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PENTINGNYA PERAN ORANG TUA DALAM MENCETAK PENDIDIKAN 

AKHLAK MULIA BAGI ANAK 

 

Di era modern ini pendidikan sangat penting untuk generasi muda, disetiap 

tingkatan sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Banyak sekolah-sekolah yang 

menerapkan sistem belajar yang benar-benar sangat efektif untuk setiap siswa. 

Setiap orang tua mengharapkan masa depan yang baik untuk anak-anaknya, 

bahkan banyak orang tua yang tidak tanggung-tanggung menyekolahkan anak-

anaknya kesekolah terkenal yang hebat dengan sarana dan prasarana yang 

dimiliki sekolah tersebut. 

Sistem sekolah dalam masa pandemic Covid-19 ini, banyak sekolah-

sekolah di Indonesia menggunakan sistem belajar daring, dimana semua sistem 

belajar dilakukan secara online yang banyak menggunakan teknologi digital, 

seperti laptop dan handphone. Digital yang sudah ada di era sekarang ini dapat 

memberikan manfaat positif yang cukup banyak, dimana siswa dapat mengakses 

pengetahuan di internet dengan sangat mudah, dapat menjalin hubungan baik 

dengan saudara diberbagai daerah dan dapat menonton video animasi 

pengetahuan yang mudah dipahami. 

Selain manfaat positif yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dari 

teknologi digital, adapula hal negative yang terdapat didalamnya, tergantung 

bagaimana cara orang tersebut menggunakan dengan sebaik-baiknya dari 

teknologi digital tersebut. Contoh hal negative yang dapat ditimbulkan dari 

teknologi digital seperti menonton video pornografi, pornoaksi, bermain game 

online dan konten-konten lain yang tidak bermanfaat bahkan sampai merugikan, 

sehingga waktu yang dimiliki untuk belajar terbuang sia-sia. Siswa di Indonesia 

terutama di kota Pandeglang banyak sekali siswa suka membaca, hanya saja hal 

yang mereka baca bukanlah suatu pengetahuan yang dapat meningkatkan nilai 

keilmuan yang dipelajari, tetapi hampir sekitar 60% yang dibaca adalah 



informasi-informasi dari sosial media yang mereka miliki seperti tiktok, facebook 

dan instagram yang masih salah paham dalam menggunakan serta perlu 

dipertanyakan kebermanfaatan dari penggunaan sosial media tersebut. 

Dalam hali ini, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk anak-anaknya 

yang menggunakan teknologi digital. Orang tua harus benar-benar 

memperhatikan anak-anaknya ketika bermain handphone atau teknologi digital 

yang lain, apalagi jika hadphone yang digunakan belum memiliki kebermanfaatan 

yang begitu banyak atau hanya untuk kesenangan semata dan hanya 

membuang waktu belajar. Tidak sedikit siswa di Indonesia terutama di 

pandeglang yang sebagian siswanya kurang tepat dalam menggunakan 

teknologi digital, sehingga perlu arahan dan didikan dari orang tua yang benar-

benar tepat. 

Pendidikan sangat penting untuk setiap siswa, terutama pendidikan moral 

(akhlak). Dimana pendidikan moral lebih utama dibandingkan dengan pendidikan 

ilmu pengetahuan saja. Karena, banyak sekali orang yang berpengetahuan ilmu 

tetapi sedikit pendidikan moral (akhlak) yang dimiliki. Tidak sedikit orang tua 

yang menyekolahkan anaknya untuk memiliki ilmu pengetahuan tanpa 

memikirkan pendidikan moral (akhlak), padahal lebih utama pendidikan akhlak 

dibandingkan dengan berilmu pengetahuan saja. Karena orang yang memiliki 

moral (akhlak) yang tinggi akan berbeda jauh dengan orang yang berilmu 

pengetahuan tinggi tetapi tidak memiliki akhlak (moral) sedikitpun. Contohnya, 

seorang pejabat dengan akhlak mulia yang dimilikinya, akan sangat 

mempertimbangkan baik buruknya suatu keputusan dengan tidak semena-mena. 

Di Indonesia terutama di kota pandeglang masih minim akhlak (moral), hal ini 

yang menjadi tanggungjawab orang tua untuk dapat mendidik anaknya supaya 

dapat mencetak generasi muda yang berakhlak tinggi dan mulia. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik karakter akhlak yang baik 

untuk anak, yaitu : 

 



1. Ajari terlebih dahulu pentingnya memiliki akhlak (moral) yang baik. 

Semua anak dapat dibentuk karakternya mulai sejak dini, bahkan saat 

sudah bisa berbicara ketika balita. Orang tua merupakan guru utama untuk 

anaknya, sehingga orang tua harus pandai dan cerdas dalam mendidik akhlak 

dan karakter dengan sangat baik untuk anaknya. 

2. Menjelaskan kepada anak bagaimana kedudukan akhlak (moral)  

Dalam kehidupan, belajar ilmu pengetahuan sangat penting untuk 

kesuksesan masa depan yang baik, akan tetapi memahami dan belajar 

dengan baik tentang akhlak (moral) jauh lebih utama. Sebab orang akan lebih 

memperhatikan etika sopan santun seseorang baru kemudian ilmu 

pengetahuan. 

3. Memberikan contoh akhlak yang baik dan mulia kepada anak. 

Memberikan contoh akhlak yang baik merupakan salah satu cara supaya 

anak dapat mencontohnya dengan baik. Orang tua harus cerdas dalam 

memberikan contoh bagaimana bermoral atau berakhlak yang baik. Karena 

seorang anak akan meniru semua perilaku orang tuanya. Contoh : seorang 

ayah menyuruh anaknya untuk beribadah sementara ayahnya sendiri tidak 

melaksanakan ibadah, hal ini akan membuat anak berperilaku kurang baik 

dan akan sering membantah perkataan orang tua, sehingga tidak sedikit anak 

membuat jengkel orang tua. 

Banyak ilmu pengetahuan dizaman ini dan akan terus berkembang dengan 

sangat canggih dan pesat. Sehingga banyak orang tua yang berlomba-lomba 

untuk mendapatkan tempat sekolah dengan fasilitas yang sangat baik tetapi lupa 

untuk mendidik moral atau akhlak anak-anaknya. Orang tua harus mencari 

metode tersendiri supaya dapat mencetak generasi muda yang berakhlak mulia 

dan berilmu dengan baik. Karena orang yang berilmu belum tentu berakhlak 

(bermoral) tetapi orang yang berakhlak (bermoral) sudah pasti berilmu. 

 


