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ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺼﺒﺢ اﻷﺳﺮة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷوﱃ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
واﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻟﻜﻦ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﺗﻌﺎﱐ
أﺧﲑا ﺗﻐﻴﲑات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﺗﻐﲑ ﻛﻤﻜﺎن ﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻜﺒﺎر واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺼﺎدﻓﻮن وﺟﻮدﻫﻢ ﰲ اﻟﺰواج .وﻇﻴﻔﺔ
ودور اﻷﺳﺮة ﺗﺒﺪأ ﰲ اﻟﺘﺤﺮك وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ .ﰲ ﺗﻄﻮر ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﱰك ﲤﺎﻣﺎ
ﳌﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺮﻛﺰ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻜﺎن ﻷﻃﻔﺎﳍﻢ ﰲ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ .وﻣﻊ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺪاﺛﺔ ووﻓﻘﺎ ﳌﺴﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﺟﻮد اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺪا أ ﻢ ﻳﻔﻘﺪون ﺻﻮر ﺎ ﰲ ا ﺘﻤﻊ .ﻛﻴﻒ ﻻ ،واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺰﻣﻮﻣﺔ
ﲢﺪث ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﻘﺘﻞ ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺨﺪرات ،وﺣﱴ ﻏﲑ أﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،واﻻﳓﻄﺎط ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ أﻛﺜﺮ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق واﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻧﻜﺎرﻫﺎ .واﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ
اﻟﻮرﻗﺔ ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﲎ "اﻗﺮأ "ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ ﻛﻤﺎدة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة .ﻣﻊ اﻷﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء دور اﻷﺳﺮة
ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻜﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﻴﻼ ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮا وﻣﺆدﺑﺎ.

Abstrak:
Sejatinya keluarga menjadi lembaga pertama dan utama
tempat anak memperoleh pengasuhan, pendidikan dan
pengajaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman
dan proses modernisasi, banyak keluarga yang akhirnya
mengalami perubahan fundamental. Keluarga tidak ubahnya
seperti tempat berkumpulnya orang-orang dewasa dan anakanak yang kebetulan dalam satu ikatan pernikahan. Fungsi
dan peran keluarga mulai bergeser dan berjalan tidak
semestinya. Pada perkembangannya pengasuhan anak
diserahkan sepenuhnya kepada pengasuh dan sekolah
menjadi tumpuan utama bagi para orang tua sebagai tempat
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terbaik bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan
pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, proses
modernisasipun menjamah lingkungan sekolah. Sehingga
eksistensi sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua
seakan-akan kehilangan citranya di tengah masyarakat.
Bagaimana tidak, fakta yang ada membuktikan tidak sedikit
tindak kriminalitas yang terjadi di lingkungan sekolah.
Penganiayaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba,
sampai perlakuan amoral terhadap anak didik menjadi
potret buram dunia pendidikan. Alhasil, dekadensi moral
anak negeri ini semakin masif dan tak terbantahkan lagi.
Berangkat dari fenomena tersebut, melalui tulisan ini
penulis berusaha untuk mengkaji makna lafaz “iqra” dalam
surah al-alaq sebagai bahan rujukan untuk solusi antisipatif
atas fenomena tersebut. Dengan harapan kajian ini kelak
dapat menjadi referensi dalam merekonstruksi peran dan
fungsi keluarga dalam membentuk karakter dan
intelektualitas anak agar menjadi generasi yang intelek dan
berkarakter.
Kata kunci:

Rekonstruksi, Peran dan Fungsi Keluarga,
Karakter, Intelektualitas.

I. PENDAHULUAN
Pasca modernisasi menjamah negeri ini, pergeseran nilainilai agama dan norma sosial yang menjadi garis tegas ketimuran
tak terelakkan lagi. Tingginya tingkat kebutuhan dan tuntutan
pengakuan strata sosial menjadi sindrom dalam kehidupan
bermasyarakat. Akibatnya fenomena keluarga karier mendominasi
kehidupan. Menjalin kebersamaan yang penuh kehangatan antara
suami-isteri sekaigus sebagai ayah-ibu bagi anak-anak mereka
menjadi fenomena langka. Waktu 24 jam dalam sehari seolah tidak
cukup untuk menyeimbangkan antara waktu untuk berkarier dan
waktu untuk keluarga. Dengan dalih demi terpenuhinya kebutuhan
keluarga yang mencakup sandang, pangan dan papan. Akhirnya
diputuskan untuk menyita sebagian waktu bersama keluarga
dengan kata lain menghabiskan waktu bekerja di luar rumah jauh
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lebih penting demi tercapainya karir yang cemerlang dan perolehan
tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi lagi.
Ketidakseimbangan antara waktu bersama keluarga dan
waktu bekerja di luar rumah berdampak pada pola pengasuhan,
pendidikan dan pengajaran anak dalam keluarga. Tidak sedikit
orang tua yang akhirnya menyerahkan pengasuhan anak-anak
mereka kepada pengasuh. Sedangkan pendidikan dan pengajaran
anak diserahkan kepada pihak sekolah. Selebihnya kebutuhan anak
pun dihargai dengan materi tanpa memperdulikan kebutuhan
psikologis anak yang butuh bimbingan dengan sentuhan
kehangatan dan kebersamaan, yang penuh perhatian dan kasih
sayang langsung dari ayah dan ibu mereka. Perintah dan larangan
dari orang tua menjadi “momok” dalam keseharian anak. Dan pada
akhirnya, kebanyakan suami isteri atau ayah ibu yang tidak bias
lagi menempatkan diri sebagai orang tua yang mampu
membimbing anak-anak mereka ke jalan yang benar dengan cara
bijaksana. Dan terbentuklah anak-anak dengan tingkah laku yang
tidak menyayangi lebih muda dan tidak menghargai orang yang
lebih tua bahkan mudah menghardik orang tuanya sendiri.
Konkretnya, intensitas pertemuan anak dengan orang tua semakin
berkurang dan kesempatan menanamkan nilai-nilai dan norma pada
anak pun semakin kecil. Sementara di sisi lain, orang tua menuntut
anak-anak mereka menjadi anak-anak yang membanggakan dengan
prestasi akademik yang bagus dan karakter yang baik. Lagi-lagi
ketidakseimbangan antara pemenuhan hak-hak anak dan kewajiban
orang tua mewarnai kehidupan keluarga.
Berawal dari kehidupan keluarga tersebut, kemudian anakanak itupun keluar rumah dan meleburkan diri dalam lingkungan
pergaulan di sekolah dan masyarakat. Berbekal norma dan nilai
yang minim dari keluarga, anak–anak itupun dipenuhi perasaan
galau yang mengakibatkan pribadi anak yang rapuh dan mudah
goyah. Mereka mudah menerima pengaruh negatif dari lingkungan
pergaulan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitarnya.
Kekerasan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, kejahatan
seksual, dan korupsipun semakin merajalela. Kesemuanya itu
akibat pembentukan karakter dan intelektual yang tidak tercapai.
Dan keluargalah penentu utama ketercapaian hal tersebut. Maka
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wajar saja manakala dikatakan keluarga memegang andil yang
cukup besar dari keberhasilan dan kokohnya suatu bangsa.
Olehnya itu, agar potret kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara tidak semakin diwarnai dengan kekerasan,
pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, kejahatan seksual, dan
korupsi, alangkah arifnya jika kemudian semua pihak mencari
benang merah bagaimana merekonstruksi peran dan fungsi
keluarga dalam pembentukan karakter dan intelektualitas anak agar
terbentuklah generasi bangsa yang intelek dan berkarakter demi
tercapainya negara yang kuat, sejahtera dan beradab.
II. PEMBAHASAN
A. Anak dalam Pandangan Islam
Dalam Alquran dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan
cobaan dari Allah Ta’ala. Sebagaimana dalam surah al-Anfaal ayat
28 yang berbunyi:

        
 
Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu
hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi
Allah-lah pahala yang besar.
Hal senada ditemukan pula dalam surah at-Taghabun ayat
15 yang berbunyi:

         
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah
cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang
besar.
Pada dasarnya keberadaan seorang anak adalah dambaan
bagi setiap pasangan suami isteri. Bagi mereka yang telah
dianugerahi anak, tentunya mencintai anak, melindungi dan selalu
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berusaha untuk melakukan apa saja yang terbaik bagi anak adalah
naluriah.1
Anak adalah anugerah terindah sekaligus harta yang tak
ternilai harganya yang diamanahkan Allah kepada hambanya.
Kehadiran seorang anak dapat mengeratkan ikatan batin antara
suami isteri sekaligus menjadi motivasi dalam mengarungi liku
kehidupan baik dalam keadaan suka maupun duka.
Kesuksesan/kebajikan mereka adalah sebuah kebanggaan bagi
orang tua sebaliknya kegagalan mereka akan menjadi aib dan cela
bagi orang tuanya. Bahkan dalam skala yang besar, anak
merupakan aset bagi kelangsungan hidup dan kejayaan suatu
bangsa, negara dan agama. Jika anak-anak bangsa tumbuh sehat,
cerdas dan berkarakter maka mereka akan membentuk masyarakat
yang sehat, cerdas dan berkarakter pula. Bilamana semua
masyarakat sehat, cerdas dan berkarakter tentunya akan menjelma
menjadi bangsa, negara dan umat beragama yang kuat, maju dan
kokoh. Sebaliknya anak-anak yang tidak sehat, tidak cerdas dan
tidak berkarakter akan membentuk masyarakat yang tidak sehat,
tidak cerdas dan tidak berkarakter pula. Dan pada akhirnya akan
menjelma menjadi bangsa, negara dan umat beragama yang lemah,
terbelakang, dan rapuh sehingga lebih mudah untuk dihancurkan.
Harus diakui, adakalanya kehidupan ini diwarnai dengan
perasaan terbebani oleh tanggung jawab terhadap anak-anak,
terutama pada saat dalam keadaan yang sempit
dan
sulit.
Namun hal itu bukanlah berarti orang tua boleh serta merta
berpasrah pada kehidupan tersebut. Butuh kesabaran dan keteguhan
hati untuk menjalaninya. Bukankah Allah telah menjanjikan tidak
akan mensia-siakan perhatian dan keprihatinan yang baik dan tulus
kita terhadap anak-anak.
B. Eksistesi keluarga, Peran dan
Lingkungan Masyarakat Modern

Fungsinya

dalam

1

Lihat Norma Tarazi, Wahai Ibu Kenali Anakmu: Pegangan Orang Tua
Muslim Mendidik Anak (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka), h. 63.
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Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak.
Anak-anak itu lahir dari sebuah keluarga, mereka dibentuk
kepribadiannya sejak dari kecil. Setiap anak akan tumbuh dan
berkembang menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga
dimana mereka berada dan berasal. Oleh karena itu harus diakui
bahwasanya peran dan fungsi keluarga bukanlah hanya sebatas
sebagai penerus keturunan saja, melainkan ada banyak hal yang
mencakup kebutuhan lahir dan batin anak yang mesti menjadi
perhatian keluarga.
Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan
berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah.
Dalam keluarga inilah akan terjadi interaksi pendidikan pertama
dan utama bagi anak yang akan menjadi pondasi dalam pendidikan
selanjutnya.2 Secara kongkret keluarga memegang peran utama
dalam pertumbuhan dan pembentukan karakter anak sejak dini
sebelum berbaur di masyarakat luas hingga dewasa kelak.
Sejalan dengan peran tersebut di atas, resolusi Majelis
Umum PBB menjabarkan fungsi utama keluarga adalah sebagai
wahana untuk mendidik, mengasuh dan mensosialisasikan anak,
mengembangkan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan
fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan
dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera.
Adapun menurut pakar pendidikan William Bennet, keluarga
merupakan tempat yang paling awal dan efektif untuk menjalankan
fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan.
Apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat,
keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan kemampuankemampuan dasar maka akan sulit sekali bagi institusi-institusi lain
untuk memperbaiki kegagalan-kegagalannya.3

2

Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Pustaka Setia, bandung: 1997),

h. 237.
3

Masnur Muslich, Pendidikan Karakter:Menjawab Tantangan Krisis
Multidimensional (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 98.
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Adapun berdasarkan pendekatan budaya, keluarga
sekurang-kurangnya mempunyai tujuh fungsi4 sebagai berikut:
1. Fungsi Biologis-heteroseksual keluarga
Bagi pasangan suami isteri fungsi ini untuk memenuhi
kebutuhan seksual dan mendapatkan keturunan. Sebagaimana
telah dipahami, semua agama di dunia tidak memperkenankan
hubungan seksual di luar pernikahan atau yang lebih dikenal
dengan istilah free seks.

2. Fungsi Edukatif
Fungsi pendidikan mengharuskan setiap orang tua untuk
mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan
sehingga terdapat proses saling belajar di antara anggota
keluarga. Dalam situasi ini orang tua menjadi pemegang peran
utama dalam proses pembelajaran anak-anaknya, terutama di
kala mereka belum dewasa. Kegiatannya antara lain melalui
asuhan, bimbingan contoh dan teladan. Tujuan kegiatan ini ialah
untuk membantu perkembangan kepribadian anak yang
mencakup ranah afeksi, kognisi dan skill.
3. Fungsi Religius
Fungsi religius berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk
mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan
anak serta anggota keluarga lainnya mengenai kaidah-kaidah
agama dan perilaku keagamaan. Fungsi ini mengharuskan orang
tua sebagai seorang tokoh inti dan panutan dalam keluarga,
untuk menciptakan iklim keagamaan dalam kehidupan
keluarganya.
4. Fungsi Protektif
Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga ialah untuk
menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya
dari tindakan negatif yang mungkin timbul, baik dari dalam
4

H. Djuju Sudjana, Peranan Keluarga di Lingkungan Masyarakat
dalam Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern (Cet. II; Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1994), h. 20-22.
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maupun dari luar kehidupan keluarga. Fungsi ini pun adalah
untuk menangkal pengaruh kehidupan yang sesat pada saat
sekarang dan pada masa yang akan datang.
5. Fungsi Sosialisasi anak
Fungsi sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk
menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan
fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara
kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma
sosial sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh
anak, dan pada gilirannya anak dapat berpikir dan berbuat
positif di dalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang
mendukung sosialisasi anak antara lain ialah tersedianya
lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan.
Tinggal bagaimana selektifnya orang tua memilih lembagalembaga yang sesuai dengan potensi dan minat anak.
6. Fungsi Rekreatif
Fungsi ini tidak harus dalam membentuk kemewahan, serba ada,
dan pesta pora, melainkan melalui penciptaan suasana
kehidupan yang tenang dan harmonis di dalam keluarga.
Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga
lainnya apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat perasaan
damai, jauh dari ketegangan batin dan pada saat-saat tertentu
memberikan perasaan bebas dari kesibukan sehari-hari.
Disamping itu, fungsi rekreatif dapat diciptakan pula di luar
rumah tangga seperti mengadakan kunjungan sewaktu-waktu ke
tempat-tempat yang bermakna bagi keluarga.
7. Fungsi Ekonomis
Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan
ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan
pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran
biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga.
Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat
meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para
anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada gilirannya,
kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik
harapan orang tua terhadap masa depan anaknya maupun
harapan anak itu sendiri.
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Secara konkret, keluarga berfungsi sebagai pengontrol bagi
perkembangan fisik maupun psikis anak. Ketujuh fungsi keluarga
yang telah dipaparkan di atas menegaskan betapa keluarga dituntut
untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma adat dan agama
yang kuat dalam diri anak. Khususnya mengenai etika pergaulan.
Kiranya ibu dan ayah tidak boleh serta merta menyerahkan
pengasuhan sekaligus pengajaran anak-anaknya kepada pengasuh,
terutama ibu. Sesibuk apapun seorang ibu di ranah publik (jika
sekiranya ia berkarir) tetap saja ta’lim, ta’dib dan tarbiyah anakanaknya menjadi prioritas utama. Bukankah ibu adalah madrasah
pertama bagi anak-anaknya? Kelekatan psikologis anak dengan
ibunya merupakan dasar penting dalam pembentukan karakter
anak.
Selanjutnya keluarga terutama orang tua harus peka
terhadap segala perubahan perilaku anak. Pergaulan di lingkungan
keluarga terlebih pergaulan di luar rumah sangat besar
pengaruhnya. Harus diakui, efek dari kecanggihan dan arus
globalisasi sangat memudahkan seluruh lapisan masyarakat
(termasuk anak) untuk dapat mengakses informasi secara bebas
dan komplit.
Tren sesat LGBT, pelecehan seksual,
penyalahgunaan narkoba, ajaran agama yang ekstrim dan baru
adalah sedikit diantara dampak kecanggihan tersebut.
Dan
kesemuanya itu menjadi tantangan sekaligus ancaman terbesar bagi
semua orang tua dan keluarga agar anak-anak mereka tidak
menjadi korban.
C. Pembentukan Karakter dan Intelektualitas Anak: Telaah
makna lafaz “IQRA” dalam Surah al-Alaq ayat 1-5.
“Kemelut Indonesia yang semakin carut marut ini diyakini
karena ketiadaan karakter” begitu tulisan Erie Sudewo dalam buku
Best Practice Character Building. Lebih lanjut dijelaskan, karena
kenihilan karakter itu, bangsa ini menjadi limbung. Jika lack of
character itu terus diabaikan, bangsa ini akan masuk ke tepi jurang
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yang dinamakan negara gagal.5 Sebuah argumen yang tidaklah
berlebihan, faktanya ada dua problematika yang paling mendasar
kini tengah melanda negara ini, sebagaimana dikemukakan oleh
Anas Salahuddin dan Irwanto Alkrienciehie6 yaitu:
1. Masalah Sosial, meliputi:
a) Penggunaan NAZA dan obat terlarang,
b) Hubungan seksual pranikah dan aborsi, perilaku kehidupan
seksual yang bebas, gaya hidup yang tidak mencerminkan
budaya ketimuran semakin mewarnai pola perilaku pelajar
di kota-kota besar. Temuan HIV/AIDS (pelakunya usia 2029 tahun)
c) Perkelahian, tawuran dan kekerasan
d) Radikalisme
2. Masalah kebangsaan meliputi: solidaritas sosial rendah,
semangat kebangsaan rendah, semangat bela negara rendah,
dan semangat persatuan dan kesatuan rendah.
Potret problematika tersebut adalah sebuah bukti kongkret
betapa bangsa ini benar-benar tengah mengalami krisis kepribadian
yang mencakup krisis akhlak, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis
sosial dan krisis politik. Sebagian besar masyarakat kini telah mulai
mengabaikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran-ajaran
agama (Islam). Bahkan agama dianggap kuno dan tidak sesuai
dengan perkembangan zaman sehingga diganti dengan nilai-nilai
keduniawiahan yang dianggap lebih modern dan serba praktis.
Pandangan serba benda atau materialistis tak terelakkan. Sehingga
tak pelak, standar keberhasilan/strata sosial seseorang diukur dari
kekayaan yang dimiliki, ataupun karier/pangkat kedudukan dan
kekuasaannya.
Jika fenomena tersebut dibiarkan tanpa ada solusi
penanganannya maka tentu akan tetap menjadi kemelut yang akan
semakin parah dan justru akan bertambah runyam. Bukan tidak
5

Anas Salahuddin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter:
Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa (Cet. I; Bandung: Pustaka
Setia, 2013), h. 31.
6
Lihat; Anas Salahuddin dan Irwanto Alkrienciehie, h. 32-34.
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mungkin justru menjadi jembatan yang akan mengantarkan Negara
ini semakin rapuh dan benar-benar terjatuh dalam jurang
kehancuran. Pembentukan karakter sejak usia dini melalui keluarga
menjadi solusi paling ampuh untuk dijadikan penangkal yang kuat
bagi generasi selanjutnya. Sehingga apa yang menjadi problema di
Negara ini kini, tidak semakin berlanjut dan menjadi problematika
generasi yang akan datang. Demi untuk menghindari generasi
berikutnya tidak mengalami problema yang sama dengan generasi
sebelumnya, Olehnya itu, berikut penulis akan memaparkan
beberapa langkah strategis pembentukan karakter anak yang patut
diterapkan oleh setiap keluarga Islam sekaligus merekonstruksi
peran dan fungsi keluarga itu sendiri, dengan kembali merujuk
kepada Alquran kitab suci umat Islam yang bersifat universal dan
berlaku sepanjang zaman.
1. Pengenalan Nilai Ketauhidan
Di awal turunnya Alquran, Allah swt telah memberi sebuah
warning kepada hambanya untuk selalu berhati-hati dalam
menjalani kehidupan ini. Sebagaimana dalam surah al-Alaq ayat 1
yang berbunyi:

     
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang
Menciptakan,
Lafaz ( )إِ ْﻗـ َﺮ ْأadalah fi’il lebih tepatnya fi’il amr yang artinya
“bacalah”, dari akar kata ًـﺮا َءة
َ ِـﺮاُ – ﻗ
َ ـﺮأَ – ﯾَ ْﻘ
َ َ ﻗyang pada mulanya
berarti menghimpun. Dilihat dari hurufnya kata َـﺮأ
َ َ ﻗterdiri dari tiga
huruf ( أ, ر, )قyang dalam kaidah bahasa Arab dikenal dengan
istilah fi’il tsulātsy mujarrad. Adapun jika ditinjau dari segi butuh
tidaknya dengan objek maka lafaz َـﺮأ
َ َ ﻗtermasuk dalam kategori
fi’il muta’addiy yaitu fi’il yang membutuhkan maf’ul bih (obyek).
Berdasarkan sejarah, kita semua tahu jikalau nabi
Muhammad sendiri di saat itu kondisinya sebagai ummy yaitu
manusia biasa dengan segala keterbatasannya yang tidak dapat
menulis dan membaca. Di satu sisi, perintah  إِ ْﻗـ َﺮأyang terdapat
dalam ayat tersebut tidak jelas apa obyeknya. Sehingga wajar saja
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jikalau Nabi Muhammad saw pun mempertanyakan (ﺮأ
َ ) َﻣﺎاَ ْﻗ
apakah yang harus saya baca?
Mengenai pertanyaan nabi tersebut ada beragam pendapat
ahli tafsir tentang objek bacaan yang dimaksud. Ada yang
berpendapat wahyu-wahyu Alquran sehingga perintah itu dalam
arti bacalah wahyu-wahyu Alquran ketika dia turun nanti. Ada juga
yang berpendapat objeknya adalah Ismi Rabbika sambil menilai
huruf ba’ yang menyertai kata ismi adalah sisipan sehingga ia
berarti bacalah nama Tuhanmu atau berzikirlah.7 Terlepas dari
kedua penafsiran tersebut, Qurash Shihab menegaskan bahwa
dalam kaidah kebahasaan dikatakan ”Apabila suatu kata kerja yang
membutuhkan objek tetapi tidak disebutkan objeknya, maka objek
yang dimaksud bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang
dapat dijangkau oleh kata tersebut.” Dari sini dapat ditarik
kesimpulan bahwa karena lafaz iqra’ digunakan dalam arti
membaca, menelaah, menyampaikan dan sebagainya, dan karena
objeknya bersifat umum, maka objek kata tersebut mencakup
segala yang dapat terjangkau, baik ia merupakan bacaan suci yang
bersumber dari Tuhan maupun bukan, baik ia menyangkut ayatayat yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Alhasil perintah iqra’
mencakup telaah terhadap alam raya, masyarakat dan diri sendiri,
serta bacaan tertulis baik suci maupun tidak.8 Artinya membaca
bukan sekedar fenomena melihat tulisan sebagai catatan, namun juga
terkandung maksud agar manusia bisa belajar untuk peka melihat dan
menelaah situasi dan kondisi yang berlaku di sekitarnya .
Selanjutnya lafaz iqra diikuti dengan bismi rabbika.
Menurut penafsiran sebahagian ulama yang memahami huruf ()ب
ba’ pada kata ( )ﺑﺎﺳﻢbismi berfungsi sebagai penyertaan dan
mulâbasah sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti
“bacalah disertai dengan nama Tuhanmu”9 Oleh karena Tuhanmu
7

Quaish Shihab, Tafsir Al Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian alQu’ran (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 455
8
Quraish Shihab, Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu
dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. XXVI; Bandung: Mizan, 1994), h. 168.
9
Quraish Shihab, op. cit, h. 455
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adalah yang menciptakan ()ﺧﻠﻖ. ( ﺧﻠﻖkhalaqa) sendiri memiliki
sekian banyak arti antara lain menciptakan (dari tiada),
menciptakan (tanpa satu contoh terlebih dahulu) mengukur,
memperhalus, mengatur, membuat dan sebagainya. Objek khalaqa
pada ayat ini tidak disebutkan sehingga objeknya sebagaimana
iqra’ bersifat umum. Dengan demikian Allah adalah Pencipta
semua makhluk.10
Bertolak dari penafsiran ulama mengenai lafaz “Iqra”
dalam ayat pertama surah al-Alaq tersebut di atas, maka penulis
berpendapat bahwa jika kita menelaah segala bentuk problematika
yang tengah melanda negeri ini maka langkah awal yang harus
ditempuh yaitu ikhtiar menata kembali karakter generasi bangsa ini
dengan membangun benteng pertahanan dari dalam, melalui
penanaman ajaran ketauhidan yang kuat kepada anak-anak sebagai
generasi bangsa guna menangkal segala bentuk godaan yang bukan
tidak mungkin akan menyeret mereka untuk masuk dan terjerumus
menjadi pelaku tindak kriminal yang akan menambah deretan
panjang catatan kriminalitas generasi muda.
Disinilah dituntut peran aktif keluarga untuk menjalankan
fungsi protektif, fungsi edukatif dan fungsi religiusnya agar
senantiasa memberi perlindungan kepada anak untuk menangkal
segala kemungkinan pengaruh kehidupan yang sesat saat sekarang
dan atau masa yang akan datang -dalam hal ini keluarga terutama
orang tua harus peka terhadap segala perubahan perilaku anakWajib bagi keluarga untuk menanamkan nilai ketauhidan yang kuat
pada diri anak sejak dini. Anak diajarkan untuk bekerja karena
Allah, bergerak karena Allah, dan berbuat karena Allah..
Konkretnya, anak diajarkan, dididik dan dilatih untuk terbiasa
dengan segala aktivitasnya bismi rabbika dengan selalu
menyertakan nama Allah di setiap memulai aktivitasnya juga di
setiap akhir aktivitas yang dilakoninya, bismillah awwaluhu wa
bismillah akhiruhu. Semua atas nama Demi Allah dan Karena
Allah. Sebagai bentuk manifestasi penghambaan dan kesyukuran

10

Ibid., h. 458.
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seorang hamba kepada sang Khalik yaitu Allah swt yang telah
menciptakan semua makhluk.
2. Pemahaman Nilai Ketauhidan dan Penerapannya
Selanjutnya pada ayat kedua berbunyi:

    
Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Pada ayat kedua ini diawali dengan kata ( )ﺧﻠﻖberupa kata
kerja bentuk lampau/berbentuk fi’il madhi, dari jenis fi’il tsulatsy
mujarrad dengan huruf ق, ل, خdan tergolong fi’il muta’addy,
dengan kata ( )اﻹﻧﺴﺎنsebagai maf’ul bih (obyek)nya. Secara jelas
ditegaskan bahwa Allah adalah Pencipta manusia yang diciptakanNya dari al’alaq ( )ﻣﻦ ﻋﻠﻖ. Kata  ﻋﻠﻖdalam kamus-kamus bahasa
Arab digunakan dalam arti segumpal darah. Namun sebagian ulama
ada juga yang memahaminya dalam arti sesuatu yang tergantung di
dinding rahim.11 Dengan demikian, jika kita merenungi asal mula
proses kejadian manusia dalam hal ini hubungannya dengan
pendefinisian ‘alaqah (darah/sesuatu yang tergantung di dinding
rahim) maka dapat dipahami betapa dalam ayat ini mengandung
hikmah yang bermakna betapa manusia memang diciptakan oleh
Allah swt sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan
dan saling membutuhkan satu sama lain, tentunya baik dengan
sesamanya manusia, maupun dengan makhluk lainnya seisi alam ini
dan terlebih-lebih kepada Allah swt.12
Setelah anak diberi pengetahuan dan pengenalan nilai
ketauhidan, langkah selanjutnya adalah pemahaman nilai
ketauhidan tersebut. Dalam hal ini, fungsi religius keluarga harus
dijalankan secara optimal. Orang tua haruslah menjadi panutan
sekaligus tokoh inti dalam keluarga untuk menciptakan iklim
kegamaan dalam kehidupan keluarganya. Dalam diri anak
ditanamkan pemahaman bahwa Allah swt yang telah menciptakan

11
12

Ibid; h. 459.
Lihat Ibid.
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semua makhluk di bumi ini, yang akan selalu memelihara dan
membimbing hambanya kapan dan di mana pun. Maka menjadi
suatu kewajiban sebagai seorang hamba menjadikan segala
aktivitasnya atas nama demi Allah dan karena Allah swt semata.
Menyembah Allah swt, melakukan segala perintahNya dan
menjauhi segala laranganNya.
Salah satu kewajiban dalam menyembah Allah swt adalah
perintah menegakkan sholat lima waktu sehari semalam. Peran
aktif orang tua mengajarkan, mendidik dan membiasakan anak
untuk menegakkan sholat lima waktu secara otomatis telah
mengajarkan dan membiasakan anak untuk disiplin waktu dan
tertib sebagaimana waktu-waktu sholat yang telah ditetapkan yang
harus dilakukan pada waktunya serta tertib dari takbiratul ihram
sampai salam. Demikian halnya Ritual wudhu sebelum
melaksanakan sholat menjadi ajaran bagi anak untuk selalu bersih
dan suci. Sebab sholat tidak sah jika kita tidak dalam keadaan
bersih dan suci. Lebih dari pada itu, nilai kejujuran pun secara
otomatis akan terpatri dalam diri anak. Setiap tiba waktu sholat
tugas orang tua untuk mengingatkan. Dengan bertanya ‘Sudahkah
kakak/adek sholat?’ hal tersebut juga menuntun anak untuk jujur.
Tertanamnya pemahaman Allah swt sebagai pencipta yang
senantiasa ada dekat dari hambanya dan
senantiasa akan
memelihara dan membimbing hambanya kapan dan di mana pun,
menjadi sebuah paku bagi anak untuk takut berbohong mengakui
sudah menegakkan sholat jika memang belum. Jadi secara otomatis
anak akan selalu berada dalam lingkaran nilai-nilai kebaikan.
Menurut William Kilpatrick salah satu penyebab
ketidakmampuan seorang untuk berprilaku baik, walaupun kognitif
ia mengetahuinya (moral knowing), yaitu karena ia tidak terlatih
untuk melakukan kebajikan atau moral action? Artinya, orang tua
tidak cukup memberikan pengetahuan tentang kebaikan, tetapi
harus terus membimbing anak sampai pada tahap implementasi
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan karakter, Lickona
(1992) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik
(components of good character), yaitu moral knowing atau
pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang
moral, dan moral action atau perbuatan moral. Hal ini diperlukan
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agar anak mampu memahami, merasakan dan mengerjakan
sekaligus nilai-nilai kebajikan13
Sehubungan dengan kedua pendapat pakar tersebut di atas,
ayat kedua dari surah al-Alaq semakin memperjelas bahwa dalam
memberikan pegetahuan dan pemahaman moral terhadap anak,
dibutuhkan proses yang tidak mudah dan harus bertahap. Dan tidak
akan berlangsung dengan sendirinya tanpa ada campur tangan
orang lain. Dalam hal ini, anak mendapatkan pengetahuan akan
ketauhidan tentunya sejak awal pada usia dini oleh kedua orang
tuanya sendiri atau dari lingkungan keluarganya. Dimana kemudian
perlahan tapi pasti si anak dengan modal moral knowing dan moral
feeling yang telah diperoleh dari keluarganya akan berbaur dengan
lingkungan masyarakat sekitarnya. Peran dan fungsi keluarga tentu
tidak sampai di sini, justru ini barulah awal dimana si anak harus
mendapat kontrol keluarga dalam menerapkan moral action
sebagai kelanjutan dari modal moral knowing dan moral feeling
yang telah dimiliki si anak.
3. Istiqomah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan
kebajikan

   
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
Setelah memerintahkan membaca dengan meningkatkan
motivasinya, yakni dengan nama Allah, di ayat ketiga surah alAlaq kembali ditegaskan perintah membaca dengan menyampaikan
janji Allah atas manfaat membaca itu. Allah berfirman: Bacalah
berulang-ulang dan Tuhan Pemelihara dan Pendidik-Mu Maha
Pemurah sehingga akan melimpahkan aneka karunia.14
Menurut Muhammad Abduh, perintah iqra’ adalah perintah
takwini,
yaitu titah penciptaan kemampuan membaca atau
menghimpun secara aktual bagi diri Muhammad saw. Namun
Quraish Shihab menegaskan bahwa perintah iqra’ di ayat ketiga ini

13
14

Masnur Muslich, op. cit., h.133
Quraish Shihab, op. cit., h. 460.
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tidak lain dimaksudkan agar beliau banyak membaca, menelaah,
memerhatikan alam raya, serta membaca kitab yang tertulis dan
tidak tertulis dalam rangka mempersiapkan diri terjun ke
masyarakat.15
Kata ( )اﻷﻛﺮمal-akram biasa diterjemahkan dengan yang
maha/paling pemurah atau semulia-mulia. Kata ini terambil dari
kata ( )ﻛﺮمkarama yang antara lain berarti: mmberikan dengan
mudah dan tanpa pamrih, bernilai tinggi, terhormat, mulia, setia,
dan sifat kebangsawanan. Penyifatan Rabb
dengan karim
menunjukkan bahwa Karim (anugerah kemurahan-Nya dalam
berbagai aspek) dikaitkan
dengan Rububiyyah-Nya yakni
pendidikan, pemeliharaan, dan perbaikan makhluknya, sehingga
anugerah tersebut dalam kadar waktunya selalu berbarengan serta
betujuan perbaikan dan pemeliharaan. Nampak dengan jelas
perbedaan antara perintah membaca pada ayat pertama dan perintah
membaca pada ayat ketiga, yakni yang pertama menjelaskan syarat
yang harus dipenuhi seseorang ketika membaca (dalam segala
pengertian) yakni membaca demi karena Allah, sedang perintah
yang kedua menggambarkan manfaat yang diperoleh dari bacaan
bahkan pengulangan bacaan tersebut.16
Dalam ayat ketiga ini, Allah menjanjikan bahwa pada saat
seseorang membaca dengan ikhlas karena Allah, Allah akan
menganugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan, pemahamanpemahaman, wawasan-wawasan baru walaupun yang dibacanya
itu-itu juga. Apa yang dijanjikan ini terbukti secara sangat jelas.
Kegiatan “membaca” ayat Alquran menimbulkan penafsiranpenafsiran baru atau pengembangan dari pendapat-pendapat yang
telah ada. Demikian juga, kegiatan “membaca” alam raya ini telah
menimbulkan penemuan-penemuan baru yang membuka rahasiarahasia alam, walaupun objek bacaannya itu-itu juga. Ayat Alquran
yang dibaca oleh generasi terdahulu dan alam raya yang mereka
huni, adalah sama tidak berbeda, namun pemahaman mereka serta

15
16

Ibid, h.461
Ibid, h. 462
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penemuan rahasianya terus berkembang.17 Dengan kata lain,
perintah membaca yang kedua yang terdapat pada ayat ketiga yang
dirangkaikan dengan warabbuka al-akram antara lain merupakan
dorongan untuk meningkatkan minat baca.18
Dari penafsiran ayat ketiga maka semakin jelas bahwasanya
moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau
perasaan tentang moral, dan moral action atau perbuatan moral
menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pengetahuan
dan pemahaman nilai ketauhidan dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari oleh si anak, tidaklah menjadi sebuat sinyal
fungsi edukatif dan religius keluarga sudah sampai di situ saja.
Melainkan nilai yang sudah terlanjur tertanam tersebut harus
dipupuk agar semakin tumbuh dan berkembang lebih baik lagi.
Dalam artian, dibutuhkan kesabaran orang tua atau pihak keluarga
untuk terus menerus membimbing si anak agar selalu konsisten dan
istiqomah dalam menerapkan nilai-nilai ketauhidan serta nilai-nilai
kebajikan yang telah dipahaminya. Anak harus selalu dan terus
menerus menerapkan nilai-nilai ketauhidan serta nilai-nilai
kebajikan dan orang tua pun harus bersama-sama mereka terbiasa
menerapkan nilai-nilai ketauhidan tersebut secara berulang-ulang.
Hingga benar-benar tertanam kuat dan menjadi bagian dari
kepribadian anak itu sendiri.
4. Membentuk Anak sebagai Pembelajar Sejati

         
Yang mengajar dengan pena (4) mengajar manusia
apa yang belum diketahuinya (5)
Menurut penafsiran Quraish Shihab, kedua ayat tersebut di
atas menjelaskan dua cara yang ditempuh Allah swt dalam
mengajar manusia. Pertama melalui pena (tulisan) yang harus
dibaca oleh manusia dan yang kedua melalui pengajaran secara
langsung tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan istilah ( ﻋﻠﻢ

17
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Ibid, h. 463
Quraish Shihab, Membumikan Alquran op. cit., h. 169.
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 )ﻟﺪﻧﻰilmu ladunniy.19 Sehubungan dengan itu, Juwariyah
menggarisbawahi bahwasanya pendidikan agama dalam keluarga
akan memberikan dua kontribusi penting terhadap perkembangan
anak yaitu: Pertama, penanaman nilai dalam pengertian pandangan
hidup yang nantinya akan mewarnai perkembangan jasmani dan
akalnya. Kedua, penanaman sikap yang kelak akan menjadi dasar
bagi kemampuannya untuk menghargai orang tua, para guru,
pembimbing serta orang-orang yang telah membekalinya dengan
pengetahuan.20
Sudah menjadi tugas pokok para keluarga khususnya orang
tua untuk memaksimalkan fungsi protektif, edukatif, dan religius.
Anak dididik dan dituntun agar dapat membekali diri dengan ilmu
pengetahuan dengan memperbanyak aktivitas membaca literaturliteratur kependidikan, keagamaan dan keilmuan lainnya serta
menjadikan Alquran sebagai sumber pendidikan agama dan
pedoman hidup. Dalam diri anak ditanamkan ajaran agar dalam
menjalani kehidupan dunia ini agar terus berpedoman kepada
Alquran. Baik dalam keadaan senang terlebih dalam keadaan sulit.
Yakinkan pada anak bahwasanya dengan rutinitas membaca
Alquran secara terus menerus dan berulang-ulang, maka Allah
dengan keMahakuasaan-Nya akan memberikan pendidikan dan
pengajaran serta petunjuk atas segala masalah kehidupan yang
dihadapi. Serta akan senantiasa memberi perlindungan atas segala
sesuatu yang merugikan dan membahayakan. Jika sudah demikian
secara otomatis fungsi sosialisasi anak akan terwujud. Sebab anak
yang berkepribadian baik tentunya lebih siap untuk terjun dan
berbaur di tengah masyarakat.
Terbukti anak-anak yang telah melalui pembentukan
karakter melalui didikan dan ajaran yang dterimanya, baik dari
lingkungan keluarganya, sekolah dan masyarakat sekitarnya akan
menjadi cerdas emosinya. Sedangkan kecerdasan emosi adalah
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Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h. 82
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bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa
depan. Dengan kecerdasan emosi seseorang akan dapat berhasil
dalam dalam menghadapi segala macam tantangan, termask
tantangan untuk berhasil secara akademis.21
Joseph Zins dalam bukunya “Emotional Intelligense and
School Success” mengompilasikan berbagai hasil penelitian tentang
pengaruh positif kecerdasan emos anak terhadap keberhasilan di
sekolah. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada
sederet faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktorfaktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada
kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri,
kemampuan bekerjasama, kemampuan bergaul, kemampuan
berkonsentrasi, rasa empati dan kemamuan berkomunikasi. Hal
tersebut senada dengan pendapat Daniel Goleman tentang
keberhasilan seseorang di masyarakat, ternyata 80 persen
dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20 persen
ditentukan oleh kecerdasan otak.22
III. PENUTUP
Besarnya pengaruh dan dampak perkembangan zaman dan
proses modernisasi telah menyebabkan semakin tingginya
pergeseran nilai-nilai kebajikan berdasarkan norma-norma adat dan
agama. Fenomena keluarga karir lebih mendominasi kehidupan
masyarakat. Namun ironisnya fenomena tersebut justru dibarengi
dengan terlahirnya anak-anak yang tidak berkualitas baik dari segi
karakter terlebih intelektualnya. Hal itu tentunya menjadi tantangan
yang bersifat ancaman khusunya bagi generasi Islam. Olehnya itu,
dengan merujuk pada surah al-Alaq ayat 1-5 penulis berusaha
menelaah khususnya makna lafaz “iqra” untuk djadikan sebagai
rujukan yang diharapkan dapat memberi pemahaman pada setiap
keluarga dalam merekonstruksi peran dan fungsinya. Mengingat
pada dasarnya keluargalah yang memiliki peran penting dalam
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pembentukan karakter dan intelektualitas anak. Namun peran
tersebut tidak dapat tercipta secara optimal jika keluarga itu sendiri
tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Mulai
dari fungsi Biologis-heteroseksual keluarga, fungsi Edukatif, fungsi
Religius, fungsi Protektif, fungsi Sosialisasi anak, fungsi Rekreatif
dan fungsi ekonomis.
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