islam yang mengacu kepada tuntunan al-Qur'an dan

Sunnah Rasulullah Saw.; b) tujuan pendidikan orangtua mengharapkan agar semua

anak-anak menjadi seorang muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas

dan terampil juga anak-anak belajar pendidikan agamamurmpu menghindari perbuatan

yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan yang diatur agama; c) materi pendidikan
agama berdasarkan al-Qur'an Surat Luqman ayat 31 yang meliputi pembinaan
jiwa orangtua, pembinaan iman dan tauhid, pembinaan akhlak, pembinaan ibadah,
dan pembinaan kepribadian dan sosial anak; d) media pendidikan yang digunakan
melalui media modern yang efektif disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak;
e) metode pendidikan yang sering digunakan orangtua dalam mendidik anak yaitu
metode keteladanan, nasihat, teguran, cerita, pembiasaan, hadiah, dan sebagainya;
f) pendekatan pendidikan yang digunakan orangtua yakni pendekatan rasional,
kasih sayang (psikologi), spiritual, sosiologi dan penendekatan empirik; g) evaluasi
keberhasilan orangtua mendidik agama anak menunjukkan indikasi semua anak-anak

memperlihatkan jiwa tauhid yang baik misalnya anak-anak dalam keluarga meyakini
(beriman) kepada Allah Yang Maha Esa yang ikhlas bertuhan kepadaNya dengan
bimbingan orangtua. Semua anak dalam kehidupan keluarga menjalankan perintah
agama misalnya menjalankan ibadah sholat, berdoa, belajar al-Qur'an, ibadah puasa

Ramadhan. Perilaku sosial akhlak anak menampilkan perilaku sopan, menghormati
tamu dan tetangga, bertanggung jawab, jujur, dan sebagainya.

2. Faktor yang mempengaruhi pendidikan anak dalam keluarga muslim kontemporer
adalah sebagai berikut: faktor pendukung dan faktor penghambat keluarga Muslim
kontemporer.

3. Solusi yang dilakukan orang tua terhadap kendala pendidikan anak dalam keluarga
Muslim kontemporer adalah: a) mendidik agama sendiri dengan menyempatkan
waktu untuk menjalankan ibadah shalat berjamaah di rumah, melakukan komunikasi
interaktif dan diskusi terhadap permasalahan yang dihadapi anak; b) memanggil
guru privat untuk memperdalam pelajaran umum, juga memanggil ustadz ke rumah

untuk mendidik agama, tztacara ibadah dan nilai-nilai akhlak mulia; c) mengizinkan
anak mengikuti kegiatan ekstra dan intra kurikuler di sekolah atau mengikuti kursus-

kursus di lembaga nonformal; d) menyertakan anak mengikuti kegiatan keagamaan di
masyarakat; e) menjaga, memonitoring aktivitas dan pergaulan anak di luar rumah; f)
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membimbing dan melakukan pengawasan terhadap anak apabila menggunakan media

internet atau media teknologi lainnya terhadap pengaruh situs yang tidak Islami'
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