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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena 

dengan pendidikan seseorang dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan 

mempunyai wawasan yang lebih luas. Pendidikan itu sendiri merupakan suatu alat 

yang berupa usaha untuk menumbuhkan, mengembangkan, memperbaiki, 

mengurus, memimpin, mengawasi dan menjaga anak didik. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran anak. Hal ini dimaksudkan agar 

anak memiliki kemampuan intelegensi yang memadai, kemampuan bersosialisasi, 

serta memiliki akhlak yang baik. Lingkungan pertama dalam pendidikan islam 

adalah lingkungan keluarga, orang tua menentukan pola asuh pembinaan anak, 

dan setiap fase memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari fase-fase 

pertumbuhan yang lain. Bagi anak orang tua adalah model yang harus ditiru dan 

diteladani, sikap orang tua harus mencerminkan akhlak yang mulia. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Konsep Pendidikan Anak 

Menurut Abdullah Nashih „Ulwan ? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan anak, baik 

dan ideal menurut salah-satu cendikiawan muslim yang berkecimpung dalam 

bidang dakwah dan pendidikan yaitu Abdullah Nasih Ulwan yang tertuang dalam 

salah satu karya beliau “Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak dalam 

Islam)”. penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research) dengan sumber data primernya.Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, serta metode yang digunakan 

untuk menganalisis data adalah analisis isi (content analysis). 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diambil kesimpulan yaitu: 

pertama  pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan tentang pendidikan, menunjukkah 

bahwa pendidikan itu tidak hanya berfungsi membangun intelektualitas seseorang, 

tetapi lebih pada upaya membangun kesadaran manusia agar memiliki  kesadaran 

bertauhid. Kedua konsep pendidikan yang diuraikan Abdullah Nashih „Ulwan 

dengan pemberian kebebasan kepada anak didik yakni memberi kesempatan 

kepada anak untuk memilih hal-hal baik dan benar. Ketiga metode pendidikan 

anak menurut Abdullah Nashih „Ulwan terdiri dari metode pendidikan dengan 

keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasehat, 

pendidikan dengan memberikan perhatian, dan pendidikan dengan memberikan 

hukuman.  

 

Kata Kunci : Konsep Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan 
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MOTTO 

 

                        

                          

    

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, Ayat 

66:6)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Depag RI, Al-qur‟an dan Terjemah, (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 

560. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena 

dengan pendidikan seseorang dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan 

mempunyai wawasan yang lebih luas. Dalam Islam, pendidikan anak tidak 

dapat dilepaskan dari asal muasal manusia. Kata “pendidikan”, salah  satunya, 

dalam bahasa Arab sering disebut sebagai “tarbiyah” (mengembangkan, 

menumbuhkan, menyuburkan) berakar satu dengan kata “Rabb” (Tuhan). Hal 

ini mengindikasikan bahwa pendidikan adalah sebuah nilai-nilai luhur yang 

tidak dapat dipisahkan dan dipilah-pilah dalam kehidupan manusia. 

Terpisahnya pendidikan dan terpilah-pilahnya bagian-bagian dalam  

kehidupan manusia berarti terjadi pula didintregasi dalam kehidupan manusia 

yang konsekuensinya melahirkan  ketidak harmonisan dalam kehidupannya.
1
 

Dengan demikian, maka orang tua  harus memiliki usaha dalam 

mengasuh dan memelihara anak-anaknya, terutama pada masa sekarang. 

Orang tua harus mampu mengasuh anaknya dengan baik jika ia 

menginginkan seorang anak yang bisa menempatkan diri pada zamannya. 

karena tak jarang orang tua yang menginginkan anaknya berhasil dan sukses 

justru mendapatkan hasil yang sebaliknya dikarenakan kurangnya perhatian 

orang tua terhadap pendidikan anaknya. Abdullah Nashih „Ulwan 

                                                           
1
 Dindin Jamaludin,  Paradigma Pendidikan Anak  dalam Islam, ( Bandung: 

Pustaka Setia, 2013 ). h. 52.   



2 
 

 

menjelaskan bahwa perhatian orang tua terhadap anak merupakan asas yang 

terkuat dalam pembentukan manusia yang utuh.
2
 

Syed Muhammad  Naquib al-Attas menyebutkan bahwa pendidikan 

islam dalam arti hanya khusus manusia. Menurut  M. Arifin pendidikan  

islam adalah latihan atau mental, moral dan fisik yang bisa menghasilkan 

manusia berbudaya tinggi. Maka pendidikan berarti menumbuhkan 

personalitas ( kepribadian ) serta menanamkan rasa tanggung jawab. Menurut 

Zakiah Daradjat pendidikan islam adalah sekaligus pendidikan amal. Dan 

karena ajaran islam berisi tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat 

menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam 

bermaksud merealisasikan tujuan hidup muslim  itu sendiri, yaitu 

penghambaan sepenuhnya kepada Allah. Setiap fase usia memiliki 

karakteristik khusus yang membedakan dari fase-fase pertumbuhan yang lain. 

Demikian pula halnya dengan fase anak, memilki karakteristik dan ciri-ciri 

yang berbeda dari karakteristk remaja, dewasa, orang tua. 

Kehidupan pada masa anak-anak merupakan kehidupan manusia yang 

amat unik. Pendidikan anak  pada awalnya dilakukan oleh orang tua, terutama 

ibu sangat berperan dan sangat besar pengaruhnya. Seseorang yang baik dan 

penyayang sejak sebelum mengandung ia telah meminta petunjuk kepada 

Allah SWT agar dikaruniai anak yang sholeh, dan apabila sang ibu 

mengandung maka dalam relung hatinya berharap anak yang dikandungnya 

                                                           
2
 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulat Fil Islam, Pendidikan Anak Dalam 

Islam,  Terj. Arif Rahman Hakim, Cet. 10, (Solo: Insan Kamil, Cet. 10, 2018), h. 105. 
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menjadi anak yang berkepribadian yang baik. Sangat wajar dan logis jika 

tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa 

dipikulkan kepada orang lain, karena ia adalah darah dagingnya, kecuali 

berbagai keterbatasan kedua orang tua.
3
 

Lingkungan pertama dalam pendidikan islam adalah lingkungan 

keluarga. Dalam lingkunga keluarga, orang tua menentukan pola asuh dalam 

pmbinaan anak.  Ajaran  islam menekankan agar setiap manusia dapat 

memelihara keluarganya dari bahaya siksa api  neraka. Juga termasuk 

menjaga anak dan harta agar tidak menjadi fitnah, yaitu dengan mndidik anak 

sebaik-baiknya. Pendidikan anak mutlak dilakukan oleh orang tuanya untuk 

menciptakan keseluruhan pribadi anak yang maksimal. Anak harus 

mengetahui jnis-jnis kabajikan dan keburukan dapat memilih dan 

memilahnya sekaligus mengamalkannya. Melalui pendidikan anak khusunya, 

orangtua akan terhindar dari bahaya api nraka, sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat AT-Tahrim ayat 6: 

                              

                         

Artinya : “Hai orang –orang yang beriman peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarrnya adalah manusia dan 

batu, penjaganya malaikat-malaikat yang  kasar, dan keras, yang tidak 

durhaka kepada Allah trhada apa yang Dia printahkan kepada mreka dan 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim/66:6 ).
4
  

 

                                                           
3
Nippan Abdul halim, Anak Sholeh Dambaan Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2001). h.102. 
4
 Depag RI, Al-qur‟an dan Terjemahnya, (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 560. 
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Dari ayat di atas mengisyaratkan  bahwa orang tua bertanggung jawab 

terhadap pendidikan anak dalam keluarga, segala sesuatu yang kecil apapun 

yang telah dikerjakan dan diperbuat oleh siapapun termasuk orang tua, akan 

dipertanyakan dan dipertanggung jawabkan  di hadirat Allah SWT.  

Maka orang tua adalah pendidikan pertama dan utama dalam 

keluarga, bagi anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani, 

sebagai model seharusnya orang tua mencontohkan yang terbaik untuk 

anaknya dalam keluarga. Sikap orang tua harus mencerminkan akhlak yang 

mulia. Oleh karena itu, islam mengajarkan kepada orang tua agar selalu 

mengajarkan sesuatu yang baik-baik saja kepada anak mereka. 

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq Sa‟id 

bin Mansur, Rasulullah SAW. Bersabdah.
5
 

َ  َوأَدِّهُرُممْ َأْواَلدَُكُم الَْ  َعلُِّمْوا ْيرْ  
Artinya: Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan didiklah mereka 

dengan budi pekerti yang baik. 

 

Dalam hadis lain, dari Ibnu Abbas r.a., Baihaqi meriwayatkan, 

rasulullah SAW. bersabdah  

َعَلى اْلَوِلِد َأْن ُُيِْسَن أََدهَُو َوُُيِْسَن اْْسَوُ ِمْنَحقِّ اْلَواِلِد   
Artinya: Di antara hak orang tua terhadap anaknya adalah mendidiknya dengan 

budi pekerti yang baik dan memberi nama yang baik. 

 

Pembentukan budi pekerti yang baik adalah tujuan utama dalam 

pendidikan islam. Karena dengan budi pekerti itulah cerminan ynag mulia, 

                                                           
5
 M. Thalib. Memahami 20 Sifat Fitrah Orang Tua. Irsyad Baitus Salam, (Bandung, 

1997), h. 7. 
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sedangkan pribadi yang mulia itu adalah pribadi yang utama yang ingin 

dicapai dalam mendidik anak dalam keluarga. 

Kedua orang tua dituntut untuk memberikan keteladanan yang baik 

kepada anak-anak. Sebab, anak yang baru tumbuh akan selalu mengawasi 

perilaku kedua orangtuanya juga pembicaraan mereka serta menanyakan 

kenapa demikian. Karena anak-anak akan selalu memperhatikan dan 

mengawasi perilaku orang-orang dewasa. Mereka akan mencotoh orang-

orang dewas itu, jika anak-anak itu mendapati kedua orangtua mereka berlaku 

jujur, maka mereka akan tumbuh diatas kejujuran. demikian juga dalam hal-

hal lainnya. 

Termasuk sistem yang paling penting, paling agung dan paling 

tampak dalam cara mengajar yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam adalah beramal dan berakhlak dengan yang agung. Beliau 

shallallahu „allaihi wa sallam jika memerintahkan suatau hal yang maka 

beliaulah yang pertamakali melakukan kemudian manusia mencontoh dan 

mengamalkan sebagai mana mereka melihatnya. Akhlak beliau shallallahu 

„alaihi wa sallam adalah al-qur‟an dan Allah subhanahu wa ta‟ala menjadikan 

sebagai panutan yang baik hambanya.  

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an, surah al-Ahzab, ayat-21 

                            

       

Artinya: sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagi kalian yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan 
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kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al-

Ahzab/33:21).
6
 

Maka beliau shallallahu „allaihi wa sallam adalah suri tauladan bagi 

umatnya dalam akhlak, perbuatan dan keadaanya. Dan tidak diragukan lagi 

bahwa mendidik dengan perbuatan dan amal lebi mengena didalam jiwa, 

lebih muda dipahami dan dihafalkannya, serta lebih memotivasi orang lain 

untuk mengikuti dan mencontohnya dari pada mendidik dengan ucapan dan 

penjelasannya itulah cara mendidik Rasulullah shallallahu „alaihi wa salam 

melalui akhlak yang agung. 

Sikap dan perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan seorang anak. Ibnu Khaldun seperti dikutip oleh Hassan 

menyebutkan bahwa Anak yang di didik dengan paksaan atau kekerasan akan 

cenderung tumbuh menjadi orang yang suka berbuat kasar, tidak mampu 

mengontrol emosi, kehilangan kreativitas, dan suka berbohong.
7
 sehingga 

orang tua dalam mendidik anaknya harus memperhatikan juga keadaan jiwa 

seorang anak, tidak hanya mendidik anak dengan sesuka hati dan 

kehendaknya tanpa ada perhatian dan kebijaksanaan kepada anak.  

Orang tua harus memperhatikan sikap keagamaan anak, ada beberapa 

aspek penting pendidikan agama Islam yang harus diajarkan kepada anak 

dalam keluarga. Aspek-aspek tersebut menurut Zakiah Darajat sekurang-

kurangnya mencakup pendidikan fisik, akal, agama (aqidah dan agama), 

akhlak, kejiwaan, rasa keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan 

                                                           
6
 Depag RI, Al-qur‟an dan Terjemah, (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.418. 

7
Hassan Syamsi Basya, Kayfa Turabbi Abna‟aka fi Hadza al-Zaman, diterjemah oleh 

Mohammad Zaenal Arifin denga judul: Mendidik Anak Zaman Kita (Jakarta: Zaman, 2011), h. 236 
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menurut Haitami seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

aspek-aspek penting yang perlu ditanamkan kepada anak dalam keluarga 

meliputi membaca Al-Qur‟an, menanamkan keyakinan (aqidah) yang benar, 

membiasakan ibadah praktis membentuk akhlak terpuji mengajarkan 

semangat pluralitas, dan melatih keterampilan kerja.
8
 

اُه عن ايب ى ي ة هنع هللا يضر قال, قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : َمْن ِمْن َمْوُلْوٍد ِإالَّيُرْوَلُدَعَلى الِفْطَ ِةَفاَهَروَ 
َتُج الَبِمْْيَمُة ََبِْْيَمة  يُرَموَِّدانِِو اَْويُرَنصِّ َانِِو أَ  َسانِِو َكَماتُرنرْ َماِمْن ْوُُيَجِّ ََجَْعاَء, َىْل ُتُِسُّْوَن ِفْيرْ

 َجْدَعاَء؟ )رواه البجاري(
Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah swa bersabda : Setiap anak yang dilahirkan 

dalam keadaan suci (fitrah), maka orang tuanyalah yang menjadikan Yahudi, 

Nasrani, dan Masuji. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang 

yang lengkap anggota tubuhnya, apakah engkau melihat adayang terlahir 

dengan terpotong? (H.R. Al-Bukhori).
9
 

 

Dari hadits di atas jelaslah bahwa pola asuh orang tua dalam  

mendidik anaknya sangatlah strategis. Kultur yang terbangun dalam 

keluarga memberi warna dalam keyakinan seorang anak.
10

 Oleh karena itu 

dalam  mendidik anak kita sebagai orang tua tidak bisa jika mengharuskan 

berkiblat ke barat ataupun menganggap baik ke timur tengah, tetapi yang 

lebih baik adalah berkiblat kepada Al-Qur‟an dan sunah Rasul. Sebagai 

orang tua kita harus bisa menumbuhkan segala kemampuan anak dalam 

rangka menjadikan ia menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang tercantum dalam Al-Qur‟an. 

                                                           
8
 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga, (Jogyakarta: Ar-ruzz Media, 

2013), h. 206. 
9
 Imam „Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, Shahih Al-

Bukhari, Juz 1 (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, tth), h. 421. 
10

 Ibid, h. 262. 
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Jika seorang anak telah memiliki dasar ikatan agama yang kuat secara 

akidah, ibadah, moral, sistem hidup dan syariat serta pelaksanaannya. Maka 

ia akan memiliki benteng keimanan yang kuat, keyakinan dan ketakwaan 

pada ajaran agama akan selalu dijunjung tinggi, ia akan mendobrak segala 

bentuk kejahiliyahan dalam dirinya, ia akan menentang setiap perilaku yang 

bertentangan dengan tuntunan syariat Islam.
11

 Jika semua pendidik mampu 

merealisasikan pendidikan tersebut maka kehidupan yang Islami dan 

bermoral akan mudah kita rasakan, tidak lagi merasa risau dengan bahaya 

kerusakan moral masyarakat yang selama ini menghantui kehidupan kita. 

Oleh karena itu, pembentukan kepribadian anak di rumah melalui 

peningkatan pertimbangan moral anak yang dilakukan oleh orang tua juga 

harus berlandaskan pada tiga prinsip yaitu: kemerdekaan, kesamaa, dan saling 

terima. Artinya, apa pun yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang tua di 

rumah dalam interaksi dan komunikasinya harus di kembalikan pada nilai-

nilai kemerdekaan, kesamaan, dan saling terima. Orang tua (ayah dan Ibu) 

adalah kunci utama yang harus terlebih dahulu benar-benar memahami dan 

mampu menerapkan dari tiga prinsip tersebut. Ini berarti, semestinya orang 

tua dalam suatu rumah tangga harus benar-benar telah memiliki kepribadian 

yang baik dan mantap dalam nuansa moralitasnya.
12

 

Dalam menanamkan dasar keimanan kepada anak-anak, kita bisa 

mengambil pelajaran dari kisah Luqmanul Hakim sebagaimana disebutkan 

                                                           
11

 Ibid, h. 213. 
12

 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.78. 
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dalam Al-Qur‟an dalam surah Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Dari 

ayat-ayat tersebut kita bisa mengambil petunjuk dari pesan-pesan Lukmanul 

Hakim dalam mendidik anak-anaknya. Ada lima pesan penting yang 

disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, yaitu tentang keimanan, syukur, 

eksistensi Allah, ibadah dan tanggung jawab sosial.
13

 

Agar orang tua dapat memberikan pembinaan dengan baik, orangtua 

harus mampu memahami tahap dan tugas perkembangan anak, dibawah ini 

akan dijelaskan tahap-tahap atau masa perkembangan anak: 

1. Periode prenatal ( sejak konsepsi sampai kelahiran ) 

Sebelum kelahiran, perkembangan berlangsung dengan 

sangat pesat,sebelum kelahiran, perkembangan fisiologis dan 

meliputi pertumbuhan seluruh stuktur tubuh, 

2. Periode infasi ( sejak kelahiran sampai 10-14 hari) 

Periode bayi yang baru dikahirkan desebut  new bron atau 

neo-natus. Dalam periode ini, bayi secara menyeluruh harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang benar-benar baru diluar 

ibunya, Periode ini sementara pertumbuhan tidak bertambah. 

3. Masa Bayi ( sejak usia 2 minggu- 2 tahun) 

Pada awalnya bayi benar-benar tidak berdaya. Sedikit demi 

sedikit ia belajar untuk mengendalikan otot-otot sehingga dengan 

demikian dapat bergerak sendiri. Perubahan ini disertai dengan 

meningkatnya penolakan untuk diperlakukan seperti bayi dan 

                                                           
13

 Saiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga, Upaya 

Membangun Citra Memnetuk Pribadi Anak, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 263. 
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keinginan yang makin meningkat untuk tidak bergantung pada 

yang lain. 

4. Masa kanak-kanak ( sejak 2 tahun sampai remaja) 

Peiode ini biasanya dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

a. Masa kanak-kanak awal ( sejak usia 2 tahun sampai 6 tahun) 

Periode ini merupakan masa prasekolah atau masa 

kehidupan berkelompok. Anak usia ini bderusaha menguasai 

lingkunganny dan mulai belajar untuk mengadakan 

penyesuaian sosial. 

b. Masa kanak-kanak akhir ( sejak usia 6 tahun sampai 13 tahun) 

Dalam periode ini terjadi kematangan seksual dan anak 

mulai memasuki masa remaja. Perkembangan utama pada 

masa ini adalah sosialisasi ,anak pada sekolah dasar atau 

kehidupan berkelompok. 

5. Masa pubertas ( sejak usia 11 sampai 16 tahun) 

Masa ini merupakan masa-masa yang tumpah tindih, dua 

tahun tumpang tindih dengan awal masa remaja. Masa puber ini 

berkisar usia 11-15 tahun pada anak mengalami perubahan menjadi 

tubuh orang dewasa. 

Menurut Sri Rumini dan Siti Sundari  masa kanak-kanak dimulai pada 

akhir masa bayi sampai saat anak matang secara seksual. Jadi mulai skekitar 

umur 2 tahun sampai sekitar umur 12 tahun. Masa kanak-kanak dibagi 
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menjadi dua periode yaitu awal  masa kanak-kanak sekitar umur 2 tahun 

sampai 6 tahun, dan akhir masa kanak-kanak  6-12 tahun.  

Sedangkan menurut Biechler dan Kinderganten anak adalah mereka 

yang berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan di Indonesia, umumnya mereka 

mengikuti program tempat penitipan anak usia 3 bulan 5 tahun dan kelompok 

bermain usia 3 tahun sedangkan pada usia 4-6 tahun biasanya mereka 

mengikuti program kanak-kanak. 

Menurut teori Piaget yang membicarakan perkembangan kognitif, 

perkembangan dari tahapan sensorimotor (0-2 tahun), praoprasional (2-7 

tahhun), operasional konkret (7-12 tahun), dan operasional formal (12-15 

tahun), maka perkembangan kognitif anak berada pada tahap praoperasional. 

Anak yang cerdas saja tidak cukup jika orang tua ingin 

mempersiapkan anak-anak itu mampu mengemban amanah pada zamannya. 

Sekedar cerdas saja tidak cukup jika orang tua ingin mereka mampu 

menggenggam dunia di tangan dan memenuhi kejiwaan hati dengan iman 

kepada Allah SWT. Sungguh anak-anak itu lahir untuk zaman yang berbeda 

dengan zaman dahulu. Oleh sebab itu menjadi orang tua harus berbekal ilmu 

yang memadai. Sekedar memberi mereka uang dan memasukkan di sekolah 

unggulan tak cukup untuk membuat anak-anak itu menjadi manusia unggul, 

sebab, sangat banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. 

Dari latar belakang di atas, penulis di sini ingin memberikan 

gambaran secara detail mengenai Konsep Pendidikan Anak Menurut 

Abdullah Nashih „Ulwan, karena di dalam Islam telah dijelaskan pola asuh 
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orang tua terhadap anak dari masa hamil sampai anak dewasa. Dalam hal ini 

konsep mendidik anak yang sesuai ajaran Islam mempunyai peran penting 

karena untuk menanamkan pendidikan akhlak atau moral dan potensi anak 

sehingga anak tersebut mampu menjalani kehidupannya setelah dewasa nanti 

sesuai ajaran Islam, dan pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan 

pertama yang sangat berpengaruh bagi anak tersebut. 

Oleh karena itu, dengan judul “Konsep Pendidikan Anak Menurut 

Abdullah Nashih Ulwan”. Penulis berharap agar orangtua yang masih 

banyak belum mengetahui secara detail pola asuh terhadap anak sesuai ajaran 

agama Islam yang baik dan menyenangkan. Orangtua dapat mempunyai 

pengetahuan yang luas dan dalam tentang konsep pola asuh anak sehingga 

anak tersebut nantinya mampu mengaplikasikannya dengan baik di 

lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Minimnya peran dan tangggung jawab orang tua dalam mendidik 

generasi.  

2. Keteladanan orang tua dalam proses pendidikan anak belum terealisasi 

dengan baik. 

3. Konsep Pendidikan anak menurut Abdullah Nashih „Ulwan. 
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C.  Fokus Masalah 

Banyaknya permasalahan dan konsep yang dibahas dalam pendidikan 

anak dalam Islam, peneliti hanya berfokus pada  penelitian yaitu mengenai 

Konsep Pendidikan anak menurut Abdullah Nasih „Ulwan dan terfokus 

kepada bagaimana cara orang tua dalam mendidik anak. 

D.  Rumusan Masalah 

Sebelum merumuskan masalah, terlebih dahulu penulis akan 

mengemukakan pengertian masalah. Masalah dapat diartikan sebagai 

penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan yang benar-benar 

terjadi. Biasanya suatu masalah timbul karena adanya kesenjangan antara 

teori dan konsep-konsep dengan keadaan nyata. Kesenjangan tersebut dapat 

berbentuk kontradiksi antara teori dan kenyataan atau terdapat suatu 

perbedaan antara keduanya.  

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicari 

jawabannnya melalui pengumpulan data. Dari latar belakang uraian diatas 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

“Bagaimana Konsep Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nashih 

„Ulwan?” 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian bertujuan : 

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Pendidikan Anak Menurut 

Abdullah Nashih „Ulwan.  
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2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritik 

  Skripsi ini diupayakan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang Konsep Pendidikan Anak 

Menurut Abdullah Nashih „Ulwan. 

b. Secara Praktis 

 Secara Praktis, sebagai upaya orang tua khususnya agar dapat 

mengetahui bagaimana cara mendidik anak dalam Islam, agar anak 

tersebut dapat menjadi anak yang sholih dan sholiha yang dapat 

menjadi kebanggaan kedua orang tua. 

F.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara 

sistematis mengikuti aturan-aturan guna menjawab permasalahan yang 

hendak diteliti.
14

 Atau diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan tertentu.
15

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Studi Pustaka (library research) dengan menggunakan buku-

buku sebagai sumber data dengan fokus penelitian pada konsep pendidikan 

anak menurut abdullah nashih „ulwan.  

Hampir semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun 

orang sering membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan 

                                                           
14

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 19. 
15

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 3. 
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(field research). Perbedaan yang utama hanyalah terletak pada tujuan, 

fungsi dan kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian itu. 

Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai 

langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (research design) 

atau proposal guna memperoleh informasi sejenis, memperdalam kajian 

teoritis atau mempertajam metodologi. Sedangkan dalam riset pustaka, 

penelusuran lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang 

disebutkan di atas. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber 

perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.
16

 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam : 

a. Sumber Data Primer 

  Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.
17

 yang diperoleh secara langsung dari   

sumbernya yang asli
18

 atau buku-buku yang secara langsung berkaitan 

dengan objek material penelitian.
19

 Mengenai penelitian ini penulis 

menggunakan sumber data primer sebagai berikut: 

1. Dr. Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam: 

Pendiddikan Anak Dalam Islam,Terj. Arif Rahman Hakim, Cet. 10,  

(Solo: Insan Kamil, 2018). 

                                                           
16

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 1-2. 
17

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 308. 
18

 Winarto, Penelitian Ilmiah, (Bandung : Tasito, 1991), h. 163. 
19

 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta : Paradigma, 2012), 

h. 147. 



16 
 

 

2. Dr. Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam: 

Pendiddikan Anak Dalam Islam,Terj. Jamaluddin Miri, Jilid. 1, 

Jakarat: Pustaka Amani, 2007. 

b. Sumber Data Skunder 

 Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa kepustakaan 

yang berkaitan dengan objek formal atau buku sebagai pendukung 

dalam mendeskripsikan objek material penelitian,
20

 bertujuan untuk 

melengkapi data-data primer. Pada data ini penulis mencari sumber-

sumber atau karya lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini anatara 

lain : 

1) Prof. DR. KH. M. Tholhah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini dalam 

Keluarga, (Jakarta Selatan: MITRA ABADI PRESS, 2009). 

2) Drs. Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi 

dalam Keluarga, Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2018) 

3) Dr. Muhammad Nur Abdullah Hafizh Suwaid, Prophetic Parenting, 

Cara Nabi Saw Mendidik Anak, (Yogyakarta: Pro-U Media 2010). 

4) Syaikh Jamal Abdurrahman, Islamic Parenting, Pendidikan Anak 

Metode Nabi, (Solo: Aqwam, 2010). 

5) Muhammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting, Kiat Sukses 

Mengasuh Anak Secara Efektif dan Cerdas, (Yogyakarta: Kata Hati, 

2013). 

                                                           
20

 Ibid, h. 156. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan   utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui taknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
21

 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, melainkan melalui 

beberapa buku, dapat berupa buku-buku, majalah-majalah, pamplet, dan 

bahan dokumenter lainnya.
22

 Dokumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah buku Pendidikan Anak Dalam Islam  karangan Abdullah Nashih 

„Ulwan.  

4. Analisis Data 

Dari hasil analisis data, penulis membaca terlebih dahulu buku-buku 

maupun sumber lainnya yang membahas Konsep Pendidikan Anak 

Menurut Abdullah Nashih „Ulwan. dilanjutkan dengan pengumpulan data 

yang berhubungan dengan tulisan ini, lebih jauh lagi penulis memproses 

data-data  yang telah dikumpulkan, baru kemudian penulis menganalisis 

dan menginterpretasikannya.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir dedukatif, 

maksudnya dalam penelitian yang bertitik tolak dari pernyataan yang 

bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi dari 

                                                           
21

 Ibid, h. 308. 
22

 S. Nasution, Metode Risearch: Penelitian Ilmiah, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), h. 145. 
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tujuan  Konsep Pendidikan Anak Menurut  Abdullah  Nashih „Ulwan, serta 

menggunakan metode dedukatif yaitu merupakan pemaparan gambaran 

mengenai hal yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Selanjutnya, data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis isi (content analysis), 

yang dimaksud dengan analisis adalah penelitian satu masalah atau 

kerangka untuk mengetahui latar belakang dan persoalannya. Content 

analysis merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat 

kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi pesan pada suatu buku. 

Analisis isi digunakan untuk melakukan analisis terhadap Konsep 

Pendidikan Anak Menurut Abdullah  Nashih „Ulwan, sehingga dari 

analisis tersebut dapat ditemukan jawaban dari masalah yang diteliti. 

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, bahwa penelitian yang ingin 

diteliti penulis memiliki perbedaan, yakni peneliti lebih mengarah ke 

Konsep Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nashih „Ulwan, yang mana 

ini untuk mengetahui bagaimana konsep mendidik anak dalam keluarga 

menurut  Abdullah Nashih „Ulwan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Konsep Pendidikan Anak  

1.   Konsep  

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “Gambaran 

dari objek, proses ataupun yang diluar bahasa yang digunakan oleh akal 

budi untuk memahami hasil-hasil lain.
24

 Ada pula yang mengemukakan 

pendapat bahwa konsep sebagai ide umum, pengetahuan, pemikiran, 

rancangan, rencana dasar. 

Jadi, konsep dapat diartikan sebagai suatu gagasan, ide atau pokok 

pikiran yang mendasari keseluruhan pikiran sehingga pemikiran-pemikiran 

tersebut dapat menghasilkan sesuatu.  

2. Pendidikan Anak 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
25

 

Kata pendidikan secara etimologi, sebagaimana yang dikutip dalam 

kamus besar bahasa Indonesia“ Proses perubahan sikap dan tingkah laku 

                                                           
24

 W.J.S. Poerwadinata, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 

h. 250. 
25

 Undang-undang sisdiknas No. 20 Tahun 2003, (Jakarta: sinar karya Grafika, 2008), h. 3 
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seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan dmanusia 

melalui pengejaran dan latihan”. 
26

 

Kemudian pengertian anak didalam konsep psikologi mereka yang 

sedang berada dalam perkembangan masa prenatal, lahir, bayi, atitama 

(anak berusia 3 tahun), alitama (anak lima tahun), dan anak tengan (usia 6-

12 tahun).
27

 Sedangkan Zakiah Daradjat mengungkapkan dalam bukunya 

ilmu jiwa agama bahwa anak adalah sekelompok orang yang belum 

dewasa yang masih dalam taraf perkembangan dan memerlukan 

bimbingan dan pembinaan orang dewasa.
28

 

Yang dimaksud dengan anak dari pengertian diatas adalah semua 

orang yang masih dalam taraf perkembangan dan belum dewasa, yang 

meliputi masa bayi, masa kanak-kanak, masa usia sekolah dasar, dan 

remaja kemudian sebuah individu tersebut sudah tidak lagi sebagai anak-

anak tetapi merupakan individu yang telah dewasa. 

Pendidikan anak adalah salah satu cara untuk memberikan pondasi 

bagi anak-anak atau mencegah dampak negatif yang tidak diharapkan, 

apabila pondasi yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka 

sudah kuat maka pada masa remaja anak sudah mempunyai bekal ilmu di 

dalam jiwa mereka, untuk menghadapi berbagai tantangan. 
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Dengan melihat definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan pendidikan adalah suatu usaha yang disengaja dan 

dilakukan dengan sadar untuk membimbing dan mengagambarkan 

kepribadian anak dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi pribadi 

berakhlak mulia dan menjadi anggota masyarakat dengan kepribadian 

yang matang. 

B. Pendidikan Anak Dalam Islam 

a. Pengertian Anak 

Dalam Al-Qur‟an disebutkan bahwa anak adalah buah hati keluarga 

dan dengan iringan doa dan harapan akan menjadi pimpinan atau imam, 

bagi orang-orang bertaqwa.  

                      

       

Artinya :” Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak cucu yang 

menjadi belahan hati, dan jadikanlah kami pemimpin atau imam orang-

orang yang bertaqwa”.( Q.S AL-Furqon :74)
29

 

 

Pada sisi lain, anak merupakan amanat untuk diasuh, dibesarkan, dan 

didik sesuai dengan tujuan yaitu mengabdi kepada sang Pencipta. Bila 

orang tua tidak melaksanakan kewajiban, kemunkinan anak akan menjadi 

fitnah. 

Ki Hajar Dewantara berpendapat anak adalah makhluk hidup yang 

memiliki kodratnya masing-masing. Kaum pendidik hanya membantu 
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menuntun kodratnya ini. Salinger novelis Amerika anak adalah tamu yang 

berkunjung kerumah, untuk dicintai dan dihormati.
30

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah manusia kecil 

yang lebih kecil dari yang lain. Sedangkan  Abdullah Nashih „Ulwan anak 

sebagai makhluk yang pada prinsipnya memiliki akal yang sehat yang 

harus dimanfaatkan untuk mencari ilmu. 

Sedangkan dalam konsep psikologi anak adalah yaitu mereka yang 

sedang berada dalam perkembangan masa prenatal. 

1. Materi Anak 

Prinsip-prinsip pendidikan menurut Ibnu Sina adalah jangan memulai 

pengajaran Al-Qur‟an kepada anak melainkan setelah amak mencapai 

kematangannya akal jasmaniahnya yang memungkinkan dapat menerima 

apa yang diajarkan, Mengintegrasikan antara pengajran Al-Qur‟an dengan 

huruf  hijaiyah yang memperkuat pandangan pendidikan modern saat ini 

yaitu dengan metode analisi dan strukturalis dalam mengajarkan membaca 

dan menulis. 

Ibnu Sina mengatakan suatu kewajiban pertama ialah mendidik anak 

denga  sopan santun dan membiasakan dengan perbuatan terpuji sejak 

mulai di sapih, sebelum kebiasaan jelek mepengaruhinya. Jika terpaksa 

harus mendidik dengan hukuman sebaiknya peringatan dan ancaman lebih 

dulu. Jangan menindak anak denga kekerasan tetapi dengan kehalusan , 

lalu diberi motivasi dan persuasi dan kadang-kadang dengan muka masam 
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atau dengan cara agar ia kembali pebuatan baik, atau kadang-kadang dipuji 

didorong keberaniannya untuk bernuat baik. 

Tetapi jika terlanjur memukul, cukuplah dengan pukulan sekali saja 

yang menimbulkan rasa sakit, karena pukula  yang banyak membuat anak 

menjadi tersa ringan dan memandang suatu hukuman itu remeh. Pendapat 

Al-Ghazali tentang mendidik anak,  

a. Pendidikan anak dimulai sejak lahir 

b. Disiplin pribadi merupakan asas dari pendidikan akhlak 

Hendaknya para pendidik mengikuti sistem pendidikan berdasarkan 

atas kaidah membiasakan anak dengan disiplin pada waktu makan, 

berpakaian dan tidurnya.Tujuannya ialah untuk menumbuhkan jasmaniah 

anak agar kuat dan mampu mananggung kesulitan hidupnya. 

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa  tidak cukup seorang guru hanya 

membekali anak dengan ilmu pengetahuan saja, agar mereka menjadi 

orang yang berimu pengetahuan yang menambah kemapuannya dalam 

belajar. Akan tetapi juga wajib metode dalam penyajian ilmu kepada anak 

didik
31

 

2.    Masa Perkembangan Anak 

  Menurut Zakiah Dardjat membagi unsur anak kepada masa kanak-kanak 

(0-12 tahun), masa remaja ( 13-21 tahun) dan masa dewasa  diatas 21 

tahun.  

a. Masa kanak-kanak ( 0-6 tahun ) 
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 Pendidikan agama dalam arti pembinaan kepibadian sebenarnya telah 

dimulai sejak anak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Keadaan 

oran tua anak dalam kandungan mempengaruhi jiwa anak yang akan 

lahir nanti, hal ini banyak terbukti dalam perwatan jiwa. 

b. Anak-anak pada umur sekolah  

 Ketika si anak masuk sekolah dasar, dalam jiwanya ia telah membawa 

bekal agama yang terdapat dalam kepribadiannya, orang tuanya, dan 

gurunya ditaman kanak-kanak. 

 Pendidikan agama itu ditujukan kepada anak seutuhnya, mulai dari 

sikap dan kepribadiannya sampai pada pembinaan tingkah laku yang 

sesuai dengan ajaran islam. 

c. Masa Remaja pertama (13-16 tahun) 

 Pertumbuhan yang paling menonjol pada umur-umur ini adalah 

pertumbuhan jasmani yang cepat, seolah-olah ia bertambah tinggi 

dengan kecepatan yang jauh terasa dari masa kanak-kanak dulu. 

d. Masa remaja akhir (17-21 tahun) 

 Masa remaja terakhir dapat dikatakan bahwa anak pada waktu itu dari 

segi jasmani dan kecerdasan telah mendekati kesempurnaan.Yang 

berarti bahwa tubuh dengan seluruh anggotanya telah dapat berfungsi 

dengan baik. Kecerdasan telah dapat dianngap selesai 

pertumbuhannya, tinggal perkembangan dan penggunaanya saja yang 

perlu dilakukan. 
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1) H. Rudolf  Steiner berpendapat anak berkembang melalui 

pengalaman dan proses berfikir. Perkembangan diri anak adalah 

perkembangan kesadaran. Anak perlu banyak berhubungan dengan 

lingkungannya dan mengeksplorasi lingkungan untuk memperoleh 

suatu pemahaman. Pembelajaran perlu dilakukan dengan 

menggunakan media yang berkaitan dengan lingkungan. 

2) Maria Montasari ia seorang dokter yang meyakini bahwa 

pendidikan dimulai sejak anak lahir. Bayi yang masih kecil perlu 

diperkenalkan pada orang-orang dan suara-suara , diajak bermain, 

dan bercakap-cakap agar anak dapat berkembang menjadi anak 

normal yang bahagia.sebagai bekal kehidupan. 

3) Johann Pestalozzi memiliki pandangan tentang perkembangan dan 

pendidikan anak sebagai berikut : 

a) Menekankan pada pengamatan alam. Alam sebagi sumber 

utama pengetahuan.  

b)   Menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak. ia percaya bahwa   

pendidikan anak akan berhasil bila didasarkan pada kesan yang 

berhubungan dengan sensory impresion. Untuk keaktifan raga 

anak perlu bergerak dan melakukan berbagai aktifitas secara 

fisik dan psikis. Anak perlu menyentuh, membolak balikkan, 

memegang sesuatu.  

c) Pembelajaran dilakukan secara teratur dan bertahap. Ia berharap 

bahwa kegiatan belajar dilakukan secara berurutan , mulai dari 
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yang konkret ke abstrak, dari yang mudah ke yang sulit, dari 

yang dekay ke yang jauh, dari yang komlpeks ke yang 

sederhana. Prinsip ini sesuai dengan karakteristik anak yang 

tumbuh dan berkembang secar bertahap. Jhon dewey 

berpendapat bahwa anak perlu belajar dari kehidupan sehingga 

memperoleh keterampilan.
32

 

  Beberapa teori atau pendekatan mengenai perkembangan yaitu 

pendekatan-pendekatan perkembangan kognitif, belajar, atau lingkungan, 

dan etologis. Di samping itu kemudian juga pendekatan dari Imam AL-

Ghazali. 

a. Pendekatan perkembangan Kognitif 

Pendekatan ini didasarkan kepada asumsi atau keyakinan bahwa 

kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dan 

membimbing tingkah laku anak.Kunci untuk memahami tingkah laku 

anak terletak pada pemahaman bgaimana pengetahuan tersebut 

terstruktur dalam berbagai aspeknya. Ada tiga model perkembangan 

kognitif ini, yaitu : 

1) Model dari J. Piaget Pakar psikologi 

  Piaget berpendapat bahwa perkembangan manusia dapat 

digambarkan dalam konsep fungsi dan struktur. Fungsi merupakan 

mekanisme biologis yang sama bagi setiap orang kecenderungan-

kecenderungan biologis untuk mengorganisasi pengetahuan ke dala 
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struktur kognisi, dan untuk beradaptasi, kepada berbagai tantangan 

lingkungan. Tujuan dari fungsi-fungsi itu adalah menyusun struktrur 

kognitif internal.Sementara struktur merupakan interelasi saling 

berkaitan sistem pengetahuan yang mendasari dan membimbing 

tingkah laku intelegen. Struktur kognitif diistilahkan dengan konsep 

skema, yaitu seperangkat keterampilan. Pola-pola kegiatan yang 

fleksibel yang dengannya anak memahami lingkungan, 

Tahapan perkembangan kognitif menurut J. Piaget pakar psikologi swiss 

ini mengemukakan perkembangan anak-anak dengan empat tahapan, 

terutama yang menyangkut perkembangan kognitifnya yaitu: 

a) Sensorimotor usia 0-2 tahun, Perkembangan anak melalui interaksi 

fisik, baik dengan orang atau objek benda.  

b) Praopesional 2-6 tahun, Perkembanagan anak mulai menggunakan 

simbol-simbol untuk mempersentasi dunia lingkungan secara 

kognitif. 

c) Operasi Konkret, 7-11 tahun, Perkembangan anak sudah dapat 

membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka 

miliki. Mereka dapat menambah, mengurangi, mengubah. 

d) Operasi Formal, 11-sampai dewasa, perkembangan ini merupakan 

operasi mental tingkat tinggi.
33

 

2) Model Pemrosesan Informasi 
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 Pendekatan ini merumuskan bahwa kognitif manusia sebagai suatu 

sistem yang  terdiri atas tiga bagian, input, yaitu proses informasi dari 

lingkungan atau stimulasi yang masuk ke dalam reseptor-reseptor 

panca indera dalam bentuk penglihatan, suara, dan rasa, proses yaitu 

pekerjaan otak untuk mentransformasi informasi atau stimulasi dalam 

cara beragam, yang meliputi mengelolah, menyusun informasi ke 

dalam bentuk-bentuk simbolik, membandingkan dengan informasi 

sebelumnya, memasukkan ke dalam memori dan menggunakannya 

apabila diperlukan. Output, yang berbentuk tingkah laku, seperti 

berbicara, menulis, interaksi sosial, dan sebagainya. 

3) Model Kognisi Sosial 

Model ini menekankan tentang dampak pengaruh penagalaman 

sosial terhadap perkembangan kognitif.  

Erik Erikson, seorang pakar psikologisosial dari Jerman, 

mengatakan bahwa perkembangan kepribadian anak (terutama pada 

usia 0-6 tahun) mengalami tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Anak sejak lahir sampai usia sekitarsatu tahun (0-1 tahun), 

sikap dasar psikologi yang dimiliki oleh bayi, adalah mereka 

dapat mempercayai lingkungannya. Timbulnya trust 

(kepercayaan) dibantu oleh adanya pengalaman yang ada 

kesamaan dengan trust dalam pemenuhan kebutuhan dasar bayi 

oleh orangtuanya. dapat disimpulkan apabila pengasuh yang 

diberikan orang tua kepada anaknya tidak memenuhi kebutuhan 
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dasar yang di oerlukan anak, dan tidak konsisten, maka anak 

akan cemas dan mencurigai lingkungannya. Tahap ini oleh 

Erikon disebut tahap “trust” versus mistrut” (percaya dan 

curiga). 

2. Setelah anak belajar trust atau mistrust tersebut terhadap 

lingkungannya atau orangtuanya, kira-kira usia 2-3 tahun, akan 

memasuki tahap kemandirian terbatas, dia mendapatkan 

dorongan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai 

dengan tempo dan caranya sendiri.  

Apabila orangtua dan pengasuhnya memberikan supervisi 

dan bimbingan yang bijaksana, maka anak akan 

mengembangkan kesadaran autonomy (rasa kemandirian), 

tetapi apabila orantua dan pembimbingnya atau gurunya tidak 

sabar dan terlalu banyak melarang kepada anak, maka akan 

menimbulkan sikap ragu-ragu terhadap lingkungannya. 

Sebainya orangtua menghindari sikap membuat malu si 

anak, apabila anaknya melakukan tingkah laku yang tidak 

disetujui orangtuanya, karena rasa maku akan menimbulkan 

perasaan ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Tahap ini 

disebut sebagai “autonomy verus shame and doubt” (mandiri 

dan percaya diri atau malu dan ragu-ragu).  

3. Pada saat usia anak mencapai 4-5 tahun, kemampuan anak un 

tuk melakukan partisipasi dalam berbagai kegiatan fisik dan 
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kemampuan mengambil inisiatif untuk bertindak mulai tampak 

kuat. Tetapi biasanya tidak semua keinginan akan disetujui 

oleh orangtuanya atau penmgasuhnya, bahkan tidak jarang 

keinginan tersebut dipatahkan begitu saja tanpa 

mempertimbangkan perasaan anak. Apabila anak usia 4-5 

tahun diberi kebebasan untuk menjelajahi dan bereksperimen 

dalam lingkungannya, dan apabila orangtua memberikan waktu 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak, maka anak akan 

cenderung akan lebih banyak mempunyai ini siatif dalam 

menghadapi masalah yang ada di sekitarnya. Tahap ini disebut 

sebagai “inisiative versus gukit” (berkeinginan dan rasa 

bersalahj).
34

  

3. Faktor  Yang Mempengaruhi Masa  Anak 

Dalam pembahasan ini sudah penulis singgung, dimana anak-anak 

adalah manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, dalam keadaan ini 

akan dipengaruhi oleh bermacam-macam segi dan arah. Maksud faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-

anak tersebut yaitu: 

a. Lingkungan Keluarga  

Sebenarnya sejak anak masih dalam kandungan sedikit atau banyak 

langsung atau tidak langsung sudah dibentuk oleh ibunya juga anggota 

keluarganya yang lain, baik secara jasmani maupun rohaninya. Keluarga 
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merupakan alam pertama atau peletakkan batu pertama dalam 

pertumbuhan dan perkembangan si anak untuk selanjutnya. 

 Apabila keluarga atau orang tua itu dalam peletakkan pondasi 

terhadap anak kurang hati-hati dalam arrti kurang dalam perhatian 

khusus, maka pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya, baik 

jasmani maupun rohaninya tidak berjalan semestinya atau sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 Pada dasarnya keluargalah yang sangat besar peranannya serta 

pengaruhnya dalam perkembangan dan perumbuhan watak serta tingkah 

laku karena pada  kanak-kanak itu adalah paling banyak waktunya dalam 

keluarga. 

b. Lingkungan Masyarakat 

 Dari lingkungan keluarga lingkungan yang kedua yang 

memepengaruhi anak-anak adalah lingkungan masyarakat. Unsur yang 

mempengaruhi pada anak, yaitu dalam tingkah lakunya stimulat-

stimulat dari lingkungan masyarakat lebih kuat dari lingkungan 

keluarga, maka sedikit demi sedikit basic keluarga akan tertimbun yang 

akhirnya lingkungan masyarakatlah yang mewarnai tingkah laku atai 

diri si anak. 

 Anak hidup dilingkungan masyarakat beragam, maka akan berbeda 

tingkah lakunya dengan anak yang bertempat tinggal dilingkungan yang 

agamanya kurang. Dengan demikian lingkungan bagi anak harus 

diperhatikan. Oleh karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang 
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tidak bisa terlepas dari alam, maka alam sekitar atau lingkungan juga 

berpengaruh bagi anak. 

 Begitu juga alam mempengaruhi dalam pembentukan watak, 

misalnya anak berasal dari alam pegunungan yang hawanya sejuk 

dengan pemandangan yang selalu menghijau akan berbeda dengan anak 

yang berasal dari alam pantai yang selalu berhadapan dengan hawa 

panas, angin kencang, serta ombak yang besar. 

 Ada juga ahli pendidikan yang mengatakan bahwa lingkungan 

yang akan mewarnai atau menentukan anak yaitu pendapat aliran 

empirisme atau tabularasa, dengan tokoh bernama jhon locke beliau 

mendewakan pendidikan atau lingkungan  sangat berpengaruh, 

sebaliknya sangat pesimis terhadap bawaan atau bakat. 

c. Lingkungan pendidikan sekolah 

  Pendidikan yang formal yaitu pendidikan sekolah. Adapun 

pendidikan disekolah itu akan sedikit sekali pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan anak yang baru pada diri anak. Di sekolah pendidikan 

tentang cipta, rasa, karsa, karya dan kepribadian anak sudah didasari 

dalam pendidikan keluarga secara resmi, kemudian akan dikembangkan 

secara sistematis melalui program pendidikan dan pengajaran. 

  Suatu hal yang harus diperhatikan oleh orang tua atau keluarga 

dalam hal memperhatikan anak yaitu dalam lingkungan keluarga itu 

jangan smapai bertentangan dengan lingkungan disekolah. Artinya 
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anatara lingkungan keluarga itu harus serasi dengan lingkungan 

disekolah. 

  Selanjutnya hal yang perlu dioerhatkan yaitu antara lingkungan 

keluarga denagn lingkungan sekolah harus ada hubungan antara 

kespakatan dalam hla pendidikan serta harus adanya saling kontrol. 

Agar terjalin hubungan yang berkesinambungan antara lingkungan 

sekolah dengan lingkunga  keluarga. Karena pada masa itu anak belum 

bisa memilih sendiri mana yang baik bagginya dan mana yang buruk. 

d. Rumah-rumah ibadah 

 Dalam arena pendidikan bagi anak, rumah-rumah ibadah juga 

sangat berpengaruh. Hal ini akan berpengaruh pada akhlak. Maka 

sedapat mungkin anak hendaknya dikenalkan dengan tempat-tempat 

ibadah misalnya masjid, langgar, surau, pondok, dan sebgainya. Yang 

ada hubungannya dengan ibadah. Dengan tujuan anak akan meniru 

perbuatan orang dewasa dengan pembiasaanini lama kelamaan hal yang 

baik tadi menjadi kebiasaan dan dilakukan terus menerus dan akhirnya 

anak akan melakukan pekerjaan itu dengan sempurna. 

4. Tujuan Pendidikan Pada Anak-Anak 

Secara spesifik pendidikan dimasa kanak-kanak bertujuan supaya anak 

setelah remaja atau dewasa nantinya sudah tetanam akhlak yang baik 

tingkah laku yang baik dan mulia yang telah didapatnya dimasa kanak-

kanak, dan lebih terperincinya lagi tujuan sebagai berikut: 

a. Baik masa kank-kanak hingga akhir hayat nanti terbiasa melakukan  
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 hal-hal yang baik yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an dan hadist. 

                           

  Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah 

dengan sebenar-benarnya taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati 

melainkan dalam keadaan beragam Islam”. (Q.S. Ali-Imran:102).
35

 

 

b. Pendidikan dimasa kanak-kanak sebgai bekal setelah dewasa dapat 

mengetahui dan menjaga hubungan baik dengan Allah SWT. Dan 

dengan sesama manusia.  

5.  Metode pendidikan Pada Masa Anak-Anak 

Dalam proses pendidikan Islam, faktor metode adalah faktor yang 

tidak boleh doabaikan karena ikut menentukan sukses atau tidakya tujuan 

pendidikan Islam, ada banyak istilah atau definisi yang dipakai oleh para 

ahli pendidikan Islam mengenai metode namun paling  populer digunakan 

adalah istilah Thoriqoh yang berarti jalan atau cara yang akan ditempuh 

dalam mendidik anak. 

Dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam (Menurut konsepsi Islam) 

Syaiful Anwar menegemukakan metode dalam mendidik atau 

menyampaikan untuk mencapai tujuan diantaranya adalah: 

1) Memberikan Nasehat-nasehat 

2) Mempegunakan perkataan yang jelas 

3) Memberikan contoh teladan yang baik 

4) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

5) Memberikan latihan-latihan atau tugas-tugas 
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6) Mengajak anak didik merenungkan dan memikirkan kejadian masa 

 lampau. 

7) Himbauan agar berbuat baik dan menakut nakuti agar tidak berbuat 

 kejahatan.
36

 

Dari beberapa metode diatas, dapat penulis kemukakan bahwa 

diantara metode yang sesuai dengan surat Luqman yaitu : 

a) Metode meberikan Nasehat 

 Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 19 yang berbunyi : 

                              

  Artinya: “Dan sederhanaknalah dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu, seseungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara 

keledai”.
37

 

 

 Ayat di atas wasiat luqman terhadap anaknya, agar anaknya bersikap 

dan berperilaku yang baik, yaitu dengan tidak boleh sama sekali 

bersifat sombong, membangga-banggakan diri kemudian memandang 

remeh orang lain.
38

 

 Dapat disimpulkan, Jadi Luqman menasehati anaknya untuk bertutur 

kata yang lemah lembut. 

b) Metode Contoh tauladan yang baik 

 Sebagaiman tertera dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi : 
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Artinya:” Dan ingatlah ketika lukman berkata kepada anaknya, 

ketika ia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku janganlah 

engkau mempersekutukan Allah karena memepesekutukan Allah adalah 

benar-benar kezalman yang besar.(Q.S. Luqman, Ayat:13).
39

 

 

Yang dimaksud dengan metode mendidik dengan memberikan 

contoh teladan yang baik disini yaitu pada kalimat ketik Luqman 

menasehati naknya, Luqman memberikan contoh tauladan yang baik 

dengan jalan memerintahkan ananknya supaya menyembah Allah 

semata dan melarang   berbuat syirik. 

c) Metode Himbauan 

Sebagai tertera dalam surat Luqman ayat 17 yang berbunyi: 

                         

                

Artinya: Wahai anakku laksnakanlah Sholat dan suruhlah manusia 

berbuat yang makruf  dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan 

bersabarlah dari apa yang menimpamu, sesungguhnya yang 

demikianitu termasuk perkara yang penting.
40

 

 

Yang dimaksud dengan metode himbauan untuk melakukan 

perbuatan yang makruf  dan mencegah yang munhkar terdapat pada 

kalimat Luqman memerintahkan atau memberikan himbuan kepada 

anaknya untuk mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar.  
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Dari pendapat diatas, tentang pesan Luqman kepada anaknya adalah 

merupakan hal yang dapat memperkuat pribadi dan ketangguhan 

sesorang dalam hubungannya kepada Allah, untuk mendalam rasa 

syukur kepada Allah atas nikmat dan perlindungannya maka 

laksanakanah sholat adalah salah satu dari perwujudan tersebut. 
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