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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu proses dan sistem yang bermuara pada 

pencapaian suatu kualitas tertentu yang dianggap dan diyakini paling ideal. 

Kualitas hasil pendidikan generasi mendatang sangat tergantung bagaimana 

pendidikan itu diberikan saat ini. 

Jika pendidikan itu dipandang sebagai suatu proses, maka proses tersebut 

akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan.  Suatu tujuan yang 

hendak dicapai oleh pendidikan pada hakekatnya adalah suatu perwujudan dari 

nilai-nilai ideal yang terbaik dalam pribadi yang di inginkan.
1
 Nilai-nilai ideal itu

mempengaruhi dan mewarnai pola kependidikan manusia, sehingga menggejala 

dalam perilaku lahiriyah. Dengan kata lain, perilaku lahiriyah dalam cerminan 

yang memproyeksikan nilai-nilai ideal yang telah mengacu di dalam jiwa 

manusia sebagai produk dari proses kependidikan. 

Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia 

yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang 

mamiliki potensi kreatif dan inovatif  dalam segala bidang kehidupan.
2
 Pendidikan

selalu melekat dalam kehidupan manusia yang tidak terbatas oleh waktu kecuali 

datangnya kematian yang akan memutuskan seluruh perkara yang berhubungan 

dengan manusia di dunia. 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sentral dan kegiatan yang 

disengaja dan terencana untuk membantu mengembangkan seluruh potensi anak 

agar dapat bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai individu, masyarakat 

dan warga negara yang berilmu atau berintelektual tinggi, serta berwawasan yang 

luas dan mampu untuk berpikir bebas.  
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Pendidikan dalam suatu bangsa mempunyai peranan yang sangat penting 

guna menunjang serta menjamin kelangsungan suatu bangsa itu sendiri. Sebab 

melalui pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa 

tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk how to know dan how 

to do, tetapi yang amat penting adalah how to be, bagaimana supaya how to be 

terwujud, maka diperlukan transfer budaya dan kultur.
3
 

Pendidikan merupakan sebuah usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Istilah pendidikan atau paedagogie dapat diartikan sebagai bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi 

dewasa. Sehingga pendidikan menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan 

atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, 

peserta didik, tujuan dan sebagainya. Selain itu, pendidikan juga merupakan 

fenomena manusia yang fundamental, yang mempunyai sifat konstruktif dalam 

hidup manusia.
4
 Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan suatu hal 

yang penting bagi manusia untuk merubahnya menjadi lebih dewasa, baik dewasa 

dalam hal jasmani maupun rohani. 

Pengertian pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan pengertian 

pendidikan Islam, namun dalam pendidikan Islam lebih ditekankan lagi pada 

nilai-nilai Islam. Menurut Achmadi, pendidikan Islam ialah segala usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang 

ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan 

norma Islam.
5
 Dalam pandangan Islam, insan kamil diformulasikan secara garis 

besar sebagai pribadi muslim, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa serta 

memiliki berbagai kemampuan yang teraktualisasi dalam hubungannya dengan 
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Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya secara baik, positif, 

dan konstruktif. 

Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan barat (sekuler), terutama 

karena pendidikan Islam tidak hanya di dasarkan atas hasil pemikiran manusia 

dalam mencapai kemaslahatan umum atau humanisme universal namun dasar 

pokok pendidikan Islam adalah Al Quran dan Al Hadits. Al Quran sebagai dasar 

pokok pendidikan Islam di dalamnya terkandung sumber nilai yang absolute, yang 

eksistensinya tidak mengalami perubahan walaupun interprestasi (penafsiran)-nya 

mengalami penyesuaian  sesuai dengan konteks zaman, keadaan, dan tempat. 

Pendidikan Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang mendapat 

banyak perhatian dari para ilmuwan. Hal ini karena disamping perannya yang 

amat strategis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, juga karena di 

dalam pendidikan Islam terdapat berbagai masalah yang kompleks dan 

memerlukan penanganan segera. Bagi mereka yang akan terjun ke dalam bidang 

pendidikan Islam harus memiliki wawasan yang cukup tentang pendidikan Islam 

dan memiliki kemampuan untuk mengembangkannya sesuai dengan tuntunan 

zaman. 

Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam secara 

umum yaitu membentuk kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan 

kamil dengan pola takwa. Insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, 

dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada 

Allah swt.
6
 Jadi, peran pendidikan khususnya pendidikan Islam sangatlah penting 

bagi anak agar kehidupannya dapat selaras dengan tujuan pendidikan Islam itu 

sendiri. Bagaimana mendidik anak dan menciptakan lingkungan yang kondusif 

dalam upaya pengembangan pribadi dan karakter anak, sebenarnya sudah 

dijelaskan secara komprehensif dalam Islam. Dalam Islam, hak-hak anak dan 

upaya perlindungan terhadap anak benar-benar dijaga dan dihormati. Semuanya 

berpangkal pada satu orientasi untuk menyiapkan generasi berkualitas dari segi 

moral, intelektual, dan spiritual. Buku Menjadi Orangtua Bijak, Solusi Kreatif 

Menangani Pelbagai Masalah Pada Anak karya Abdul Mustaqim mencoba 
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menawarkan konsep pendidikan anak dalam perspektif Islam. Penulis buku ini 

mengharapkan akan muncul orang tua kreatif dan bijak dalam keluarga, sehingga 

pendidikan dan hak anak akan terjaga dan terealisasi dengan baik. Karena dari 

keluargalah pembentukan peradaban sebenarnya dimulai.
7
  

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Swt  yang harus di 

pertanggung-jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya. 

Diantaranya bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, kasih sayang, 

perlindungan yang baik, dan berbagai aspek  lainnya. Pendidikan perlu dilihat 

sebagai suatu proses yang terus  berkembang, dan serentak dengan perkembangan 

individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. 

Dengan kemahiran yang diperolehnya  anak akan mengaplikasikannya dalam 

konteks yang bermacam-macam dalam hidup kesehariannya di saat itu ataupun 

sebagai persiapan untuk kehidupannya dimasa yang akan datang. 

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses  mendidik, 

mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua 

sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai yang baik 

dan terpuji bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem 

pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-

sampai di ibaratkan bahwa surga neraka anak tergantung terhadap orang tuanya.
8   

Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan yang 

rabbani yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggung jawab 

orangtua. 

Anak-anak diperingkat awal usianya, mereka di bentuk dan di didik sejak 

dari awal. Islam dan barat mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Apa 

yang membedakannya ialah Islam menekankan pembentukan dasar (ketauhidan) 

seorang anak yang bukan hanya kelakuan fisikal dan intelektualnya saja, tetapi 

pemantapan akhlak juga perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di 
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dalam ruh dan jiwa anak. Kalau suatu informasi yang diterima oleh seorang anak 

itu hanya diatas pengetahuan tanpa adanya penanaman aqidah dan pemantapan 

akhlak akibatnya generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap 

perkembangan intelektualnya tetapi dari aspek-aspek yang lain (aqidah dan 

akhlaknya) ia pincang dan tiada keseimbangan. 

Akidah merupakan fondasi dasar kepribadian seseorang. Akidah tak lain 

adalah jati diri siapa saja. Sebelum menilai tingkah laku dan kelakuan seseorang 

maka akidah serta keyakinan hidupnyalah pertama sekali harus dinilai. Bahkan 

jika ingin memperbaiki kwalitas hidup, pemahaman akidah lah yang pertama 

sekali harus dibongkar dan dirakit ulang secara rapi, tepat dan sempurna. 

Akidah yang merupakan keyakinan dasar pokok dalam Islam menempati 

posisi awal dalam pengajaran Islam. Bahkan para ulama akidah secara tegas 

menetapkan bahwa akidah tak lain adalah dasar hukum islam dan akar seluruh 

ilmu dalam Islam. Tak disangkal kalau akidah itu sendiri penentu kebahagian di 

dunia dan di akhirat kelak. 

Dalam Islam orangtua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan 

sesuai dengan fitrahnya, yaitu pendidikan keimanan kepada Allah Swt. Fitrah ini 

merupakan kerangka dasar  operasional dari proses penciptaan manusia. Di 

dalamnya terkandung kekuatan potensial  untuk tumbuh dan berkembang secara 

maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaannya. Konsep 

dasar keimanan ini telah digambarkan dalam Al-Qur‟an ketika Luqmanul Hakim 

memberikan pendidikan dasar terhadap anaknya. 

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap 

orangtua. Anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta 

kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini 

dan diharapkan  dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga 

merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an 

surah al-Anfal ayat 28 yang berbunyi : 
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Artinya :”Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 

cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar.”
29

 (QS.al-Anfal 

ayat [8;28]).
10

 

             Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah 

kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orangtua 

hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah 

Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik 

mengikuti ajaran Islam maka orangtua akan memperoleh ganjaran pahala yang 

besar dari hasil ketaatan mereka. 

           Namun, fenomena yang ada menunjukkan masih banyak orangtua yang 

tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang 

tidak memperoleh haknya dari orangtua mereka, seperti; hak mendapatkan 

perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan 

benar, hak menerima nafkah yang halal dan baik, dan sebagainya.
11

 

 Diantara contoh kekerasan yang yang dilakukan oleh orang tua maupun 

oknum pendidik sebagai orang tua di sekolah terhadap anak yang berada di bawah 

tanggung jawabnya adalah kasus kekerasan yang terjadi di kota Padang Hilir 

Tebing Tinggi Sumatra Utara seorang ayah yang tega mencabuli putri 

kandungnya sendiri.
12

 Kasus serupa juga terjadi di Cipulir Jakarta Selatan, 

seorang ibu tega melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak 

kandungnya.
13

 

 Jika di cermati lebih jauh, kasus kekerasan yang melibatkan orang tua 

terhadap anaknya tidaklah sedikit. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data 

Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABDH), sepanjang 2014 di Indonesia 

sedikitnya ada sekitar 2.879 anak melakukan tindak kekerasan dan harus 

berhadapan dengan hukum, mulai rentang usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak 

                                                           
9 M. 

Nasib Ar-Rifai‟i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta, Gema Insani, 1999), h. 509 
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 DEPAG RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung, CV. Diponegoro, 2000) h.379 

 11 M. Nippan,........anak...h. 28 
12

http://regional.kompas.com/read/2015/06/19/00334911/Ayah.Cabuli.Anak.Kandung.Sej

ak.Kelas.5.SD. di akses tanggal 20 Desember 2015 
13

http://news.liputan6.com/read/2277531/derita-3-bocah-korban-kekerasan-orangtua. di 

akses tanggal 20 Desember 2015 

http://regional.kompas.com/read/2015/06/19/00334911/Ayah.Cabuli.Anak.Kandung.Sejak.Kelas.5.SD
http://regional.kompas.com/read/2015/06/19/00334911/Ayah.Cabuli.Anak.Kandung.Sejak.Kelas.5.SD
http://news.liputan6.com/read/2277531/derita-3-bocah-korban-kekerasan-orangtua
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(9%), usia 13 tahun. Modus paling banyak adalah kekerasan anak sebanyak 

1.701 kasus, pencurian sebanyak 255 kasus, narkoba (pengguna) sebanyak 224 

kasus, pelecehan seksual 198 kasus, pembunuhan 170 kasus, penggunaan senjata 

tajam 148 kasus, perkosaan 104 kasus, miras 47 kasus. Narkoba 25 kasus, dan 

lainnya 2 kasus.
14

 

 Kasus dan data di atas hanyalah sebagian kecil dari banyak fakta tentang 

tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Terlepas dari 

persoalan tindak kekerasan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pelajaran 

atau lainya, yang pasti tindakan tersebut telah menimbulkan dampak negative dan 

tidak baik pada perkembangan seorang anak. 

Dalam pandangan Islam anak merupakan amanah di tangan kedua orang 

tuanya. Hatinya yang bersih merupakan permata yang berharga, lugu dan bebas 

dari segala macam ukiran dan gambaran. Ukiran berupa didikan yang baik akan 

tumbuh subur pada diri anak, sehingga ia akan berkembang dengan baik dan 

sesuai ajaran Islam, dan pada akhirnya akan meraih kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat.  Jika anak sejak dini dibisakan dan dididik dengan hal-hal yang baik dan 

diajarkan kebaikan kepadanya, ia akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan 

akan memperoleh kebahagiaan serta terhindar dari kesengaraan/ siksa baik dalam 

hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini senada dengan firman Allah 

surat At Tahrim ayat 6 : 

                      

                       

 
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, yang keras, yang tidak mendurhakai 
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At Tahrim [66: 6]).15 

                                                           
14

 http://news.liputan6.com/read/2154228/ komnas-pa-prediksi-pelaku-kekerasan-anak-

meningkat-18-tahun-2015 di akses 7anggal 20 Desember 2015 
15

 DEPAG RI, Op. Cit h.1273 

http://news.liputan6.com/read/2136423/komnas-pa-indonesia-gawat-darurat-kekerasan-anak
http://news.liputan6.com/read/2154228/%20komnas-pa-prediksi-pelaku-kekerasan-anak-meningkat-18-tahun-2015
http://news.liputan6.com/read/2154228/%20komnas-pa-prediksi-pelaku-kekerasan-anak-meningkat-18-tahun-2015
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Terhadap ayat ini Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa ayat ini 

menganjurkan kepada setiap individu muslim bertakwa kepada Allah dan 

perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Ibnu Kasir 

menjelaskan bahwa Qatada mengatakan bahwa “engkau perintahkan mereka 

untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka 

terhadapNya, dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan 

engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk 

mengamalkannya. Jika engkau melihat di kalangan keluargamu suatu perbuatan 

maksiat kepada Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau 

larang mereka melakukannya”. Hal yang sama juga dikemukakan Ad-Dahlak dan 

Muqatil, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim 

mengajarkan kepada keluarganya, baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-

budaknya, hal-hal yang difardukan oleh Allah dan mengajarkan kepada mereka 

hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi. 
16

   

Dari uraian di atas kiranya dapat disebutkan bahwa tujuan pendidikan anak 

dalam pandangan Islam adalah memelihara, membantu pertumbuhan dan 

perkembangan fitrah manusia yang dimiliki anak, sehingga jiwa anak yang lahir 

dalam kondisi fitrah tidak terkotori oleh kehidupan duniawi yang dapat 

menjadikan anak sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Atau dengan kata lain 

bahwa pendidikan anak dalam pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan 

nilai-nilai keislaman kepada anak sejak dini, sehinga dalam perkembangan 

selanjutnya anak menjadi manusia muslim yang kāffah, yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. Hidupnya terhindar dari kemaksiatan, dan dihiasi 

dengan ketaatan dan kepatuhan serta oleh amal soleh yang tiada hentinya. Kondisi 

seperti inilah yang dikehendaki oleh pendidikan Islam, sehingga kelak akan 

mengantarkan peserta didik pada kehidupan yang bahagia di dunia maupun di 

akhirat. 

Pendidikan Islam merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, 

pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta 
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 Ibnu Kasir, Tafsir Al Qur’an al- Ażīm juz 28…, h. 416. 
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bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan 

kehidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya. Seluruh ide tersebut telah 

tergambar secara integrasi dalam sebuah konsep dasar yang kokoh. Islam pun 

telah menawarkan konsep aqidah yang wajib diimani agar dalam diri manusia 

tertanam perasaan yang mendorongnya pada perilaku normatif yang mengacu 

pada syari‟at Islam. Perilaku yang dimaksud adalah penghambaan manusia 

berdasarkan pemahaman atas tujuan penciptaan manusia itu sendiri.  

Aspek keimanan dan keyakinan menjadi landasan aqidah yang mengakar 

dan integral, serta menjadi motivator yang menggugah manusia untuk 

berpandangan ke depan, optimis, sungguh-sungguh dan berkesadaran.
17

 Jika 

keimanan seorang telah kuat, segala tindak-tanduknya akan didasarkan pada 

pikiran-pikiran yang telah dibenarkannya dan hatinya pun akan merasa tenteram. 

Perilakunya senantiasa didasarkan pada landasan yang kokoh dan kuat sehingga 

dapat dijadikan pegangan dan tumpuan ketentraman. Dia tidak akan mengerjakan 

suatu perbuatan yang tidak sejalan segala pengertian yang terkandung dalam 

keimanan. Keimanan yang benar merupakan landasan yang kokoh bagi konsep 

pendidikan yang mantap dan hasilnya berkualitas tinggi. Dengan bekal keimanan, 

insan mukmin akan memiliki perilaku istimewa karena hidupnya dilengkapi 

dengan sistem, hukum, tatanan, dan keharmonisan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa sistem pendidikan yang berpijak pada dasar-dasar keimanan 

akan mendatangkan hasil yang lebih berkualitas, lahir maupun batin, jika 

dibandingkan dengan sistem pendidikan yang hanya mementingkan segi lahiriah 

saja, tanpa landasan keimanan.
18

 Dalam suatu hadits yang riwayatkan oleh Imam 

Muslim Rasulullah saw. bersabda:  

 

 

 

                                                           
17 Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di rumah dan masyarakat, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1995), h. 34 

 
18

 Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam 

Keluarga di Sekolah dan di Masyarakat, (Semarang, Diponegoro,1989), h, 84 
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Artinya; “Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasannya ia berkata: Rasulullah 

saw barsabda: Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya (potensi untuk beriman-

tauhid kepada Allah dan kepada yang baik ). Kedua orang tuanyalah yang 

menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”.(HR. Muslim).
19

   

Dari hadits Nabi di atas bahwa seorang anak akan menjadi Yahudi, 

Nasrani atau Majusi tergantung kepada orang tuanya. Sebab perkembangan fitrah 

manusia itu tergantung kepada usaha pendidikan dan bimbingan. Jika sejak masa 

kecilnya, anak-anak telah mendapat memiliki keimanan yang mantap dan pikiran 

yang ditanami dengan dalil-dalil tauhid secara mendalam, maka para perusak akan 

merasa sulit mempengaruhi hati dan pikiran yang sudah matang. Juga tidak akan 

ada seorang pun yang mampu menggucang jiwa yang mu‟min. sebab, mereka 

telah mencapai tingkat iman yang mantap, keyakinan yang mendalam dan logika 

yang sempurna. Begitu juga sebaliknya apabila seorang anak tidak mendapatkan 

kesempatan sebaik-baiknya yang mendukung perkembangan keagamaannya, 

maka dia akan hidup menyimpang dari jalan Islam. Kemampuan dasar beragama 

yang sesuai dengan fitrah pada setiap individu tidak akan berkembang bila tidak 

mendapatkan bimbingan yang baik dan benar. 

Dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah Ayat 133 telah dijelaskan bagaimana 

pemandangan ketika nabi Ya‟kub bersama anak-anaknya saat ia menghadapi 

kematian merupakan pemandangan yang sangat besar petunjuknya, kuat 

pengarahannya, dan dalam pengaruhnya. Menghadapkan diri anak kepada Allah 

adalah hal yang pertama dan utama diajarkan orang tua kepada anaknya, sebelum 

dikenalkan pada pendidikan lainnya. Hal itu merupakan kewajiban dalam 

berperan dan tanggung jawab yang sangat mendasar bagi orang tua terhadap 

perkembangan aqidah yang nantinya sangat mempengaruhi perkembangan dan 

pendidikan serta kehidupan anak di kemudian hari. 

                                                           
19

 Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, Shahih Muslim, juz IV, ter, Adib 

Bisri Musthofa ,(Semarang: CV asy -Syifa, 1993), h, 587 
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Dari sini dapat diketahui bahwa jika anak tumbuh di dalam keluarga yang 

menyimpang, belajar di lingkungan yang sesat dan bergaul dengan masyarakat 

yang rusak, maka anak akan menyerap kerusakan itu, terdidik dengan akhlak yang 

buruk, di samping menerima menerima dasar-dasar kekufuran dan kesesatan. 

Kemudian, dengan segera ia akan beralih dari kebahagiaan kepada kesengsaraan, 

dari keimanan kepada kemurtadan dan dari Islam kepada kekufuran. Jika semua 

itu telah terjadi, maka sangat sulit mengembalikan anak kepada kebenaran, 

keimanan dan jalan mendapat hidayah.
20

 

Pendek kata, tanggung jawab pendidikan iman merupakan tanggung jawab 

terpenting bagi para pendidik. Sebab ia merupakan pusat segala sumber, karena 

anak telah memasuki pintu gerbang iman dan meniti jembatan Islam. Tanpa 

peendidikan ini, anak tidak akan memiliki tanggung jawab, tidak dapat dipercaya, 

tidak mengenal tujuan, tidak mengerti makna kemanusiaan yang mulia dan tidak 

mampu meneladani teladan yang paling luhur. Akhirnya, ia hanya akan hidup 

seperti binatang yang hanya mempunyai keinginan untuk menutupi rasa laparnya, 

memuaskan instingnya, mengejar seluruh kesenangan hawa nafsunya, dan bergaul 

dengan orang-orang jahat yang berlumuran dosa. 

Namun dalam prakteknya masih banyak pendidik yang kurang 

memperhatikan pendidikan aqidah peserta didiknya, mereka lebih mengutamakan 

pendidikan yang hanya bersifat duniawi saja. Padahal aqidah sebagai pondasi 

dalam suatu pendidikan. Apabila aqidahnya telah kokoh maka perilakunya tidak 

akan melenceng dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh agama.  

Biang semua itu adalah ketiadaan filsafat pendidikan Islam yang jelas. 

Adanya sistem pendidikan yang paradok antara mempertahankan prinsip 

pragmatis atau Islami idealis dikarenakan proses pendidikan dan pembelajaran 

tidak berpatokan pada tujuan yang pasti dan jelas. Hal ini tentu merusak identitas 

ke-Islaman pendidikan setelah merusak kepribadian para peserta didik. Makanya, 

setiap reformasi di bidang pendidikan mesti dimulai dari pembetulan pemahaman 

dan pandangan ummat melalui konsolidasi ilmu secara syar‟i. Sekaligus 

                                                           
20

Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, terj, Saifullah Kamali 

dan Hery Nur Ali, (Bandung, Asy-Syifa,1988), jilid I, h, 157-159. 
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mengarahkan para peneliti untuk meninjau ulang realitas pendidikan secara kritis 

dan mencoba memperbaikinya. Serta berpegang pada inisiatif memformulasikan 

ulang pendidikan secara formula islami dan mengaitkannya dengan realitas 

kehidupan yang integral.
21

  Nilai keimanan tauhid yang terdapat dalam sistem 

akidah Islam, merupakan nilai pokok termahal yang menjadi salah satu modal 

bagi solusi problematika pendidikan.   

Dari pernyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam 

kaitannya dengan pendidikan aqidah. Selanjutnya permasalahan ini penulis 

rumuskan dalam sebuah penelitian yang berjudul : “Pendidikan Aqidah Terhadap 

Anak analisi ayat al-Qur‟an surat al-Baqarah Ayat 133”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Orang tua dan masyarakat  pendidik  pada saat ini masih ada yang kurang 

memperhatikan masalah pendidikan akidah terhadap anak sejak dini. 

2. Pada dasarnya manusia mempunyai fitrah untuk berkeyakinan (akidah) 

kepada Allah Yang Esa. Fitrah tersebut perlu dididik agar tetap pada 

fitrah aslinya. Fitrah tersebut perlu pendidikan, sebab manusia di samping 

diberi fitrah untuk memiliki akidah kepada Allah, juga diberi 

kecenderungan nafsu yang menjadikanya ingkar kepada Tuhannya. 

 

C. Batasan Masalah  

Cakupan penelitian ini begitu luas, sedangkan waktu dan kemampuan penulis 

begitu terbatas. Oleh karena itu agar penelitian ini fokusn pada masalah mak 

diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitan ini adalah; konsep pendidikan akidah menurut Islam dan pandangn para 

mufasir terhadap konsep pendidikan akidah yang tercantum dalam surat al 

Baqarah ayat 133. 

 

                                                           
21

 Sayyid Salamah al-Khumaisy, al-Tarbiyah wa Tahdits al-Insaan al-Araby, (Cairo: 

Alam al Kutub, 1988), h. 99. 
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D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka 

rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:  

1.  Bagaimanakah konsep pendidikan aqidah menurut Islam ?. 

2. Bagaimanakah konsep pendidikan aqidah terhadap anak menurut Al Quran 

surat al Baqarah ayat 133 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui konsep pendidikan aqidah terhadap anak. 

2. Untuk mengetahui konsep pendidikan aqidah yang terdapat dalam al-

Qur‟an surat al-Baqarah 133. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada para pendidik betapa pentingnya pendidikan aqidah yang harus 

ditanamkan kepada anak sejak dini. 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan petunjuk tentang isi 

kandungan surat al-Baqarah ayat 133 untuk dijadikan pedoman para 

pendidik dalam melaksanakan tugasnya serta untuk memberikan 

pemahaman tentang peran dan tanggung jawab pendidik atau orang tua 

terhadap pendidikan Islam (aqidah) peserta didik atau anak. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

 

Tinjauan pustaka merupakan gambaran yang menyeluruh dari sikap 

proyek penelitian tetapi keputusan tidak dapat menggantikan apa yang terjadi di 

lapangan atau kejadian yang diamati.
22

 

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dalam 

penelitian untuk mencari dasar pijakan atau informasi untuk memperoleh dan 

membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan dugaan sementara 

                                                           
22

 James A. Bleck dan J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, (Bandung, 

Eresco, 1992) .h.296 
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atau sering pula disebut dengan hipotesis penelitian, sehingga dengan adanya hal 

itu maka para peneliti dapat mengerti, melokasikan, mengorganisasikan dan 

kemudian menggunakan variasi kepustakan dalam bidangnya. Dengan kajian 

pustaka atau studi kepustakaan peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas 

dan mendalam terhadap masalah-masalah yang hendak diteliti.
23

  

 

Tinjauan pustaka adalah satu hal tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

penelitian. Tinjauan pustaka sangat penting dilakukan oleh seorang peneliti untuk 

mencari atau mendapatkan sumber informasi baik sebagai dasar ide teori-teori 

yang akan dikembangkan, maupun sebagai penimbang dan pembanding dalam 

penelitian. 

Penelusuran bahan pustaka mempunyai beberapa manfaat, antara lain: 

1. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai masalah yang akan di 

kaji. 

2. Untuk menegaskan kerangka teoritis yang dijadikan landasan berpikir. 

3. Untuk mempertajam konsep-konsep yang digunakan. 

4. Untuk menghindari tujuan pengulangan dari suatu penelitian.
24

 

Dalam tinjauan putaka ini peneliti sedikit banyak menggunakan beberapa 

sumber ilmiah berupa buku-buku pokok, literartur-literatur khazanah keislaman 

karangan ulama-ulama muslim , baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama 

modern, dan tesis yang menunjukkan adanya kesesuaian tema dengan penelitian 

ini. 

 

G. Kerangka Pikir 

Secara tegas al-Qur‟an menyatakan, bahwa keturunan merupakan bagian 

dari kelanjutan misi kekhalifahan di muka bumi.
25

 Artinya, kelangsungan 

peradaban bumi ini akan tergantung pada keturunan yang menjadi pewaris 

                                                           
23 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya,, (Jakarta, Bumi 

Aksara, 2007), h. 34-35. 
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 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi, (Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 42 
25

 Abdul Mustaqim, Menjadi Orangtua......., h. 19 
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generasi sebelumnya. Jika mereka memiliki kualitas yang baik, tentu kehidupan di 

muka bumi ini akan berlanjut secara simultan. Sebaliknya jika diserahkan kepada 

generasi yang tidak bertanggungjawab, maka muka bumi ini akan diwarnai 

keangkaramurkaan dan kehancuran. Di sinilah urgensi pendidikan anak (tarbiyyah 

al-aulâd) dalam Islam. Dengan pendidikan yang baik dan bekesinambungan, 

anak-anak sebagai generasi penerus dan pewaris kehidupan di muka bumi ini akan 

menjadi manusia yang baik dan berorientasi kepada kemaslahatan.
26

  

Berkaitan dengan pendidikan anak (tarbiyyah al-aulâd), anak memiliki 

dua sisi yang saling berlawanan. Satu sisi anak adalah amanah Allah yang 

dititipkan kepada orangtua. Di sisi lain anak merupakan fitnah bagi kehidupan 

orangtua secara khusus dan masyarakat serta lingkungan secara umum.
27

  Karena 

anak merupakan amanah Allah yang akan ditanyakan pertanggungjawabannya, 

maka menjadi kewajiban orangtua untuk mendidiknya dengan baik agar menjadi 

generasi yang berkualitas. Jika amanah ini disia-siakan, tentulah kehancuran 

peradaban akan segera terjadi. Kalau sudah seperti ini, fungsi anak sebagai 

amanah yang akan melanjutkan kelangsungan peradaban berubah menjadi fitnah. 

Setiap anak terlahir dalam keadaan suci, selalu meng-ilahkan Allah. Ini 

artinya, tidak ada anak yang lahir dengan membawa rangkaian dosa dari orang 

tua. Namun seiring dengan perjalanan hidup, mereka memiliki tingkah laku yang 

berbeda. Perubahan tingkah laku ini justru dampak dari pengaruh lingkungan 

sekitar, baik lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat tempat tinggal 

anak. 

Sebagai rujukan yang selalu terbukti kebenarannya dan tidak bisa 

diragukan, Al-Qur‟an memberikan gambaran tentang tingkah laku anak sebagai 

hasil dari proses perkembangan anak. Ada empat model tingkah laku anak 

menurut al-Qur‟an. 

 

 

 

                                                           
26

 Ibid, h.20 
27

 Ibid., 21-22. Lihat juga Q.S. al-Taghabun (64): 15. 



16 
 

 
 

a.   Anak sebagai penyejuk mata 

Semua orang tua berharap dikaruniai anak yang bisa menyejukkan mata 

hati. Anak yang selalu memegang tali kebenaran dalam setiap langkah. Anak 

penyejuk mata hati menjadi investasi bagi orang tua. Baik di dunia maupun di 

akhirat senantiasa mengawal orang tua dengan doa-doa dan perilaku mulia. Untuk 

itulah setiap  saat orang tua selalu berharap lewat doa sepanjang hari sebagaimana 

yang tersebut dalam firman Allah surat al Furqan ayat 74 : 

                     

         

Artinya: “Dan orang orang yang berkata: Ya Tuhan kami, 

anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak sebagai penyejuk mata/ 

penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang 

bertaqwa. (Q.S. Al-Furqon [25;74]).
28

 

b.   Anak sebagai hiasan 

Anak yang menjadi hiasan bagi orang tua adalah anak yang sekedar 

memberikan kebahagiaan di dunia. Anak seperti ini hanya sebagai kebanggaan 

untuk jangka pendek, yakni berlaku di dunia. Tak ubahnya seseorang memiliki 

kekayaan berupa harta benda, seperti mobil, rumah, semua itu tidak sampai 

dibawa mati. 

Ketika kehidupan dunia putus, maka putuslah semua urusan dengan anak. 

Anak sebagai hiasan tak mampu memberikan kontribusi kepada orang tua saat 

kematian telah tiba. Orang tua hanya membawa amalan yang dilakukan sendiri. 

Sementara anak, tak mampu berperan dengan doa-doanya dan amal perbuatannya.  

Sungguh merugilah kondisi orang tua yang hanya mempunyai anak 

sebagai hiasan. Sebagai hiasan anak hanya kebanggaan, sebagai benda yang hanya 

untuk dipamerkan. Kelebihan-kelebihan anak bukan nilai-nilai spiritual. 

Kelebihan-kelebihan anak masih bersifat duniawi. Anak-anak tidak mengerti cara 

berbakti. Anak-anak tidak bisa berdoa dan melanjutkan amalan baik yang sudah 
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dilakukan oleh orang tua.betapa ruginya jika ini yang terjadi. Sebagaiman firman 

Allah dalam surat al Kahfi ayat 46: 

                       

        

Artinya;” Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta 

lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Kahfi [18:46]).
29

 

c.   Anak sebagai fitnah 

Anak-anak terkadang tumbuh tidak sesuai dengan harapan orang tua. 

Malah tidak sedikit anak-anak justru menjadi ujian bagi orang tua. Mungkin di 

rumah tidak ada masalah dengan orang tua. Tetapi mereka menjadi fitnah dari 

tingkah pola yang dilakukan di luar rumah. Agenda permasalahan muncul dari 

sikap dan tingkah laku di luar rumah. 

Di rumah, tutur katanya sopan dan tidak menampakkan perilaku yang 

buruk. Namun ketika di luar pengaruh teman, membuatnya ikut terbawa arus 

pergaulan yang salah. Ketika sudah berhubungan dengan pihak yang berwajib, 

maka orang tualah yang terkena dampak negatif dari perilaku anak. 

Anak-anak saat ini sulit membedakan baik dan buruk. Justru yang sering 

menjadi pilihan bagi anak adalah senang dan tidak senang. Jika modalitas spiritual 

kurang, maka pilihan anak-anak adalah yang menyenangkan dengan mengabaikan 

nilai-nilai kebenaran. Persoalan inilah yang kini menjadi masalah besar. Perilaku 

anak tidak lagi mempertimbangkan kebenaran. Banyak dijumpai anak-anak salah 

arah yang jauh dari harapan orang tua dan harapan agama. Sebagaimana 

digambarkan Allah dalam firman-Nya surat al Taghobun ayat 15: 

                    

 Artinya“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah bagimu, di 

sisi  Allahlah pahala yang besar.”(Q.S. At-Taghobun [64:15]).
30
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d.   Anak sebagai musuh   

Tidak ada satupun orang tua yang ingin melahirkan anak durhaka. Anak 

yang justru akan menjadi musuh bagi orangtuanya. Jangan mengira anak yang 

dilahirkan selalu bisa menjaga orang tua. Itulah sebuah harapan.  Namun, 

perkembangan zaman yang miskin nilai-nilai positif, kerap menyeret anak-anak 

dalam kedurhakaan.  Berperilaku sadis dan bengis terhadap orang tua. Ketika 

keinginannya tidak terpenuhi, justru melampiaskan kepada amarah kepada orang 

tua. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat At- Taghobun ayat 15 : 

                      .. 

Artinya; “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu 

dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah 

kamu terhadap mereka ..........”(Q.S. At-Taghobun [64:14]) 

Ayat tersebut di atas mengisaratkan bahwa kadang-kadang seorang anak 

dapat menjerumuskan orang tua untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak 

dibenakan agama. Oleh karena itu pola pengasuhan dan pendidikan anak sangat 

memberikan corak dan warna bagi perkembangan prilaku mereka.  

Di dalam al-Qur‟an dan al-Hadits banyak menawarkan konsep bentuk 

pendidikan yang baik untuk anak agar ia menjadi generasi penerus yang siap 

memakmurkan bumi dan melanjutkan peradaban . Pertama, Islam, melalui al-

Qur‟an dan al-Hadts menawarkan metode pendidikan anak yang demokratis, 

penuh dengan sikap lembut dan kasih sayang, tanpa melupakan ketegasan dan 

kewibawaan.
31

 Hal ini seperti dicontohkan oleh Nabi Ibrahim as. ketika beliau 

diperintahkan menyembelih putranya, Ismail as.
32

 Dalam peristiwa ini, Nabi 

Ibrahim dengan sikap demokratisnya bermusyawarah dengan Ismail untuk 

meminta pendapatnya. Akhirnya, dengan jiwa besar, Ismail rela berkorban demi 

mematuhi perintah Allah swt. Tetapi, ketabahan dan kepatuhan dua hamba Allah 

ini diganti dengan balasan pahala yang sangat besar. 

                                                                                                                                                      
30

 DEPAR RI, Op, Cit, h. 1265 
31

 Abdul Mustaqim, Menjadi, h. 23-26. 
32
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Kedua, memulai dari memilih pasangan yang baik.
33

 Generasi berkualitas 

hanya berasal dari benih yang bagus dan terjaga. Sehingga memilih pasangan 

yang memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah menjadi sangat 

penting.
34

 Karena warna pendidikan anak akan sangat bergantung pada komitmen 

agama kedua orangtuanya. 

Ketiga, memperhatikan tahap-tahap pendidikan anak. Islam sangat jeli 

dalam mengkonsep pendidikan anak. Di antara tahap-tahap pendidikan anak itu 

antara lain: tahap pranatal (sebelum bayi lahir), tahap kelahiran bayi, tahap anak-

anak, dan tahap remaja.
35

     

Keempat, memperhatikan sifat pendidik, dalam hal ini orangtua. Karena 

proses pendidikan anak melibatkan tiga faktor utama: anak sebagai peserta didik, 

orangtua atau guru sebagai pendidik, dan lingkungan sebagai tempat pendidikan. 

Di antara sifat yang harus dimiliki orangtua dalam mendidik anak-anaknya adalah 

sabar, lemah lembut, penyayang, luwes, moderat, dan mengendalikan emosi.
36

   

Empat konsep dasar inilah yang menjadi pilar utama pendidikan anak 

dalam Islam. Dengan memperhatikan keempat poin utama di atas, orangtua akan 

melahirkan generasi berkualitas dan bertanggungjawab yang memiliki aqidah 

yang Islami. 

Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini dapat divisualisasikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Abdul Mustaqim, Menjadi, h. 26-28. 
34

 lihat Q.S. al-Nûr (24): 3 dan Q.S. al-Baqarah (2): 221 
35 Abdul Mustaqim, Menjadi…, 28-38. Sebagai perbandingan, lihat Jamal Abdurrahman, 

Pendidikan ala Kangjeng Nabi, terj. Jujuk Najibah Ardianingsih, (Mitra Pustaka, 2003), Ahmad 

Tafsir (Ed.), Pendidikan Agama dalam Keluarga, Bandung: Rosdakarya, 1996, M. Sahlan Safei, 

Bagaimana Anda Mendidik Anak?: Tuntunan Praktis untuk Orang Tua dalam Mendidik Anak 

(t.tp.: Galia, 2002) dan Umar Hasyim, Cara Mendidik Anak dalam Islam (Suarabaya: Bina Ilmu, 

t.th.). 
36
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H. Metode Penelitian 

Setiap penulisan yang bersifat ilmiah memerlukan metode dalam 

pembahasan tehnik pengumpulan data informasi dan keterangan-keterangan yang 

dibutuhkan dalam pembahasan tesis ini.  

Sebagaimana karya ilmiah secara umum, setiap pembahasan suatu karya 

ilmiah tentunya menggunakan metode untuk menganalisa dan mendeskripsikan 

suatu masalah. Metode itu sendiri berfungsi sebagai landasan dalam 

mengelaborasi suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat diuraikan dan 

dijelaskan dengan gamblang dan mudah dipahami. Adapun metode penelitian 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat komponen, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research) dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Artinya, 

permasalahan dan pengumpulan data berasal dari kajian kepustakaan sebagai 

penyajian ilmiah yang dilakukan dengan memilih literatur yang berkaitan 

dengan penelitian.
37

 Sumber data dari penelitian ini adalah ayat-ayat al Quran 

yang berkaitan dengan makna pendidikan dalam perspektif terminologi. Oleh 

karena itu, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan ilmu tafsir dalam 

perspektif terminologi.  

                                                           
37
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Menurut Fazlul Rahman, dalam memahami teks suci diperlukan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Memahami prinsip-prinsip bahasa dan idiom-idiom arab yang dipakai 

ketika al Quran diturunkan. 

b. Memahami asbabun nuzul baik yang bersifat mikro maupun makro, 

agar dapat diketahui makna yang tepat dari kalam Allah. 

c. Hadits-hadits kesejarahan yang berisi tentang laporan mengenai orang-

orang yang dapat memahami perintah dan pernyataan al Quran 

pertama kali diwahyukan. 

d. Jika syarat di atas telah terpenuhi, langkah terakhir adalah melibatkan 

kebebasan berpikir manusia agar supaya interpretasi atau penggalian 

makna yang konstekstual.
38

 

Dalam perkembangan ilmu tafsir mengenal beberapa corak atau 

metode penafsiran yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. 

Menurut al Farmawi, hingga kini terdapat empat macam metode utama dalam 

penafsiran al Quran, yaitu metode tahlily (analisi), metode ijmali (global), 

Mukarim (komperatif), dan metode Maudhu’iy (tematik).
39

 

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas, penulis 

menggunakan metode tafsir analitik (tahlili). Metode tafsir analitik adalah 

metode tafsir dengan cara memaparkan segala aspek yang terkandung di 

dalamnya serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya.
40

  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Menjelaskan kosa kata (mufradat) dari sudut pandang bahasa Arab. 

2) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (asbabun nuzul) 

3) Menerangkan keterkaitan (munasabah) ayat antara satu dengan yang lain. 

4) Memaparkan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan ayat tersebut, baik 

yang disampaikan oleh nabi, sahabat, tabi‟in maupun ahli tafsir lainnya. 

                                                           
38

 Fazlul Rahman, al Islam, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung, Pustaka, 1994), h. 40-42 
39

 Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al Quran, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2005), h. 3 
40 Nashiruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), h. 31. 
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Dengan metode ini peneliti akan mengulas ayat di atas dari berbagai 

sudut, terutama dari bagian yang bisa secara langsung membantu untuk 

menarik kesimpulan ayat tersebut. 

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini 

penulis menggunakan analisis pemikiran deduktif. Dengan deduksi kita 

berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak pada 

pengetahuan umum kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.
41

 

Dalam hal ini penulis menganalisa pendapat para mufassir dalam 

menafsirkan surat Al Baqarah ayat 133, kemudian dihubungkan dengan teori-

teori pendidikkan akidah terhadap anak dalam keluarga dari buku-buku 

penunjang.  Karena menurut penulis metode inilah yang tepat, setidak-tidaknya 

hingga saat ini untuk digunakan mengkaji konsep al Quran tentang suatu 

masalah yang diharapkan lebih integral dan komprehensif.  Penggunaan 

metode dan tehnik ini berdasarkan kenyataan bahwa data yang dihadapi 

bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal, bukan data kuantitatif. 

2. Sumber Data 

  Menurut Suharsimi Arikunto, “sumber data dalam penelitian adalah 

subyek dari mana sumber data diperoleh”.
42

 Adapun subjek dari penelitian ini 

ialah dokumen atau catatan yang menjadi sumber data.
43

 Sedangkan jenis 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara 

langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.
44

  Adapun yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian yang di maksud adalah konsep 

pendidikan akidah di dalam  al-Qur‟an surat al-Baqarah 133, surat Ali Imran 

ayat 51, dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

                                                           
41

 Sutrisno Hadi , Metodologi Research, (Yogyakarta, Andi, 2004), h.206 
42

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Riset, Jakarta, Rineka Cipta, 1998), h. 114 
43

 -----------------------, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta, PT. 

Rineka Cipta, 2006), h. 172. 
44

 Sutrisno Hadi, Op. Cit, (Yogyakarta: Andi Offset) Jilid I, h. 9. 
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b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber 

yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.
45

 Dalam skripsi ini 

sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah kitab-kitab tafsir al-Quran 

seperti, Tafsir al Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir al Maraghi karyam 

Ahmad Mushthafa al Maraghi, Tafsir al-Azhar karya HAMKA, Tafsir al-

Munir karya Wahbah Zuhaily dan Sofwatut Tafaasir karya Ali as-Shabuni. 

c. Sumber Tersier 

Sumber tersier adalah sumber-sumber yang tidak terdapat dalam 

sumber primer dan sekunder. Sumber tersier dalam penelitian ini adalah 

buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Antara lain: Tarbiyatul Aulad 

Fil Islam karya Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah 

dan Masyarakat karya Abdurrahman an-Nahlawi, Dasar- Dasar Pokok 

Pendidikan Islam karya Muhammad „Athiyah al-Abrasyi, Ilmu Pendidikan 

Islam karya Abdul Mujib, dan buku-buku lain yang berkitan dengan 

pembahasan skripsi ini. 

 

3. Teknik Pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunkan : 

a. Tehnik Membaca (Literer) 

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (library research),
46

 yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-

bahan yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahannya. Karena 

penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan tafsir. 

Selain itu juga yang sangat mendukung dalam pendekatan ini adalah kajian 

tafsir al Quran di mana di dalamnya terdapat kajian ayat dan analisis. 

 

 

                                                           
45 Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91. 
46

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), Jilid I, 

h. 9. 
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b. Tehnik Dokumentar 

Tehnik dokumentar ialah mengumpulkan data dari setiap 

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau sebuah lembaga 

untuk keperluan sebuah peristiwa.
47

 Dalam hal ini penulis mengumpulkan 

data penunjang melihat bebera dokumen seperti; jurnal, majalah, dan lain 

sebagainya yang ada relevansinya dengan penelitian. 

 

4. Teknik Analisis data 

Analisa data adalah proses mencarai dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang 

penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
48

 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah conten 

analysis (analisis isi). Conten analysis merupakan teknik analisis yang 

dilakukan secara sistematis untuk menyederhanakan banyak kata dalam teks 

atau naskah sehingga terangkum lebih padat isinya. Dalam penelitian kualitatif, 

“analisis data dilakukan baik bersamaan dengan pengumpulan data maupun 

sesudahnya, yakni pekerjaan mengumpulkan data harus diikuti dengan 

pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan 

data”.
49

 

Data yang berkenaan dengan konsep pendidikan akidah dikumpulkan 

dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan teori-teori ilmu 

kependidikan. Penelahaan ini dilakukan terhadap berbagai redaksi al Quran 

yang penulis anggap relevan dengan masalah konsep pendidikan akidah 

terhadap anak. Kegiatan analisis lebih difokuskan pada penganalisaan terhadap 

ayat al Quran surat al Baqarah ayat 133, baik dengan pendekatan tekstual 

                                                           
47

 Suharsismi Arikunto, Prosedur penelitian, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), h.206 
48

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996), h. 30 
49

 Noeng Muhajir,  Metode Penelitaian Kualitatif,  (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996), 
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ataupun dengan pendekatan kontekstual. Sebagaimana disebutkan pada poin  

satu di atas bahwa penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis.    

Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif analitik, yakni dalam 

penyajiannya dilakukan analisis secara krtitis terhadap data-data yang diperoleh 

tersebut. Hal itu dilakukan untuk memperjelas konsep pendidikan akidah anak 

dalam perspektif Al Quran suarat Al Baqarah ayat 133. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan tesis ini secara sistematis dibagi menjadi lima BAB. Terdapat 

keterkaitan antara sub-bab yang berada pada setiap babnya. Untuk lebih jelasnya, 

penulis paparkan uraian mengenai pembagian bab tersebut sebagai berikut: 

1. BAB I terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah. Selanjutnya 

penulis uraikan tentang tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang 

relevan, kerangka teoritis, metode penelitian, dan terakhir sistematika 

pembahasan. 

2. BAB II menerangkan kajian tafsir al Quran surat Baqarah ayat 133, 

deskripsi Al Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 133,  teks, mufradat dan 

terjemah, Asbabun Nuzul,    Munasabah, Gambaran umum surat al-

Baqarah, Penafsiran Ayat Menurut Para Mufassir, Penafsiran Ayat 

Menurut Para Mufassir, Bentuk Pendidikan Aqidah Terhadap Anak 

Dalam al-Qur‟an Surat al-Baqarah Ayat133 

3. BAB III menjelaskan tentang konsep pendidikan aqidah dalam 

perspektif Islam, konsep pendidikan aqidah, pengertian pendidikan 

aqidah, dasar pendidikan aqidah, dan urgensi pendidikan aqidah. 

4. BAB IV berisi analisi pendidikan aqidah dalam perspektif al quran surat 

al Baqarah ayat 133, konsep pendidikan aqidah terhadap anak, 

pendidikan akidah terhadap anak menurut al Quran surat al Baqarah ayat 

133. 

5. BAB V berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.  

 

 


