
 

 

ABSTRAK 

Reni Septianingsih, Peran Orangtua terhadap Pembentukan Karakter Anak (Telaah Hadis 

Tematik) 

Skripsi ini mengkaji tentang peran Orangtua terhadap pembentukan karakter anak. 

Karakter merupakan sifat yang dapat dibentuk dan turunan dari orangtua. Karakter pertama kali 

dibentuk oleh Orangtua dan Orangtua pula yang menurunkan beberapa sifat bawaan (gen) terhadap 

anaknya. Orangtua harus memiliki sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. agar anak dapat 

meniru orangtuanya dengan baik.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Orangtua dalam membentuk 

karakter pada anak dalam tinjauan Ilmu Hadis dan penjelasan secara tematik, apa saja faktor-faktor 

yang dapat membentuk karakter anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu pendidikan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tematik. Tematik merupakan metode yang 

mengkaji tema hadis. Peneliti melakukan deskriptif-analitik dengan penelitian terhadap studi 

pustakanya (Library Research) yaitu hadis-hadis mengenai peran Orangtua yang dapat 

membentuk karakter baik pada anak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kualitatif dengan menentukan sumber data primer yang diperoleh dari kitab hadis Kutub Al-Sittah 

dan data sekunder diperoleh dari buku Islamic Parenting (Pendidikan Anak Metode Nabi 

Muhamad saw.) karya Syaikh Jamal Abdurrahman, Prophetic Parenting (Cara Nabi saw. 

Mendidik Anak). Serta buku, jurnal dan penelitian lain yang terkait dengan pembahasan yang 

peneliti kaji. Penelitian ini didasarkan dari pemikiran dan keyakinan hadis sebagai petunjuk (bayan 

taqrir, bayan tafsir,bayan tasyri) terhadap Alquran mengenai kehidupan sehari-hari. Termasuk 

peran Orangtua dalam pembentukan karakter pada anak. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil temuannya adalah Orangtua memiliki 

peran dalam mengajarkan pendidikan anak dalam Islam. Orangtua harus memberikan pendidikan 

yang tepat dalam pembentukan karakter anak sejak dini yang berlandaskan hadis-hadis Rasulullah 

saw. karakter anak dapat di bentuk oleh Orangtua dengan mengajarkan dasar-dasar pendidikan 

Islam sejak dini, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Pendidikan akidah merupakan pondasi utama 

bagi anak-anak untuk membentuk karakter yang baik. Faktor dalam pembentukan karakter yaitu 

faktor internal, faktor orangtua, faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Orangtua harus 

memperhatikan lingkungan masyarakat dan sekolahnya. Sebab, anak tidak mengetahui lingkungan 

yang baik atau buruk. 
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