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Abstrak 

Peran orang tua dalam keluarga sangatlah penting terutama bagi anak-anak, 

karena orang tua sebagai pendidik dan interaksi pertama bagi anak, maka pendidikan 

pertama kali seharusnya ada dalam keluarga atau dalam rumah itu sendiri terutama 

pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak yang bisa mempengaruhi perilaku anak. Dalam 

hal ini orang tua memiliki peran dalam pendidikan akhlak anak, orang tua sebagai 

motivator, orang tua sebagai teladan, dan orang tua sebagai penegak aturan. Tujuan 

dari itu semua agar mengetahui bagaiamana orang tua dalam mendidik akhlak anak, 

bisa lebih dekat dan memperhatikan atau meluangkan waktu pada anak secara 

langsung. Untuk mendapatkan semua data yang diperlukan dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan jenis penelitian “field research” 

yaitu pengumpulan data dengan informasi yang bersumber dari lapangan. Tempat 

untuk melakukan penelitian ini ialah di keluarga RW 02 kelurahan Banjardowo, 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan beberapa 

metode diantaranya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari 

penelitiam yaitu dengan peran orang tua sebagai motivator, teladan, dan penegak 

aturan anak, anak dan orang tua lebih sering berinteraksi dan peran orang tua dalam 

pendidikan akhlak anak terbentuk dengan baik. 

Kata kunci : Peran, Orang Tua, Pendidikan, Akhlak 
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MOTTO  

َوأَْهِليُكْم نَاًرا َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمََلئَِكةٌ ِغََلٌظ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم 

َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن ﴿التّحريم: ﴾ ٦ِشدَادٌ َّلَّ يَْعُصوَن َّللاَّ  

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” (Q.S. at-Tahrim:6) 
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