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- ABSTRAK 

-  

Anak merupakan buah hati orang tua yang dianugerahkan kepada Allah yang dimana orang tua 

memiliki tanggung jawab penuh dalam membesarkan anak sehingga menjadi anak yang diharapkan orang 

tua. Untuk menjadikan anak yang diharapkan orang tua perlu adanya perlu adanya perhatian penuh 

dengan mempersiapkan tubuh dan jiwa serta memberikan pendidikan yang baik kepada anak sehingga 

anak jauh dari kata durhaka. Banyak orang tua yang kurang perhatian dengan pendidikan anak- anak 

mereka, padahal tanggung jawab pendidikan anak untuk pertama kalinya yakni terdapat pada didikan 

orang tuadan kurangnya referensi dari literatur- literatur Islam dalam dunia pendidikan, padahal yang 

demikian itu sangat penting bagi pendidikan anak. Konsep islam adalah satu- satunya konsep yang 

istimewa, komperhensif, realistis dan juga juga bersumber pada al- qur‟an dan hadits. Namun yang terjadi 

kebanyakan orang tua di indonesia kurang memahami esensi pendidikan bagi anak- anaknya. Banyak 

para orang tua dalam mendidik anaknya secara autodidak, dengan hanya mengandalkan pengalaman yang 

diperolehnya dari didikan keluarga tidak bedasarkan ilmu pendidikan dan disiplin ilmu lainnya. Dan 

hampir kebanyakan anak diindonesia ini mendapatkan perlakuan toxic parent dari orang tuanya. Toxic 

parent yakni perilaku orang tua dengan pola asuh yang buruk kepada anaknya seperti memperlakukan 

anak secara kejam seperti sering memukul anak, memberikan cemooh yang pedas, serta hinaan dan 

ejekan yang dapat menyebabkan luka pada anak secara fisik, mental, dan emosional anak sehingga anak 

mudah emosi, tidak percaya diri,  dan merasa tertekan. Untuk itu perlu adanya ilmu pendidikan dan teori- 

teori pendidikan yang dimana dapat membantu para orang tua dalam mendidik anaknya sehingga 

terbentuk karakter yang islami sesuai tuntunan Al- Qur‟an dan Hadist. Melihat fenomena tersebut 

membuat penulis ingin mengkaji mengenai konsep pendidikan anak menurut Sa‟id bin Ali bin Wahf Al- 

Qahthani 

Jenis penelitian ini yakni kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, mengenai 

pengumpulan data penuls menggunakan metode dokumentasi yang dimana penulis melakukan 

pengumpulan data melalui dokumen- dokumen dan penulis melakukan pengumpulan data melalui dua 

sumber, yakni melalui sumber data primer yakni dari kitab Tarbiyatul Aulad karya Sa‟id bin Ali bin Wahf 

Al- Qahthani yang sudah diterjemahkan, dan sumber data sekunder dari buku- buku, dan artikel internet 

yang mempunyai relevansi untuk memperkuat argumen dalam penelitian ini. 

Dari hasil penelitian ini mengenai pendidikan anak perspektif  Sa‟id bin Ali bin Wahf Al- Qahthani 

dalam pembentukkan kecerdasan emosional yakni dengan mengajarkan iilmu syariat kepada anak juga 

memberikan pendidikan yang baik bagi anak bukan hanya memberikan materi namun yang terpenting 

menjaga perasaan sang anak agar tidak terluka yang dampaknya sangat berpengaruh dalam karakter anak, 

tidak hanya itu dikarenakan manusia merupakan makhluk bersosial perlu adanya pengawasan dari orang 

tua dalam memilih lingkungan yang baik bagi anak 

Kata kunci : Anak, Pendidikan, dan orang tua 
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MOTO 

 

                        

 

Dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ”Wahai Tuhanku! 

Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil.” 

 

 ( Q.S AL- ISRA {17}: 24 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka akan diperjelas terlebih dahulu 

kalimat yang dianggap perlu. Dalam hal ini penulis penulis mimilih dan menetapkan judul, yaitu “KONSEP 

PENDIDIKAN ANAK MENURUT SA‟ID BIN ALI BIN WAHF AL QAHTHANI DAN RELEVANSINYA 

DENGAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA MUSLIM ”. dengan demikian, maka akan 

diperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan yang dimaksud dengan penulis. Aadapun penjelasan istilah 

dalam juful tersebut adalah sebagai berikut : 

 KONSEP 

Konsep adalah suatu pengertian abstrak yang meliputi hal- hal universal, mendasar, filosofis, dan 

teoritis yang didasarkan atas seperangkat konsepsi.
1
 

 PENDIDIKAN  

Penddikan ialah usaha sadar pendewasaan jasmani dan rohani untuk membentuk suatu 

kepribadian yang mengandung nilai- nilai
2
. Menurut Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 yaitu 

usaha sadar dan terencana dalam menciptakan suasana belajar yang mengaktifkan siswa agar 

berkembangnya potensi, keterampilan, kepribadian, dan akhlak 

Penddikan ialah usaha sadar pendewasaan jasmani dan rohani untuk membentuk suatu 

kepribadian yang mengandung nilai- nilai
3
 

 ANAK 

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang 

laki- laki, sedangkan pengertian anak menurut Undang- undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 

2014 bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih 

dalam kandungan 

Sa‟id bin Ali bin Wahf Al- Qahthani adalah seorang alim, penulis produktif dan dosen dari suku 

asli Arab Al- Qahthani.  

 KELUARGA MUSLIM 

Menurut Syaikh Shaleh bin Fauzan al- Fauzan sebuah keluarga muslim adalah keluargag yang 

mengetahui hak- hak Allah Swt dan menunaikannya, mengetahui hak- hak masing- masing suami 

isteri dan memenuhinya, melaksanakan pendidikan Islam, menaati hukum- hukum Allah Swt, 

memurnikan tauhid kepada- Nya dan menjauhi serta memerangi berbagai bentuk kemusyrikan 

 

Jadi, yang  penulus maksud dari judul skripsi “KONSEP PENDIDIKAN ANAK MENURUT 

SA‟ID BIN ALI BIN WAHF AL- QAHTHANI dan RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN 

ISLAM yaitu pendidikan anak yang terkandung dalam kitab tarbiyatul aulad karya Sa‟id bin Ali yang 

dimana berlandaskan Al- Qur‟an dan Hadits dan implementasinya dengan pendidikan anak di dalam 

keluarga.muslim.

                                                             
1
 Ansharullah, Pendidikan Islam Berbasis Kecerdasan Jamak, (Jakaarta: STEP, 2011), Hal.45 

2
 Ibid, Hal. 53 

3
 Ibid 
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B. Latar Belakang 

Anak merupakan anugerah dari Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kehadirannya 

merupakan tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik dengan baik.
4
 Selain sebagai anugerah 

dari Yang Kuasa Allah Sang Penentu, anak diberikan kepada para orang tuanya sebagai amanah 

untuk diasuh dididik, dan dibina menjadi anak- anak yang berkualitas, memiliki kekuatan dan 

ketahanan sebagai bekal mengarungi hidup di masa dewasanya. Sehingga mereka dapat menapaki 

langkah hidupnya dengan mantap dan penuh percaya diri, juga tumbuh menjadi orang- orang yang 

senantiasa istiqomah, taat dan tunduk patuh kepada Allah Swt.
5
  

Para ulama berkata, “Anak adalah amanah bagi orang tuanya. Hatinya yang masih suci bagaikan 

permata yang murni. Bebas dari segala macam ukiran dan lukisan. Ia siap menerima setiap bentuk 

pahatan dan cenderung kepada apa saja yang ditanamkan kepadanya. Bila ia dibiasakan untuk 

melakukan kebaikan, ia pasti akan tumbuh menjadi orang yang baik. Kedua orang tua akan 

mendaatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.”
6
 

Untuk  menunaikan amanat Allah, yaitu anak, hendaknya orang tua menempatkan anak di tempat 

yang layak dan memberikan perhatian yang penuh terhadapnya serta memeliharanya dari kerusakan. 

Apabila anak tidak diperlakukan demikian, berarti orang tua tidak menghargai amanat itu dan tidak 

menghargai Zat yang memberikan amanat tersebut.
7
Orang tua dalam keluarga merupakan pendidik 

yang utama sebelum anak mendapatkan pendidikan formal di sekolah, baik di tingkat kanak- kanak 

(PAUD/ TK), tingkat dasar (SD), tingkat menengah pertama (SMP), menengah atas (SMA), bahkan 

hingga perguruan tinggi. Orang tua yang baik merupakan pendidikan yang memiliki peranan penting 

dalam membentuk pribadi dan karakter anak.
8
  

Karakter anak ideal yang didambakan banyak orang tua antara lain adalah hormat dan berbakti 

kepada orang tua, guru, peka terhadap karya seni, terampil, mandiri, penuh semangat, disiplin, penuh 

inisiatif, sehat dan mencintai tanah air.
9
Dalam menanamkan nilai- nilai kebajikan, karakter, moral, 

atau al- akhlak al- karimah, pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan  

orangtua pada anaknya. Dengan kata lain pola asuh meliputi pola interaksi orang tua dengan anak 

dalam rangka mendidik karakter anak. Keluarga memiliki peran terdepan dalam memberikan 

kebiasaan- kebiasaan, keteladanan, kejujuran, kedisiplinan, dan sejenisnya. Karena itu, keluarga 

merupakan pendidikan pertama dan utama bagi sang anak.
10

 

Al- Ghazali mengungkapkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terdepan dalam 

pendidikan anak. Anak dipandang sebagai suatu tabula rasa (kertas putih), di mana orangtua 

bertanggung jawab mengembangkannya, baik bertalian pertumbuhan bahasa, tradisi kultur, dan 

keyakinan moral dan praktiknya. Orang tualah yang berperan dalam mengembangkan karakter yang 

baik dalam kehidupan anak- anaknya kemudian hari.
11

 

                                                             
4
 Abdullah Idi & Safarina, Etika Pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 

122 
5
 Amani Ar- Ramadi, Menanamkan Iman Kepada Anak, (Solo: Istambul, 2015), Hal. vii 

6
 Jamal Abdurrahman, Islamic Parenting, Pendidikan Anak Metode Nabi, (Solo: Aqwam, 2010), Hal. xiv 

7
 M. Fauzi Rachman, Islamic Parenting,( Jakarta: Erlangga, 2011), Hal. 4 

8
 Marisa Humaira, Mengembangkan Karakter dan Menjelitkan Potensi Anak, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2019), Hal. xiii 
9
Abdullah Idi & Safarina, Loc. Cit. 

10
Ibid. Hal. 125- 126 

11
Ibid. Hal 129 
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Orang tua berkewajiban mempersiapkan tubuh, jiwa, dan akhlak anak- anaknya untuk 

menghadapi pergaulan masyarakat yang ingar bingar. Memberikan pendidikan yang sempurna 

kepada anak- anak adalah tugas utama dari orang tua. Orang tua yang tidak memperhatikan 

pendidikan pada anaknya dipandang sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap 

amanah dari Allah. Sebab anak adalah anugrah dan titipan dari Allah dan sudah seharusnya orang tua 

mendidik anaknya hingga menjadi manusia yang berakhlakul karimah. 

Rasulullah Saw bersabda, “Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya 

selain pendidikan yang baik.” (HR. Al- Hakim).
12

 

Fungsi utama pendidikan kepada anak adalah melestarikan fitrah anak, yaitu fitrah kebenaran, 

fitrah tauhid, fitrah perilaku positif, dan sebagainya. Sejak lahir anak telah diberikan insting atau 

kecenderungan pada kebaikan yang tertanam dalam dirinya dan berlanjut hingga masa baligh. Maka 

dari itu program pendidikan kepada anak diharapkan harus lulus dan kokoh secara lestari dengan 

fitrah yang dibawa anak.
13

 

Mendidik  dan mengajar merupakan hadiah terbaik dan perhiasan terindah yang diberikan orang 

tua kepada anaknya, namun mendidik dan mengajar anak bukan perkara yang mudah dan bukan 

pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu. Mendidik dan mengajar anak merupakan kebutuhan 

pokok dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang tua. Allah berfirman: 

                                  

                        

Artinya : “Hai orang- orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..” ( Q.S At-Tahrim {66} : 6).
14

 

Saat ini, umumnya di indonesia para orang tua mendidik anak bedasarkan pengalaman yang 

diperoleh dari orang tua atau keluarga lain yang dilihatnya. Begitulah, kebanyakan orang tua 

mendidik anaknya secara autodidak dari pengalaman yang dialami atau yang dilihatnya bukan 

bedasarkan ilmu pendidikan dan disiplin ilmu lainnya.
15

  

Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama banyak yang kurang memahami esensi 

pendidikan bagi anak- anaknya. Beberapa kasusu mengungkapkan bahwa ada orang tua yang 

memaksakan pendidikan dengan cara yang kurang tepat. Bagaimana akan membantu anak menjadi 

manusia jika orang tua memaksakan kehendak pada anak untuk mempelajari ilmu tertentu di sebuah 

lembaga pendidikan, sementara anak tidak memiliki minat dan potensi pada ilmu tersebut. Keinginan 

orang tua yang seperti ini bukannya membantu mengembangkan potensi anak sehingga menjadi 

manusia yang berhasil, tetapi membantu anak menjadi manusia yang gagal karena akhirnya banyak 

anak yang meninggalkan pendidikannya
16

 

Anak seharusnya di didik dengan penuh cinta dan kasih sayang, namun sayangnya hampir dari 

beberapa anak yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tuanya yang dimana 
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masih banyak para orang tua yang secara sadar maupun tak sadar dapat  menghancurkan psikologis 

anaknya dengan menuntut anaknya secara berlebihan, pada perilaku orang tua yang seperti ini 

rmasuk kedalam perilaku toxic parents. 

Toxic parent yakni perilaku orang tua dengan pola asuh yang buruk terhadap anak, yang dapat 

melukai anak secara mental, emosional hingga fisik. Mereka beranggapan bahwa mereka yang 

melakukan pola asuh yang sangat merusak itu karena sayang.
17

 Toxic parent memiliki dampak yang 

sangat buruk untuk pertumbuhan anak. Orang tua yang melakukan pola asuh toxic parents cenderung 

tidak memperlakukan anak- anak mereka dengan hormat sebagai individu.
18

 

Dalam postingan akun facebook Veesual, ada beberpa ciri- ciri dari perilaku toxic parents, 

diantaranya: 

1. Tidak menghargai usaha, pencapaian dan pilihan anak 

2. Menganggap prinsip orang tua selalu benar 

3. Membanding- bandingkan sang anak 

4. Mempermalukan anak di depan umum 

5. Melaranga anak menangis 

Beberapa perilaku orang tua terhadap anak yang disebutkan di atas bukan hanya tidak disukai 

anak, tetapi juga memberi dampak negatif yang tidak sepele. Perasaan terluka dan tertekan yang 

terung- menerus ditabung, mungkin belum terlihat dampaknya dalam waktu dekat, tetapi  

dampaknya akan terjadi beberapa tahun kemudian. Jika tidak segera diobati nantinya dampak 

tersebut bisa saja terjadi dalam waktu yang sangat lama, atau bahkan selamanya.
19

 Bahkan bisa 

menjadi rantai ketika sang anak sudah berkeluarga dan sang anak akan melakukan hal tersebut 

dengan keluarga dan anak- anaknya. 

Perilaku toxic parent terjadi bukan tanpa sebab, beberapa sebab perilaku toxic parent ini terjadi 

diantaranya: 

1. Luka/ trauma masa lalu, turunan keluarga, gangguan mental 

2. Belum siapnya wawasan, finansial, dan mental dalam mendidik anak 

3. Hubungan antara suami dan istri tidak harmonis 

4. Pelampiasan dari masalah di dalam atau di luar rumah 

5. Kecanduan sesuatu, pengaruh buruk dari alkohol, narkoba, dan semacamnya 

 

Berdasarkan data dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak Kemen PPPA, 

kasus kekerasan pada anak sebagian besar terjadi di lingkup rumah. Kekerasan ini dialami oleh 

berbagai rentang usia anak. Kekerasan paling banyak dilaporkan terjadi pada anak dengan usia 

pendidikan SMA atau sederajat. Rincian jumlah kekrasan yang dialami anak, meliputi: Usia 0-5 

tahun: 665 kasus Usia 6-12 tahun: 1.676 kasus Usia 13-17 tahun: 3.122 kasus Sehingga, dari 

pantauan Kompas.com, per Jumat (23/7/2021) terdapat 5.463 kasus kekerasan terhadap anak. Dari 

total kasus kekerasan pada perempuan dan anak, sebanyak 5.198 kasus terjadi di lingkup rumah 

tangga. Sementara, lainnya terjadi di tempat kerja, sekolah, fasilitas umum dan lembaga pendidikan 

kilat. Jenis kekerasan yang dialami anak pun beragam, mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, 

                                                             
17

 Veesual, Katanya Karena Sayang, Nyatanya redupkan terang (Facebook Page post), Diakses melalui 
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penelantaran, trafficing dan eksploitasi. Pelaku kekerasan anak dan perempuan didominasi oleh 

laki-laki. Tercatat 6.371 pelaku adalah laki-laki, sedangkan 814 pelaku adalah perempuan.
20

 

Di dalam setiap kepala seorang anak terdapat lebih dari 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu  

bentakan mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak saat juga. Satu cubitan atau pukulan mampu 

membunuh lebih dari 10 milyar sel otak saat itu juga.
21

 Dari beberapa artikel dan penelitian 

disebutkan bahwa satu bentakan dapat merusak milyaran sel- sel otak pada anak. Hasil penelitian 

Lise Gliot, berkesimpulan pada anak yang masih dalam pertumbuhan otakya yakni pada masa 

Golden Age (2- 3 tahun pertama kehidupan), suara keras dan membentak yang keluar dari mulut 

orang tuanya dapat menggugurkan sel otak yang sedang tumbuh. Sedangkan pada saat sang ibu 

sedang memberikan belaian lembut sambil menyusui, rangkaian otak terbentuk indah. 

Dari hasil penelitian tersebut, jelas pengaruh marah terhadap anak sangat mempengaruhi 

perkembangan otak anak. Jika ini dilakukan secara tak kendali, bukan tidak mungkin akan 

mengganggu struktur otak anak itu sendiri. Maka dari itu para orang tua harus berhati- hati dalam 

memarahi anaknya, sebab tidak hanaya merusak sel- sel otak anak, bahkan juga dapat merusak 

psikologis anak. Efek kerusakan pada sel- sel otak akan lebih besar pada anak yang dijadikan sasaran 

bentakan ini. Untuk pada remaja dan orang dewasa mengalami kerusakan yang tidak sebesar anak- 

anak, tetapi tetap saja terjadi kerusakan. 

Efek jangka panjangnya dapat dilihat pada orang- orang yang sering mengalami bentakan di masa 

lalu nya. Orang orang ini biasanya mudah meluapkan emosi negatif seperti marah, panik atau sedih. 

Mereka biasanya seringkali mengalami stress dan depresi dalam hidup, karena kesulitan memahami 

pola- pola masalah yang mereka hadapi. Semuanya akibat dari sel- sel otaknya yang aktif lebih 

sedikit dari yang seharusnya
22

 

Jika anak diperlakukan oleh kedua orangtuanya dengan perlakuan kejam, di didik dengan pukulan 

yang keras dan cemoohan yang pedas, serta diliputi dengan penghinaan dan ejekan, maka yang akan 

timbul adalah reaksi negatif yang tampak pada perilaku dan akhlak anak. Rasa takut dan cemas akan 

tampak menggejala pada tindakan- tindakan anak. Bahkan lebih parah lagi, bisa sampai 

mengakibatkan anak berani membunuh kedua orangtuanya atau meninggalkan rumahnya untuk 

menyelamatkan diri dari kekejaman, kedzaliman, dan perlakuan yang menyakitkan.
23

 

jika orang tua dalam mendidik anaknya tidak benar maka besar kemungkinan sang anak akan 

tumbuh dengan perilaku yang buruk, jika orang tua berperilaku buruk kepada anaknya maka kelak 

anak pun akan berperilaku buruk kepada kedua orang tuanya. Nabi Saw telah bersabda : 

“Ingatlah, tidaklah sekali- kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan 

menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak 

tidak boleh berbuat jahat terhadap orang tuanya” (HR. At- Tirmidzi)
24

 

 Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua harus mempersiapkan jiwa dan raganya 

dalam mendidik anak, yakni dengan rasa kecintaan dan penuh kasih sayang. Namun nyatanya sangat 
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miris mengenai pendidikan anak di indonesia ini, terlebih besarnya kasus kekerasan orang tua 

terhadap anak yang selalu naik tiap tahunya. Maka tak heran banyaknya anak yang durhaka akibat 

pendidikan yang buruk dari orang tuanya. Diantaranya sebab- sebab dari kedurhakaan anak yakni 

sebagai berikut : 

1. Lemahnya pendidikan keluarga terhadap anak- anak 

 Seorang anak sejak masih kecil sudah menyerap kebiasaan- kebiasaan dan nilai- nilai 

yang ia lihat. Oleh karena itu ia anak tumbuh dan berperilaku seoerti apa yang ia lihat. Jika ia 

terbiasa melihat kebiasaan- kebiasaan yang baik dan mulia, maka kelak ketika ia besar sudah 

tidak lagi membutuhkan perbaikan. Hal itu disebabkan karena ia sudah menyerap sifat sifat 

asasi sejak kecil. 

 Jika seorang ayah membiasakan anak- anaknya sejak kecil untuk menghormati orang- 

orang yang lebih dewasa secara umum, khususnya kedua orang tuanya sendiri, maka ia akan 

tumbuh dengan nilai- nilai akhlak yang baik, dan jika seorang anak sudah tertanam akhlak mulia 

pada dirinya, maka Allah akan memelihara setiap perbuatannya. 

Namun sebaliknua jika orang tua tidak memperhatikan penddikan yang baik terhadap anak- 

anaknya, maka besar kemungknan anak anak tertanam akhlak yang buruk.
25

 

 

2. Tidak adanya teladan bagi anak- anak 

orang tua adalah teladan bagi anak- anaknya, jika orang tua dapat menjadi teladan yang baik 

bagi anak- anaknya dalam bersikap, berperangai, dan beribadah, maka anak akan meneladani 

sifat tersebut. Namun jika orang tua mengajarkan beberapa akhlak dengan ucapan seperti jujur, 

namun kedua orang tuanya malah bersikap sebaliknya dari apa yang ia ajarkan, maka rasa 

kepercayaan sang anak terhadap orang tuanya akan hilang dan tidak akan lagi mau mendengar 

nasihat mereka. Karena bagaimana seorang anak akan bersikap jujur sedangan orang yang 

mengajarkan kejujuran kepadanya ternyata tidak menunjukkan sikap tidak jujur.
26

 

 Jika sang anak hilang kepercayaannya kepada sang ayah, maka akan hilang pula sandaran 

baginya. Ia akan malu bersandar pada sikap ayahnya yang tidak sesuaai mengenai nasehat dan 

perbiatannya. Hal ini sangat berbahaya bagi perkembangan kejiwaan sang anak 

 

3. Teman yang memiliki sifat buruk dan jahat 

 Teman dapat memperngaruhi sifat anak, jika anak berkumpul dengan teman teman yang 

beperilaku buruk, jika orang tua tidak mengkontrol si anak, maka lambat laun anak akan 

mengikuti perilaku teman- temannya yang buruk tersebut. Maka dari itu, orang tua harus selalu 

memperingatkan kepada anak untuk memilih teman yang baik 

 

4. Adanya konflik antara suami dan istri 

 Adanya antara suami dan istri juga merupakan salah satu pengaruh dalam pembentukkan 

kecerdasan emosional anak yang dapat menyebabkan peningkatan produksi hormon stres pada 

anak. Terlebih konflik yang diiringi dengan teriakan, bahasa kasar, pukulan tangan, yang sama 

sekali tidak menunjukkan sikap menghormati antara suami istri. Ketika anak- anak tumbuh 

dalam suasana seperti ini maka akan membuat sang anak tertekan terhadap sikap dari kedua 

orang tuanya yang selalu bertengkar, sehingga membuat sang anak mengalami depresi 

 

5. Memperlakukan anak secara kasar 
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 Sikap kasar dan kekerasan dalam mendidik anak- anak terlebih sejak anaknya masih kecil 

dapat mendorong sang anak bersikap membangkang dan durhaka terhadap kedua orang tuanya 

ketika sang anak besar nanti. Peran orang tua hendaknya memahami bahwa pukulan dan 

kekerasan terhadap anak tidak anak mendidiknya dengan bersikap hormat kepada mereka, 

melainkan membuat anak takut
27

  

 Hukuman berupa pukulan ke tubuh anak juga akan berdampak negatif dan berbahaya 

bagi kejiwaan sang anak. Bahkan, sikap seperti ini akan mempengaruhi pembentukkan 

kepribadiannya. Ibny Khaldun berkata dalam kitab Muqaddimah, “Bersikap kasar dalam 

mendidik akan membahayakan pendidikan itu sendiri, terlebuuh tehdadap anak- anak yang 

masih kecil. Sikap seperti  itu amatlah buruk. Barang siapa yang mendidik seorang anak dengan 

kasar dan kekesaran, baik itu berasal dari guru, penguasa, ataupun pembantu, maka sikap kasar 

itu akan membuat juwanya tertekan. Daya kreativitas sang anak pun akan hilang, membuatnya 

malas, mudah berdusta, bersikap buruk, berusaha menanpakkan hal yang berbeda dengan apa 

yang ada dalam hatinya karena takut diperlakukan dengan kasar, dan ia akan belajar cara 

membuat makar dan menipu. Itu semua akan menjadi kebiasaan dalam dirinya, sehingga 

rusaklah seluruh nilai kemanusiaan dalam diinya. Jiwanya akan malas untuk berusaha 

memperoleh fadhilah dan berakhlak dengan akhlak mulia”
28

 

dalam hal ini, Sa‟id bin Ali bin Wahf Al- Qahthani dalam kitabnya “Tarbiyatul Aulad” 

menjelaskan bahaya dari pendidikan yang buruk diantaranya 

1. Anak akan Durhaka kepada Orang Tua 

Jika orang tua tidak memperhatikan pendidikan Islam bagi anak- anaknya maka besar 

kemungkinan anak anak menjadi Durhaka kepada Orang tua, karena orang tua tidak 

menanmkan keimanan kepada anak, maka sang anak akan jauh dari kata taat dalam 

ibadah.demikian jika orang tua meninggal dengan meninggalkan anak- anak pendosa, maka 

ia tida bisa mendapatkan manfaat dari mereka setelah orang tua meninggal, sebab bisa jadi 

mereka tidak bisa menjauhkan diri dari tindakan kejahatan dan dosa. Jika anak- anak itu 

mulai berbuat jahat, maka mustahil mereka mendoakan orang tuanya. Terlebih keshalihan 

adalah syarat di terima amal dan sampainya amal itu kepada orang tua. “Anah Shaleh dan 

Shalehah yang mendoakannya”
29

 

 

2. Kejantanan dan Kewanitaan yang Kurang Sempurna 

Bila orang tua memberi pendidikan yang buruk kepada anaknya dengan keras, seperti 

menghukumnya degan pukulan yang keras, atau celaan yang bukan pada tempatnya, hinaan, 

cacian, dan olokan yang terlontar dari mulut orang tua, maka dampaknya terlihat pada 

tingkah laku dan akhlak anak. Indikasi sikap takut dan pengecut akan terlihat jelas pada 

perilaku dan tindakannya. Yang besar kemungkinan membuat sang anak depresi yang 

berlibihan yang berjujung pada bunuh diri, atau membunuh kedua orang tuanya dan kabur 

dari rumah lalu melakukan tindakan- tindakan kriminal.
30

 

 

3.  Akhlak yang Rusak dan Tidak Terpuji 

Pendidikan buruk yang tidak bersandar pada petunjuk nabawi yang mulia tidak bisa 

terhindar dari kekurangan serta menghasilkan akhlak yang rusak dan tidak terpuji. Melalui 

pendidikan yang buruk dari orang tua seperti suka berkata kasar, mencela sang anak.maka 
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anak akan meniru apa yang orang tua lakukan sehingga jauh dari akhlak yang baik. Ketika 

sang anak diasuh oleh Orang tua yang jauh dari Iman, maka lahirlah anak- anak yang rusah 

akhlaknya yang lebih menyukai tindakan yang tidak terpuji seperti, dusta, kemunafikan, 

boros, kikir, sombong, kasar dan suka mencela.
31

 

4. Keluarga Bobrok dan Tidak Komitmen dengan Syariah Allah 

Di antara pendidikan yang buruk adalah runtuhnya bangunan rumah tangga, teruai 

ikatannya dan rusak akhlaknya. Runtuhnya bangunan keluarga dan kemerosotan akhlak 

berdampak pada banyak hal. Dan di amtara akhlak tercela tersebut adalah sikap sombong 

terhadap kaum muslimin. Diriwayatkan dari Iyadh bin Himar Ra, ia berkata, “Rasulullah Saw 

bersabda, „...Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah 

hati, hingga tidak ada seorang punn yang sewenang- wenang atas orang lain dan tidak 

seorang pun membanggakan diri atas orang lain” (HR. Muslim No. 2865)
32

 

 

5. Munculnya Permusuhan di Antara Anak- anak 

Di antara bahaya pendidikan yang buruk adalah munculnya permusuhan di antara anak 

anak dan saling menjatuhkan satu sama lain. Yang demikian itu karena di antara mereka 

tidak ada rasa saling menyayangi, saling mengasihi, dan menghargai satu sama lain.
33

 

 

C. Identifikasi Masalah 

Dari penjabaran latar belakang masalah tersebut maka penulis mengidentifikasi masalah, yakni 

sebagai berikut 

1. Orang tua yang masih kurang pemahaman dalam mendidik anak sehingga para orang tua 

mendidik anak dengan cara mereka sendiri 

2. Sering terjadinya perilaku toxic parent terhadap anak yang menyebabkan rusaknya mental jiwa 

psikologis anak 

Ilmu Pendidikan yang ada terdiri dari teori- teori pendidikan yang telah teruji kebenarannya. 

Mendidik anak dengan menggunakan ilmu akan menjadi orang tua lebih alim dan bijak sehingga 

dapat membantu dan mengembangkan anak secara tepat menjadi manusia seutuhnya. Ilmu 

pengetahuan ditambah pengalaman akan membuat orang tua sebagai pendidik pertama dan utama 

dalam membimbing anaknya tepat ke arah terwujudnya tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu anak 

yang baik agamanya dan baik dunianya. 

Sebaliknya, jika orang tua sebagai pendidik tidak menggunakan ilmu pendidikan maka potensi 

anak tidak akan tergali secara optimal. Tanpa ilmu pengetahuan pendidikan, anak akan dididik 

sekadarnya sebatas pengalamannya. Tanpa ilmu pendidikan agama, keimanan atau rohani anak tidak 

akan terbentuk. Selain itu, bagaimana si anak akan menjadi anak yang berakhlak mulia tanpa 

diajarkan ilmu pengetahuan agama oleh orang tuanya.
34

 

Islam dengan ajaran- ajarannya yang bijaksana, telah memerintahkan kepada setiap orang yang 

mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama bapak- bapak dan ibu- ibu, 

untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang. Sehingga anak 

akan tumbuh secara istiqamah, terdidik untuk berani dan mandiri, kemudian merasa bahwa mereka 

mempunyai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan.
35
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Dalam kitab tarbiyatul aulad karya sa‟id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani membahas strategi 

mendidik anak sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalamnya dijabarkan 

tahapan- tahapan pendidikan anak mulai dari buaian sampai anak menginjak dewasa. tak hanya itu 

dalam kitab tarbiyatul aulad karya said bin ali juga menjelaskan strategi mendidik anak agar 

terbentuknya kecerdasan emosional yang positif yang kelak menjadikan anak didik yang berinsal 

kamil, berbakti kepada kedua orang tua, dan terjauh dari sifat- sifat negatif yang dapat menjauhkan 

dari Allah Swt untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji buku tarbiyatul aulad karya Sa‟id bin Ali 

bin Wahf Al- Qahthani dan melakukan penelitian terhadap buku tersebut dengan judul “Konsep 

Pendidikan Anak Menurut Sa‟id bin Ali bin Wahf Al- Qahthani dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Islam dalam Keluarga Muslim” 

D. Fokus Penelitian 

Dikarenakan luasnya permasalahan yang akan diteliti dan untuk memperjelas permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu 

Konsep Pendidikan Anak Menurut Sa‟id bin Ali bin Wahf Al- Qahthani dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Anak pada Keluarga Muslim 

E. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang diuraikan di awal , dapat dirumuskan pokok- pokok permasalahan, 

adalah : 

1. Bagaimana konsep pendidikan anak menuurut Sa‟id bin Ali bin Wahf Al- Qahthani dan 

relevansinya dengan pendidikan anak pada keluarga Muslim 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konsep pendidikan anak menurut Sa‟id bin Ali bin Wahf Al- Qahthani 

dan relevansinya dengan pendidikan anak pada keluarga muslim 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang konsep pendidikan anak yang 

terkandung dalam buku Panduan Lengkap Tarbiyatul Aulad karya Sa‟id bin Ali bin 

Wahf Al- Qahthani. 

2) Sebagai sumbangsih referensi berupa koleksi pustaka Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

terkhusus jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. 

b. Secara Praktik 

1) Sebagai pelaksanaan tugas akhir untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung. 

2) Menjadi inspirasi untuk menambah keilmuan dalam hal mendidik anak guna 

berakhlakul karimah terutama bagi orang tua dan calon orang tua di masa mendatang 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan jenis riset kepustakaan atau sering disebut studi 

pustaka. Studi. Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatatat, serta mengelolah bahan penelitian.
36

 

Menurut Zed, ada empat ciri utama dalam penelitian studi pustaka, yakni sebagai berikut: 

                                                             
36

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Hal. 3 
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Pertama, bahwa penelitian berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan 

bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi- mata (eyewitness) berupa 

kejadian, orang, atau benda- benda lainnya. 

Kedua, data pustaka bersifat „siap pakai‟ (ready made). Artinya penelitian tidak pergi ke 

mana- mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di 

perpustakaan.. 

Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa penelitian 

memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. 

Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneiti 

berhadapan dengan informasi statistik, tetap. Artinya kapan pun ia datang dan pergi, data 

tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan daata “mati” yang tersimpan 

dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film).
37

 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa- peristiwa atau hal- hal atau keterangan- 

keterangan atau karakteristik- karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan 

menunjang atau mendukung penelitian.
38

Dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data berupa dokumentasi.Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namum melalui dokumen.
39

 

Dokumentasi atau dokumen merupakan catatan perstiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk gambar, atau karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalanya catatan harian, sejarah kehidupan, cerotera, biografi, peraturan, kebujakan. 

Sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang berupa gambar, patung, 

film, buku, dan lain- lain.
40

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yakni diperoleh dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber primer adalah sumber- sumber yang memberikan data langsung dari tangan 

pertama. Sumber- sumber prmer adalah sumber asli, baik berbentuk dokumen maupun 

sebagai peninggalan lain
41

.Adapun dalam penelitian ini penulis menggungkan sumber primer 

yakni dalam buku “Panduan Lengkap Tarbiyatul Aulad (Metode mendidik anak tuntunan Al- 

Qur‟an dan As- Sunnah) yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Muthadi, Lc., M.Si. 

dengan judul aslinya “Al- Hadyu An- Nabawi fi Taebiyah Al- Aulad fi Dhau‟ Al- Qur‟an wa 

As Sunnah. 

 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber- sumber lain. Sumber 

sekunder dapat dipakai hanya apabila sumber primer tidak dapat diperoleh. Sumber- sumber 

sekunder  terjadi sebagai hasil penggunaan sumber- sumber lain, tidak langsung merupakan 

dokumen historik yang murni, ditinjau dari kebutuhan penyelidikan.
42

 

                                                             
37

Ibid, Hal. 4-5 
38

M. Iqbal Hasan, Pokok- pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),  Hal. 83 
39

Ibid, Hal. 87 
40

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 240 
41

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah :dasar, metode dan teknik,(Bandung: Tarsito, 1998), Hal. 134 
42

Ibid 
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   Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis mengambil dari buku- buku yang 

mempunyai relevansi untuk memperkuat argumen dan melengkapi hasil peenelitian ini. 

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah: 

1) Jamal Abdurrahman, Islamic Parenting; Pendidikan Anak Metode Nabi, Solo: Aqwam, 

2010 

2) Marisa Humaira, Membangun Karakter dan Menjelitkan Potensi Anak; Seni Menddik 

Anak Islam, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019 

3) M. Fauzi Rachman, Islamic Parenting, Jakarta: Erlangga, 2011 

4) M. Fauzi Rachman, Islamic Teen Parenting, Jakarta: Erlangga, 2014 

5) Helmawati, Pendidikan Keluarga: Teoritis dan Praktis, Bandung: Rosdakarya, 2014 

6) Rois Mafud, Al- Islam Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Erlangga, 2011 

7) Ridwan Abdullah Sani Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter, mengembangkan 

karakter anak yang islami, Jakarta: Bumi Askara, 2016 

8) Asnelly Ilyas, Mendambakan Anak Saleh, Bandung:  Al- Bayan: 1945 

9) Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat, 

Jakarta: Gema Insani Press, 1996 

10) Said Abdul Azhim, Salah Asuhan, Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & 

Solusinya, Solo: Aqwam, 2016. 

11) Hasan Syamsi, Modern Islamic Parenting, Aisar, 2020. 

 

3. Metode Analisis Data 

Setelah data- data terkumpul, maka langkah selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

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 yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
43

 

Analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan teknik 

analisis isi (conten analysis).
44

 Metode deskriptif yaitu cara mendapatkan keterangan- 

keterangan proporsi- proporsi, konsepsi- konsepsi, dan hakikat yang bersifat mendasar atau 

menguraikan secara teratur menyangkut tema yang dimaksuud, dengan menguraikan karya- 

karya secara sistematis, faktual. Dan akurat. Teknik analisis ini adalah mengungkapkan konsep- 

konsep dan gagasan yang terdapat pada data primer, kemudian di analisis dengan dukungan dari 

data sekunder, untuk selanjutnya melakukan analisis ini, kemudian data- data tersebut akan 

ditarik kesimpulan.
45

 

 

 

H. Penelitian Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang Relevan merupakan ulasan penelitian terhadap bahan Pustaka 

dan hasil- hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik 

penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan mencari, 

                                                             
43

 Sugiyono, Op. Cit, Hal 244 
44

Abudin Nata, Metode Studi Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), Hal. 141 
45

 Harpansyah, Pendidikan Anak Dalam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan; Telaah atas Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam), (Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: 2017), Hal 33 
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membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil- hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori- 

teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
46

 

 

Peneliti mengadakan telaah pustaka dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan 

kemiripan dalam penelitian sebelunya mengenai konsep pendidikan anak yang relevan dengan 

penulis teliti, judul skripsi tersebut antara lain : 

 

1. Devi Vioniitta Wibowo, dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Pendidikan Islam Pada 

Anak Usia Dini Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karangan Abdullah Nashih Ulwan” 

Dalam skripsi ini berisikan bahwa adanya ruang lingkup, materi, metode pendidikan Islam 

anak usia dini dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam yang meliputi: (1 )Pendidikan akidah 

dengan pengenalan terhadap Allah melalui pengenalan ibadah kepada-nya dan pembelajaran 

Al- Qur‟an pada Anak Usia Dini, (2) Pendidikan akhlak dengan metode keteladanan, 

pembiasaan dan nasihat, (3) Pendidikan Islam segi lingkungan sosial anak dengan mengasihi 

terhadap orang lain dan menghindarkan anak dari kebiasaan buruk 

 

2. Naili Mufarrohah, dalam skripsiinya yang berjudul “Konsep Pendidikan Anak Perspektif 

Abdullah Nasikh Ulwan dan Relevansinya Terhadapa Moral Peserta Didik” dalam skripsi ini 

menjelaskan tentang tujuan pendidikan yang tidak hanya mementingkan aspek kecerdasan 

saja, tapi lebih pada dimensi kualitas manusia secara utus dengan pendekatan pada sisi 

keshalehan anak didik. Materi pendidikan anak yang mendasar dan universal untuk diajarkan, 

antara lain: tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab pendidikan intelektual, tanggung 

jawab pendidikan psikis, tanggung jawab pendidikan sosial dan tanggung jawab pendidikan 

seks 

 

3. Upik Apipah, dalam skripsinya yang berjudul “Metode Pendidikan Anak Dalam Pandangan 

Abdullah Nashih Ulwan” dalam skripsi ini menjelaskan metde pendidikan Islam menurut 

Abdullah Nashih Ulwan yang meliputi: (1) pendidikan dengan keteladanan dengan 

menjadikan Rasulullah Saw sebagai teladan utama, (2) pendidikan dengan adat kebiasaan 

yang dimana anak akan meniru kebiasaan  atau perilaku orang tuanya, maka dari itu orang tua 

harus mengawasi agar sang anak tidak meniru perilaku buruk, (3) pendidikan dengan nasihat, 

dengan memberikan nasihat, bimbingan secara berangsur- angsur yang dimana anak 

membuat sang anak akan terpengaruh dengan kata- kata yang memberi petunjuk seperti 

dialog yang menarik hati sang anak, (4) pendidikan dengan perhatian/ pengawasan dengan 

perhatian dan pengaawasan dalam aspek jasmani dan rohani sehingga anak menjadi budi 

pekerti yang mulia dan menjadikan masyarakat yang berguna, (5) pendidikan dengan 

hukuman, dengan memberikan hukuman secara bertahap sesuai dengan tingkat kesalahan 

anak dan masa perkembangan anak. 

 

4. Harpansyah, dalam skripsinya yang berjudul “Pendidikan Anak Dalam Perspektif Abdullah 

Nashih Ulwan (Telaah Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam)” dalam skripsi ini menjelaskan 

tentang kurikulum dan metode pendidikan, mengenai kurikulum pendidikan anak menurut 

Abdullah Nashih Ulwan yaitu : pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat 

kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengam memberikan perhatian dan 

pendidikan dengan memberikan hukuma 

 

                                                             
46

  Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 

2020), Hal. 5 
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Jadi mengenai penelitian yang relevan tersebut dengan penelitian ini memiliki beberapa 

perbedaan yakni dalam penelitian tersebut lebih ke metode dalam mendidik anak sedangkan dalam 

penelitian ini membahas memngenai pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan fisik, 

pendidikan rasio (akal), pendidikan psikis (kejiwaan), pendidikan sosial, dan pendidikan
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BAB II 

LANDASAR TEORI  

 

A. PENDIDIKAN ISLAM 

1. Pengertian Pendidikan 

Dalam kamus bahasa Indonesia (2006), pendidikan berasal dari akar kata didik. Secara 

etimologi didik berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, bimbingan, mengenai akhlak dan 

kecerdasan pikiran.
47

 Pendidikan secara terminologi dapat diartikan sebagai pembinaan, 

pembentukkan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada semua anak didik yang 

cerdas, berkepribadian, memiliki keterampilan atau keahlian tertentu sebagai bekal dalam 

kehidupan di masyarakat
48

 

pengertian pendidikan bedasarkan beberapa pakar pendidikan, di antaranya sebagai berikut. 

1. Mengutip Wiji Suwarno, George F. Kneller menyatakan bahwa pendidikan memiliki arti yang 

luas dan sempit. Dalam arti luas, pendidikan diartikan sebagai tindakan atau pengalaman yang 

memengaruhi perkembangan jiwa, watak, ataupun kemampuan fisik individu. Dalam arti 

sempit, pendidikan adalah suatu proses mentransformasikan pengetahuan, nilai- nilai, dan 

keterampilan dari generasi ke generasi, yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga- 

lembaga pendidikan seperti sekolah, pendidikan tinggi atau lembaga lainnya. 

2. Menurut John S. Brubacher, pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan 

dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan 

dengan kebiasaan- kebiasaan yang baik, didukung dengan alat (media) yang disusun 

sedemikian rupa sehingga pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya 

sendiri dalam mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan.
49

 

3. Pendidikan, sebagaimana dirumuskan dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional 

(UUSPN) No. 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana melalui proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya agar 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak 

mulia, dan keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
50

 

Menurut Heris, pendidikan dapat dipahami dalam tiga pendekatan, Pertama, pendekatan luas. 

Dalam pendekatan pengertian yang luas pendidikan yaitu hidup. Pendidikan adalah segala 

pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang 

mempengaruhi pertumbuhan individu. Kedua, pendidikan dalam arti sempit. Dalam pengertian 

yang sempit pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di 

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Ketiga, pendidikan dalam arti luas terbatas. Dalam arti 

luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar 

sekolahsepanjang hayat, untuk menyiapkan peserta didik dalam memainkan peran dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.
51

                                                             
47

 Helmawati, Op. Cit, Hal. 228 
48

Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hal. 53 
49

Helmawati, Op. Cit, Hal. 23 
50

Rois Mafud, Al- Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011), Hal. 148 
51

 A. Heris Hermawan, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, 2012), Hal. 

97 
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2. Pengertian Pendidikan Islam 

Dalam pendidikan Islam, pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik 

potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotor (karsa).
52

Pendidikan dalam literatur 

pendidikan Islam mempunyai banyak istilah. Beberapa istilah yang sering digunakan adalah rabba-

yurabbi (mendidik), allama- yu‟allimu (memberi ilmu), addaba-yu‟addibu (memberikan teladan 

dalam akhlak), dan darrasa- yudarrisu (memberikan pengetahuan).
53

 

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada trrm al-tarbiyah al-

ta‟dib, dan al- ta‟lim. Namun dalam hal- hal tertentu, ketiga terma tersebut memiliki kesamaan 

makna.. untuk itu, perlu dikemukakan uraian dan analisis terhadap ketiga term pendidikan Islam 

tersebut dari beberapa pendapat para ahli pendidikan Islam.
54

 

a. Al- Tarbiyah 

Kata tarbiyah berasal dari kata rabba, yarabbu, rabban yang berarti mengasuh, 

memimpin, mengasuh (anak). Penjelasan atas kata al- tarbiyah lebih lanjut dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

 Pertama, tarbiyah berasal dari kata rabba, yarbu tarbiyatan yang memiliki makna 

tambah (zad) dan berkembang (numu). pengertian ini misalnya terdapat dalam surat ar- Rum 

{30} ayat 39, yang artinya “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka tidak menambah pada sisi Allah”. 

 Bedasarkan pada ayat tersebut, maka al- tarbiyah dapat berarti proses menumbuhkan dan 

mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun 

spiritual. 

 Kedua, rabba, yurbi, tarbiyatan, yang memiliki makna tumbuh (nasyaa) dan menjadi 

besar atau dewasa. Dengan mengacu kepada kata yang kedua ini, maka tarbiyah berarti usaha 

menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik baik secara fisik, sosial, maupun spiritual. 

 Ketiga, rabba, yarubbu, tarbiyatan yang mengandung arti memperbaiki (ashlaha), 

menguasai urusan, memelihara dan merawat, memperindah, memberi makna, mengasuh, 

memiliki, mengatur, dan menjaga kelestarian esistensinya. Dengan menggunakan kata ketiga 

ini maka tarbiyah berarti usaha memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur 

kehidupan peserta didik, agar mendapat kehidupan yang lebih baik.
55

 

Dari ketiga kata tersebut maka diperoleh pengertian bahwa tarbiyah berati proses 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi (fisik, intelektual, sosial, estetika, dan spiritual) 

yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina dengan optimal, dengan 

cara memelihara, mengasuh, merawat, mendidik dan memperbaikinya. 

Selanjutnya kata al- tarbiyah juga dijumpai pada surat al- Isra {17} ayat 24, yang artinya: 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 

ucapkanlah:”wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka telah 

mendidik aku waku kecil.” 

                                                             
52

 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), Hal. 83 
53

Ridwan Abdullah Sani Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter, mengembangkan karakter anak yang islami, 

Jakarta (Bumi Askara,2016), Hal. 8 
54

Al- Rasyidin & Samsul Nizar, Pendekatan Historis, teoritis dan Praktis Filsafat Pendidikan Islam ,(Jakata: 

Ciputat Press, 2005), Hal. 25 

55
 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 8 
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Kata rabbani pada ayat tersebut dengan jelas diartikan pendidikan, yatu pendidikan yang 

diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya. Karena arti pendidikan yang diberikan kedua 

orang tua, maka seorang anak harus menunjukkan sikap hormat dan terima kasih, dengan cara 

bersikap tawadhu (rendah hati) dan mendo‟akan kebaikan bagi keduanya.
56

 

b. Al- Ta’lim 

istilah al-Ta‟lim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. 

Menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal di banding dengan al-Tarbiyah maupun al-

Ta‟dib. Rasyid Ridha, misalnya mengartikan al-Ta‟lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu 

pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertenttu.
57

Kata al- ta‟lim 

atau asal katanya yaitu „allam, yu‟allimu, ta‟liman dijumpai dalam hadis sebagai berikut. 

“Pengetahuan adalah kehidupan Islam dan pilar Iman, dan barangsiapa yang 

mengajarkan ilmu, Allah akan menyempurnakan pahala baginya, dan barangsiapa yang 

mengajarkan ilmu dan ia mengamalkan ilmu yang diajarkannya itu, maka Allah akan 

mengajarkan kepadanya sesuatu yang ia belum ketahui.” (HR. Abu Syaikh).
58

 

Kata al- ta‟lim dalam arti pendidikan sesungguhnya merupakan kata yang paling lebih 

dahulu digunakan daripada kata al- tarbiyah. Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang 

pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw di rumah Al- Arqam (Dar al- Arqam)di 

Mekkah dapat disebut sebagai majelis al- ta‟lim.
59

Term ta‟lim merupakan bagian kecil dari 

tarbiyah al- aqliyah yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berfikiryang 

sifatnya mengacu pada domain kognitif. Sebaliknya at- tarbiyah tidak hanya mencangkup 

domain kognitif, tetapi juga domain afektif dan psikomotorik.
60

 

 

c. Al- Ta’dib 

Kata al- ta‟dib berasal dari kata addaba, yuaddibu, ta‟diban yang dapat berarti 

pendidikan, disiplin, patuh, tunduk pada aturan, peringatan atau hukuman, dan penyucian.Kata 

al- ta‟dib berasal dari kata adab yang berartii beradab, bersopan santun, tata krama, adab, budi 

pekerti, akhlak, moral dan etika.
61

Menurut al- Attas, istilah yang paling tepat untuk 

menunjukkan pendidikan Islam adalah al- ta‟dib. Konsep ini didasarkan pada hadis Nabi yang 

artinya “Tuhan telah mendidikku, maka Ia sempurnakan pendidikanku”. (H.R al-„Askary dari 

„Ali r.a). 

Kata adaba dalam hadis di atas dimaknai al- Attas sebagai “mendidik”. Selanjutnya ia 

mengemukakan, bahwa hadis tersebut bisa dimaknai kepda “Tuhanku telah membuatku 

mengenali dan mengakui dengan adab yang dilakukan secara berangsur- angsur ditanamkan-

Nya ke dalam diriku, tempat- tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam penciptaannya, 

sehingga hal itu membimbingku ke arah pengenalan dan pengakuan tempat- Nya yang tepat di 

dalam tatanan wujud dan kepribadian, serta sebagai akibatnya Ia telah membuat pendidikanku 

yang paling baik.
62

 

Menurut Daud (1987) istilah ta‟dib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara 

berangsur- angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat- tempat yang tepat dari segala 

sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa untuk membimbing manusia ke arah 
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pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan 

keberadaannya.
63

 

Pada ketiga kata tersebut termasuk dalam rumpun pendidikan, karena itu pendidikan 

dalam Islam mengandung pengertian yang sangat luas, yaitu kegiatan dalam bentuk arahan, 

bimbingan, pembinaan, perintah, peringatan, pemberian pengetahuan, penjelasan, pendalaman, 

dan penyucian diri. Seluruh kegiatan tersebut berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan 

seluruh potensi manusia: fisik, intelektual, psikis, spiritual, dan sosial. Melalui bimbingan 

tersebut, maka pendidikan islam mengarahkan pembinaan manusia seutuhnya.
64

 

Bedasarkan beberapa pakar pendidikan juga mendefinisikan pengertian pendidikan Islam sebagai 

berikut. 

Ahmad Tafsir (2004: 1-2) secara terminologi menguraikan pendidikan Islam berarti pendidikan 

yang teori- teorinya disusun bedasarkan Al- Qur‟an dan Hadis. Dengan demikian, pendidikan Islam 

adalah nama sistem, yaitu sistem komponen- komponen yang secara keseluruhan mendukung 

terwujudnya sosok muslim yang ideal.
65

  

Bedasarkan hasil seminar pendidikan Islam se- Indonesia dirumuskan, pendidikan Islam adalah 

bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah 

mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.
66

 

3. Asas Pendidikan Islam 

Yang dimaksud dengan asas- asas pendidikan adalah sejumlah ilmu pendidikan yang secara 

fungsional sangaat dibutuhkan untuk membangun konsep pendidikan, termasuk pula dalam 

melaksanakannya.
67

 

Muhammmad Mmunir Muesi menjelaskan asas- asas pendidikan Islam terdiri dari: 

1) Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersifat sempurna, yaitu mencangkup seluruh aspek 

kemanusiaan baik jasmani mauoun ruhani dan akal. 

2) Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, sesuai 

dengan firman Allah yang artinya: 

Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bagianmu (kenikmatan) dunia...(QS 28: 77) 

3) Pendidikan Islam adalah penddikan yang bersifat pengamalan, tidak cukup hanya sekedar 

perkataan saja, akan tetapi menuntut pengalaman. Sebagai bukti dapat dilihat dari rukun Islam 

yang lima semuanya itu menuntut pengalaman, baik secara perkataan maupun perbuatan 

4) Pendidikan Islam bersifat probadi dan masyarakat. Dikatakan pribadi karena pendidikan Islam 

berdasarkan keutamaan agar pribadi tersebut menjadi sumber kebaikan dalam masyarat. Islam 

mendidik pribadi agar bermasyarakat sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: 

“Perumpamaan orang Muslim dalam kasih sayang seperti satu tubuh yang apabila salah satu 

anggota sakit, maka anggota yang lain ikut merasakannya.” 

5) Pendidikan Islam mengembangkan fitrah manusia. Manusia lahir dalam keadaan tidak 

mengetahui suatu apapun, sesuai sabda Rasulullah Saw yang artinya : 

“Semua anak yang dilahirkan itu membawa fitrah, maka kedua orang- tuanyalah yang 

menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” 

6) Pendidikan Islam mengarah kepada kebaikan individu dan masyarakat. 
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7) Pendidikan Islam berlangsung terus- menerus sepanjang kehidupan manusia. 

8) Pendidikan Islam berlaku untuk seluruh umat manusia, dengan kata lain, pendidikan Islam tidak 

khusus untuk bangsa Arab saja tetapi meliputi seluruh umat manusia.
68

 

 

4. Tujuan Pendidikan Islam 

Karena pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan, Allah telah 

menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Allah 

menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang jelas. Dia menciptakan manusia dengan tujuan 

untuk menjadi khalifah di muka bumi melalui ketaatan kepada- Nya.
69

Tujuan pendidikan ialah 

perubahan yang diharapkan pada subyek didik mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah 

laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya di 

mana individu itu hidup.
70

 

Tujuan pendidikan ditentukan oleh dasar pendidikannya sebagai suatu landasan filosofis yang 

bersifat fundamental dalam pelaksanaann pendidikan. Dalam Undang- undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003, dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang- Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai- nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan tujuan pendidikan nasional 

adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dalam perspektif Islam, dasar dan tujuan pendidikan nasional di atas secara umum dapat 

dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan kepribadian individu yang paripurna 

(kaffah). Pribadi individu yang demikian merupakan pribadi yang menggambarkan terwujudnya 

keseluruhan esensi manusia secara kodrat, yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial, 

makhluk bermoral, dan makhluk yag bertuhan.
71

 

Abdul Fathah Jalal dalam bukunya yang berjudul Min Usalit Tarbiyati fil Islam yang 

dialihbahasakan oleh Drs. Herry Noer Ali, mengelompokkan tujuan pendidikan Islam ke dalam 

tujuan umum dan khusus.
72

Menurut Abdul Fattah Jalal tujuan umum pendidikan islam ialah 

terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Ia mengatakan bahwa tujuan ini akan mewujudkan 

tujuan- tujuan khusus. Dengan mengutip surat al- Takwir ayat 27, Jalal menyatakan bahwa tujuan 

itu adalah untuk semua manusia. Jadi, menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh 

manusia (sekalilagi: seluruh manusia) menjadi manusia yang menghambakan diri kepada 

Allah.
73

Sedangkan tujuan khusus sebenarnya merupakan perincian dari tujuan umum sebagaimana 

telah dijelaskan di atas. Di antara tujuan khusus ini yang pertama- tama ialah mampu melaksanakan 

rukun Islam.
74

 

Menurut Imam Ghazali, tujuan pendidikan yaitu pembentukan Insan Paripurna, baik di dunia 

maupun di akhirat. Menurut imam Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau 

berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadhilah melalui ilmu pengetahuan yang 
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dipelajarinya. Fadhilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya 

membahagiakannya hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan tidak dapat dicapai kalau tidak 

melalui ilmu dan cara pelaksanaan mengamalkannya. Pangkal kebahagiaan di dunia dan di akhirat 

ialah ilmu pengetahuan. 

 Ringkasnya, bahwa tujuan pendidikan ini ialah membina insan paripurna yang takarrub kepada 

Allah, bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak dapat dilupakan pula, orang yang rajin mengikuti 

pendidikan akan memperoleh kelezatan ilmu yang dipelajarinya dan kelezatan ini pula dapat 

mengantarkan kepada pembentukan insan paripurna.
75

Abdul al- Rasyid ibn Abd al- Aziz dalam 

bukunya, al- Tarbiyah al- Islamiyah wa Thuruq Tadrisiha mengatakan, tujuan pendidikan Islam 

meliputi : 

a. Adanya kedekatan kepada Allah Swt, melalui pendidikan akhlak 

b. Menciptakan indvidu untuk memiliki pola pikir yang ilmiah dan pribadi paripurna, yaitu pribadi 

yang dapat mengintegrasikan antara agama dengan ilmu dan amal saleh, guna memperoleh 

ketinggian derajat dalam berbagai dimensi kehidupan.
76

 

Menurut Dr. Moh Athiyah Al- Abrory, ada lima tujuan umum yang sesuai bagi pendidikan 

Islam, yakni sebagai berikut : 

1) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia 

2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat 

3) Persiapan untuk mencari Rezeki dan pemeliharaan segi kemanfaatan 

4) Menumbuhkan roh ilmiah pada pelajar 

5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional.
77

 

Menurut Omar Muhammad Attoumy Asy- Syaebani tujuan pendidikan Islam memiliki empat ciri 

pokok. 

1) Sifat yang bercorak agama dan makhluk 

2) Sifat keseluruhannya yang mencangkup segala aspek pribadi pelajar (subyek didik), dan semua 

aspek perkembangan dalam masyarakat. 

3) Sifat keseimbangan, kejelasan, tidak adanya pertentangan antara unsur- unsur dan cara 

pelaksanaannya 

4) Sifat realistik dan dapat dilaksanakan, penekanan pada perubahan yang menghendaki pada 

tingkah laku dan pada kehidupan, memperhitungkan perbedaan- perbedaan perseorangan di 

antara individu, masyarakat dan kebudayaan di mana- mana dan kesanggupannya untuk berubah 

serta berkembangnya bila diperlukan.
78

 

 

5. Dasar- dasar Pendidikan 

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar dapat berdiri kokoh. dasar 

pendidikan Islam yaitu fundamental yang menjadi landasan atau asas agar pendidikan Islam dapat 

tegak berdiri dan tidak mudah roboh karena tiupan angin kencang berupa ideologi yang muncul, 

baik di era sekarang maupun yang akan datang. Dasar pendidikan Islam, menurut Nur Uhbiyati, 

secara garis besar ada tiga, yaitu Al- Qur‟an, Sunnah, dan perundang- undangan yang berlaku di 

negara kita
79
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a. Al- Qur‟an 

Alqur‟an merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad 

untuk dijadikan pedoman bagi manusia, sekaligus sebagai sumber nilai dan norma setelah 

sunnah.
80

. Alqur‟an adalah kallam Allah terakhir yang dibawa oleh Ruh Al- Amin ke dalam 

hati Nabi Muhammad sebagai pemberi peringatan kepada manusia. Di sisi lain, Alqur‟an 

merupakan kitab suci sekaligus merupakan katalisator, politik, sosial, spiritual, dan penyebab 

terjadinya perubahan kehidupan kabilah di semenanjung Arab. Pengaruhnya kemudian 

melebar ke kawasan yang lebih luas dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menunjukkan 

bahwa Alqur‟an adalah kekuatan pengubah dunia yang harus diakui dan dipahami.
81

 

Islam ialah agama yang membawa misi agar umatnya menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran. Ayat Al- Qur‟an yang pertama kali turun ialah berkenaan (di samping masalah) 

keimanan dan juga pendidikan.
82

 

Allah Ta‟ala berfirman dalam Q.S Al- Alaq ayat 1-5 : 

                                 

                   

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang mencptakan, Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah, Yang 

mengajarkan (manusia) dengan Pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diletahuinya. (Q.S Al- Alaq {96}: 1-5) 

Ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa (seolah- olah) Tuhan berkata, hendaklah 

manusia meyakini akan adanya Tuhan pencipta manusia (dari segumpal darah). Selanjutnya, 

untuk memperkukuh keyakinanya dan memeliharanya agar tidak luntur, hendaknya 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran.
83

 

Alqur‟an menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk. Allah menjelaskan hal ini dalam 

firman- Nya : 

                               

           

“sesungguhnya al- Qur‟an ini memberikan petunjuk ke (jalan ) yang lebih lurus dan 

memberikan kabar gembira kepada orang- orang mukmin yang mengerjakan amal saleh 

bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS. Al- Isra‟ {17}: 9 ) 
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Ayat- ayat semacam ini menegaskan bahwa tujuan al- Qur‟an adalah memberi petunjuk 

kepada umat manusia. Tujuan ini hanya akan tercapai dengan memperbaiki hati dan akal 

manusia dengan akidah- akidah yang benar dan akhlak yang mulia serta mengarahkan 

tingkah laku mereka kepada perbuatan yang baik.
84

 Petunjuk al- Qur‟an sebagaimana 

dikemukakan Mahmud Syaltut, dapat dikelompokkan menjadi tiga pokok yang disebutkan 

sebagai maksud- maksud al- Qur‟an, yaitu 

1. Petunjuk tentang akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia dan 

tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan serta kepercayaan akan kepastian 

adanya hari pembalasan. 

2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma- norma 

keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan, baik 

individu maupun kolektif 

3. Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar- dasar 

hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannnya dengan Tuhan dan 

sesamanya
85

 

 

b. Sunnah 

Ketika merujuk pada sumber utama agama Islam, yaitu Alqur‟an, maka akan ditemukan 

pernyataan bahwa Nabi Muhammad merupakan uswah hasanah (suri teladan) yang paling 

utama bagi umatnya yang benar- benar beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Hal ini 

seperti yang diproklamirkan dalan Surah Al- Ahzab {33} ayat 21.
86

 

                               

      

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang berharp (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan ia banyak 

menyebut Allah” (Q.S Al- Ahzab {33}: 21) 

Dalam paradigma yang sudah lazim antara sunnah dan hadis merupakan dua kata 

dalam satu arti. Sunnah, merupakan padanan dari kata hadis. Akan tetapi, ada pula yang 

membedakan antara keduanya. Zakiah Daradjat mengartikan sunnah sebagai perkataan, 

perbuatan, atau pengakuan Rasulullah. Sementara itu, hadis secara bahasa artinya baru, tidak 

lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Menurut ahli hadis, hadis adalah segala ucapan, 

perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad. Dengan kata lain, hadis adalah segala berita yang 

bersumber dari Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, takrir (peneguhan kebenaran 

dengan alasan), dan deskripsi sifat- sifat beliu.
87

 

c. Perundang- undangan yang Berlaku di Indonesia 

                                                             
84

 Hery Noel Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), Hal 31 
85

Ibid, Hal. 33 
86

 Sri Minarti, Op. Cit, Hal 47 
87

Ibid, Hal 48 



22 
 

 
 

Pendidikan Islam tidak lepas dari sosio- geografis yang melingkupinya. Oleh 

sebab itu, dalam konteks kenegaraan Indonesia, pendidikan Islam mempunuai dasar 

sebagaimana berikut. 

1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 

Dalam undang- undang dasar ini pada ayat (1) yang menerangkan bahwa negara 

bedasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, ayat (2) menyatakan 

bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing- masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hal 

ini berarti Pasal 29 ayat (1) dan (2) dalam UUD 1945 memberikan jaminan kepada 

seluruh warga negara Republik Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah 

sesuai dengan agama yang dipeluknya, baik mengadakan kegiatan yang menunjang 

bagi pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, pendidikan Islam yang searah dengan 

bentuk ibadah yang diyakinkan diizinkan dan dijamin oleh negara
88

 

 

2) Undang- Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

a) Pasal 11 Ayat 1 disebutkan 

“Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas 

pendidikan umum, pendidikan kejujuran, pendidikan luar biasa, pendidikan 

kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan 

profesional.” 

b) Pasal 11 Ayat 6 disebutkan: 

“Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta 

didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan 

khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan” 

Dari Undang- Undang No. 2 Tahun 1989 ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

keagamaan bermaksud mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan perannya 

sebagai pemeluk agama yang benar- benar memadai. Di antara syarat dan prasyaratnya, 

agar peserta didik dapat menjalankan perannya dengan baik, diperlukan pengetahuan 

Ilmu Pendidikan Islam, mengingat ilmu ini tidak hanya menekankan pada segi teoritis 

saja, tetapi juga praktis
89

 

 

B. PENDIDIKAN ANAK 

1. Pengertian Pendidikan Anak 

Anak merupakan pondasi yang palong mendasar bagi terbentuknya sebuah bangunan 

masyarakat, dapat pula diibaratkan bahwa anak merupakan bibit tumbuhnya suatu pohon 

generasi yang besar, yang darinya akan tumbuh cabang- cabang dan ranting- rantingnya.
90

 

Tiga tempat pendidikan yang dapat membentuk anak menjadi manusia seutuhnya adalah di 

keluarga, sekolah, dan masyaratk. Keluarga merupakan salah satu faktor penentu utama 

dalam perkembangan kepribadian anak, di samping faktor- faktor lain.
91

 

Pendidikan anak dalam keluarga juga disebut sebagai lembaga pendidikan informal. 

Dijelaskan dalam Pasal 27 bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga 
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dan ligkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidik dalam pendidikan 

informal ada di bawah tanggung jawab orang tua. Orang tua merupakan pendidik pertama 

dan utama bagi anak mereka karena dari merekalah anak mula- mula menerima pendidikan.
92

 

Dikutip oleh Lazarus, Freud mengatakan bahwa pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

perkembangan anak merupakan titik tolak perkembangan kemampuan atau ketidakmampuan 

penyesuaian sosial anak. Menurutnya pula, periode ini sangat menentukan dan tidak dapat 

diabaikan oleh keluarga.
93

 Jika pendidikan tentang nilai- nilai, keyakinan (agama), akhlak, 

serta pengetahuan sudah diterapkan dalam keluarga sejak dini, maka anak- anak akan tumbuh 

menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan beramal shaleh. Sebaliknya jika orang tua tidak 

menanamkan sejak dini nilai- nilai, keyakinan, maka anak- anak akan tumbuh menjadi 

manusia yang cacat. Artinya anak akan tumbuh menjadi manusia yang kurang bahkan 

mungkin tidak mengenal nilai- nilai, agama atau keyakinannya, akhlak mulia, dan 

pengetahuan.
94

 

 

2. Kedudukan Anak Dalam Al- Qur’an 

Allah menyatakan dalam Alqur‟an tentang empat macam kedudukan anak terhadap orang 

tuanya, yaitu anak sebagai cobaan atau fitrah, sebagai hiasan, sebagai musuh, dan sebagai 

penyejuk hati 

a. Anak sebagai cobaan atau fitarh 

Anak adalah amanah yang perlu diperhatikan oleh orang tua dengan seksama. Jika 

tidak diperhatikan, amanah tersebut bisa menjadi cobaan yang akan menjadi tanggung 

jawab orang tua di akhirat., sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut.
95

 

                             

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak- anakmu itu hanyalah sebagai 

cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”(QS. Al- Anfal 

{8}: 28)  

 

Fitrah dapat terjadi pada orang tua ketika anak- anak terlibat dalam perbuatan yang 

negatif, seperti membantah orang tua, mengonsumsi narkoba, terlibat pergaulan bebas, 

tawuran antarpelajar, melakukan penipuan, atau perbuatan- perbuatan lain yang membuat 

susah dan resah orang tuanya. Banyak kisah yang menggambarkan tentang anak yang 

menjadi cobaan, misalnya kisah tentang anak Nabi Nuh AS yang tidak taat kepada Allah 

dan kepada ayahnya. Kisah tersebut menunjukkan bahwa kesalehan seorang ayah tidak 

menjamin untuk memiliki anak yang saleh.
96

 

 

b. Anak sebagai hiasan 

Dalam Al- Qur‟an dikatakan bahwa anak dapat dianggap sebagai perhiasan 

kehidupan di dunia yakni sesuatu yang menyenangkan hati. Akan tetapi Allah Swt 

menegaskan bahwa setiap manusia harus lebih mengutamakan amalan yang baik 
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daripada anak dan harta. Artinya beribadah kepada Allah harus lebih diutamakan 

daripada bersenang- senang dengan anak. Allah Swt berfirman: 

                               

         

“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) 
97

 

 

c. Anak sebagi musuh 

Seorang anak juga dapat menjadi musuh bagi kedua orang tuanya, sebagaimana firman 

Allah Swt dalam ayat berikut. 

                    

                        

“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-

anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap 

mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) 

Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S At- 

Taghabun{64}: 14) 

Kegagalan orang tua dalam mendidik anak dapat menyebabkan anak berprilaku sebagai 

musuh bagi orang tuanya untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang tidak dibenarkan oleh 

agama. Oleh karena itu, orang tua perlu melakukan usaha maksimal untuk membawa anak 

menjadi penyejuk hati dan perhiasan bagi orang tua. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah 

dengan memperhatikan pendidikan anak agar mereka menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki 

akhlak mulia. Selanjutnya orang tua juga harus berdoa dan tawakal atas ketentuan Allah Swt.  

d. Anak sebagai penyejuk hati 

Anak yang dapat membuat orang tuanya bahagia di dunia dan di akhirat merupakan 

anak yang menjadi penyejuk hati. Hadirnya anak sebagai penyejuk hati atau qurrota 

a‟yun merupakan dambaan setiap orang tua. Oleh sebab itu, orang tua harus selalu 

memohon dan berdoa kepada Allah Swt setelah melakukan upaya maksimal.
98

 

 

3. Hak Anak 

Anak dalam keluuarga memiliki hak, diantaranya adalah sebagai berikut 

a. Dipilihkan ibu yang baik 

Anak berhak mendapatkan ibu yang bain yang dapat merawat dan mendidiknya dengan  

b. Mendapatkan Nama yang Baik 

Orang tua berkewajiban mencarikan dan memberikan anak- anaknya nama yang baik. 

Nama yang baik akan berpengaruh pada sifat dan perilaku anak, karena nama adalah do‟a 

untuk sang anak 
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c. Mendapatkan Rasa Aman 

setiap orang ingin hidup dalam tubuh kembang dalam kondisi perasaan yang aman dan 

nyaman. Kondisi keluarga yang diharapkan anak bukanlah keluarga dengan materi 

berlimpah dengan orang tua yang selalu bertengkar. Anak merupakan anggota yang 

sangat rentan dalam keluarga. Anak harus terlindungi dari hal- hal yang akan 

membuatnya merasa tidak aman, juga hendaknya terhindar dari kekerasan atau ancaman 

baik dari luar maupun dari dalam keluarga itu sendiri 

d. Mendapatkan kasih sayang 

Anak berhak mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Anak yang tidak 

mendapatkan kasih sayang dan perhatian dalam keluarga akan mencari kasih sauang dan 

perhatian dari orang lain.
99

 

e. Mendapatkan perlakuan adil 

Anak berhak mendapatkan perlakuan adil terhadap orang tuanya sehingga sang anak tidak 

merasa dibeda- bedakan atau merasa pilih kasih terhadap terhadap perlakuan orang 

tuanya. Bagaimanapun semua anak memiliki hak yang sama terhadap pemberian orang 

tuanya.
100

 

f. Mendapatkan pembinaan keagamaan 

Dalam ajaran Islam diyakini bahwa di akhirat kelak setiap orang akan ditanya tentang 

amal perbuatannya. Anak yang tidak dididik dan dibina sesuai ajaran agama tentu akan 

menuntut pertanggungjawaban dari orang tuanya kelak. Oleh karena itu, sejak dini anak 

hendaknya diberikan pembinaan terutama akidahnya sehingga anak akan selamat di dunia 

dan di akhirat. 

g. Mendapatkan pendidikan dan bimbingan  

Anak selaun mendapatkan pendidikan dalam keluarga juga berhak untuk mendapat 

pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. 

Pendidikan yang diberikan kepada anak tentu harus dibedakan antara anak perempuan 

dan anak laki- laki. Mendapatkan pendidikan yang sama antara anak laki- laki dan 

perempuan akan membuat peralihan peran dan fungsi kodrat manusia itu sendiri, 

terutama anak perempuan 

h. Dicukupi kebutuhan hidupnya 

Anak perlu dicukupi segala kebutuhannya oleh orang tua. Salah satu kebutuhan dasar 

yang berhak diterima anak adalah kebutuhan jasmaninya. Anak berhak untuk 

mendapatkan makanan yang halal dan baik bagi kesehatan, mendaaptkan pakaian yang 

akan menutupi auratnya, dan tempat tinggal yang layak untuk melindungi diri dari panas, 

hujan, atau ancaman lainnya 

i. Dido‟a kan 

Anak berhak mendapatkan doa yang baik dari orang tuanya. Doa orang tua akan menjadi 

berkah bagi kehidupan anak. Orang tua hendaknya tidak mendoakan yang buruk bagi 

anaknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda “ada tiga doa yang 

pasti dikabulkan oleh Allah Swt, doa orag yang teraniaya, doa orang yang sedang dalam 

perjalanan, dan doa orang tua untuk anaknya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). 

j. Mendapatkan waris 

Seorang anak (kandung) berhak mendapatkan waris. Waris dalam harta tentunya dapat 

diperoleh ketika orang tua memiliki harta kekayaan.
101
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4. Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak 

Menyangkut Pendidikan, Islam telah memberikan perhatia yang sangat besar terhadap 

pendidikan anak dalam pembentukan individu yang berkepribadian Islam.seperti Keluarga 

yang menjadi pendidikan pertamanya bagi kehidupan seorang. Untuk itu Peran orangg tua 

sangat dibutuhkan oleh anak, karena anak sangatt membutuhkan kasih sayang oleh 

keluarganya. 

a. Anak dalam Keluarga 

Sebuah keluarga, tempat tumbuh anaknya, merupakan sumber pendidikan pertama 

dan yang paling utama bagi sang anak. Sebagaimana keluarga juga menjadi tempat 

pertama kali seorang anak mendapat banyak pengetahuan yang merebak di masyarakat. 

Pentingnya peran keluarga ini terlihat jelas pada fase pertama dalam kehidupan sang 

anak. Karena perkembangan pada masa awal kanak- kanak akan menjadi pondasi 

perkembangan anak pada masa- masa selanjutnya. Yang jelas, keluarga bagi seorang 

anank adalah kelompok manusia pertama kali seorang anak selalu berinteraksi  

b. Keluarga dan Kepribadian Anak 

Keluarga merupakan pelaku utama yang membentuk kepribadian anak pada masa 

pertumbuhannya. Pada masa itu, anak mudah menerima untuk dibentuk dan dicetak 

menjadi apa pun. Ia lebih banyak menerima dibandingkan masa- masa berikutnya. Pada 

fase awal ini keluarga menjalankan tugas yang disebut dengan “pembentukkan sosialitas” 

pada diri anak. Pembentukan ini dilakukan sesuai pengetahuan dan tata cara hidup yang 

ada di masyarakat.
102

 

Kepribadian yang dimiliki orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur 

pendidikan yang secara tidak langsung dapat masuk ke dalam pribadi anak. Setiap 

pengalaman yang dilalui amak, baik melalui penglihatan, pendengaran, maupun 

perlakuan yang diterimanya akan ikut menentukan pembinaan pribadinya.
103

 

Yaitu dengan mengarahkan sang anak ke arah yang baik, meluruskan tingkah laku 

dan mengajarinnya. Agar sang anak bisa membedakan nilai- nilai, norma- norma, serta 

pemikiran yang baik dan tidak baik. Keluarga merupakan kelompok manusia pertama 

tempat seorang anak melatih hubungan kemanusiaannya. Oleh karena itu, keluarga 

bertanggung jawab penuh dalam memberikan dasar- dasar akhlak yang mulia terhadap 

anak 

c. Keluarga dan Pertumbuhan anak 

Keluarga mempunyai peran yang sangat aktif dalam menumbuhkan anak sesuai 

ajaran Islam yang benar. Di sisi lain juga berperan sangat penting dalam pertumbuhan 

dan kecerdasannya. Selain itu peran keluarga terus berlanjut dalam mengembangkan 

kepribadian anak. Para pakar psikologi dan pendidikan menegaskan, bahwa pengalaman 

sosial yang benar dalam hubungan- hubungan yang terjadi pada anak dalam sebuah 

keluarga pada tahun- tahun pertama hidupnya, mempunyai peran sangat penting dalam 

membentuk kepribadiannya, tingkah laku, pengetahuan dan keharmonisan dalam 

dirinya
104

 

 

d. Keluarga dan Pola Pikir Seorang Anak 
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Keluarga juga berperan penting dalam mengawasi anak pada setiap perkara yang 

didengarkan maupun disaksikannya dari media telekomunikasi. Sehingga anak tidak 

diizinka menyaksikan tayangan yang bakal menjatuhkan dari nilai- nilai dan norma- 

norma sosial. Sebagaimana keluarga juga menghindarkan anak agari tidak mendengarkan 

nyanyian- nyanyian kotor yang merusak pemikiran, akhlak, dan perasaannya. 

Apalagi jika sesuatu itu mencontohkan sebuah bahasa, pemikiran, cara pandang 

terhadap segala perkara, nilai- nilai, akhlak, dan tingkat peradaban. Tampak sangat jelas 

betapa penting keberadaan sebuah keluarga yang mampu berperan positif dalam 

menumbuhkembangkan pola pikir anak yang baik dalam bertingkah laku dan 

berinteraksi.
105

 

 

e. Keluarga dan Pembentukan Kecakapan serta Pemahaman Anak 

Keluarga berperan sangat Penting dalam mengembangkan kemampuan anak untuk 

berkhayal dan berkreasi. Karena keluarga berinteraksi secara langsung dengan anak dan 

memberikan kepadanya berbagai pengalaman yang baik. Iklim keluarga adalah 

lingkungan yang sangat membantu perkembangan anak. Disamping itu iklim keluarga 

juga mewujudkan tuntutan pertumbuhan pada diri mereka, baik yang sifatnya psikologi 

maupun sosial. Dalam keluarga inilah anak mampelajari interaksi sosial, membentuk 

pertemanan dengan orang lain, membentuk keharmonisan sosial, dan membentuk hati 

nuraninya dengan membedakan antara yang haq dengan yang batil.
106

 

 

f. Peran Keluarga dalam Mengajarkan Tingkah Laku yang Islami 

Keluarga bertanggung jawab penuh dalam mengajarkan tingkah laku yang Islami 

kepada anak. Keluarga juga bertanggung jawab membekali anak dengan bimbingan 

pendidikan dan sosial yang disukasi anak. Peran keluarga menjadi sangat penting pula 

ketika pengalaman- pengalaman pertama dalam kehidupan anak menjadi pondasi dasar 

dalam pembentukkan kepribadiannya. Untuk membentuk kepribadian anak, dituntut 

adanya kerjasama di antara keluarga dan madrasah. Jadi keluarga mempunyai peran 

penting dalam memberikan pendidikan yang islami kepada anak juga memfasilitasi 

berupa menempatkan anak ke lembaga pendidikan yang islami.
107

 

 

C. Keluarga Muslim 

1. Pengertian Keluarga Muslim 

 Keluarga dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu kerabat yang paling endasar 

dalam masyarakat yang terdiri dari Ibu dan Bapak dengan anak- anaknya.
108

 Menurut Ibrahim 

Aimi, keluarga adalah orang- orang yang secara terus menerus atau sering tinggal bersama si 

anak, seperti ayah. Ibu, kakek, nenek, saudara laki- laki dan saudara perempuan bahkan 

pembantu rumah tangga diantara mereka yang di sebabkan mempunyai tanggung jawab untuk 

menjaga dan memelihara si anak yang menyebabkan si anak terlahir di dunia, juga mempunya 

peran yang sangat penting dan kewajiban yang lebih besar bagi pendidikan si anak.
109

 

 Salah satu tujuan Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan 

yang sah menurut agama. Diakui oleh undang- undang dan diterima sebagai dari budaya 

                                                             
105

Ibid. Hal. 41  
106

Ibid. Hal. 42 
107

Ibid. Hal. 48 
108

 Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamu Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta : Balai Pustaka, 1991) Cet. Ke-3, Hal. 471 
109

 Ibrahim Amini, Agar Tak Salah Mendidik (Jakarta : Al-Huda, 2006). Cet. Ke-1, Hal. 107 

 



28 
 

 
 

masyarakat. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi 

oleh nilai- nilai agama. Allah Swt menjelaskan di dalam Q.S Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi, 

 

                           

                   

   

  “Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia memciptakan untukmu 

Isteri- isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”  

 (Q.S Ar- Rum {60 : 21}) 

Pada pengertian keluarga di atas bila dikaitkan dengan muslim, bahwa muslim itu 

adalah penganut agama Islam, maka keluarga muslim dapat diartikan sebagai suatu kesatuan 

yang didalamnya terdapat ayah, ibu dan anak yang menganut agama Islam. Keluarga memiliki 

tempat yang strategis dalam menanamkan nilai- nilai keagaan ke dalam pribadi anak, baik 

melalui sosialisasi yang berlangsung setiap waktu. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan 

primer bagi anak, yaitu lingkungan yang perama dan utama bagi perkembangan kepribadian 

anak. 
110

 

  Dari beberapa penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga 

muslim merupakan lingkungan pendidikan pertama karena dalam keluarga inilah anak-anak 

menerima pendidikan dan bimbingan yang diterima pertama kali oleh anak adalah dalam 

keluarga. Oleh karena itu, bentuk pendidikan paling awal ditemukan dalam kehidupan keluarga. 

Dalam hal ini, faktor penting yang berperan dalam menentukan kehidupan seorang anak adalah 

di luar pendidikan, yang kemudian dipadukan dalam pendidikan agama. Mengingat pentingnya 

pendidikan agama, orang tua harus berusaha memberikan pendidikan agama kepada anak-

anaknya. 

  Dalam pengertian keluarga di atas, jika dikaitkan dengan umat Islam bahwa umat 

Islam adalah pemeluk agama Islam, maka keluarga Islam dapat diartikan sebagai suatu kesatuan 

yang di dalamnya terdapat ayah, ibu dan anak yang memeluk agama Islam. Keluarga memiliki 

tempat yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai agama dalam kepribadian anak, baik 

melalui interaksi edukatif antara orang tua dan anak melalui proses sosialisasi yang 

berkesinambungan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan utama bagi anak, yang 

merupakan lingkungan primer dan primer bagi perkembangan kepribadian anak.  

Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, metode dapat mengandung arti metode sebagai cara 

menyampaikan objek pribadi tujuan, yaitu pribadi Islam, dan metode dapat memiliki arti 

sebagai "cara untuk memahami, meneliti, dan mengembangkan ajaran Islam sehingga dapat 

berkembang sesuai dengan perkembangan.” 

 

    Dari beberapa pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga muslim 

adalah lingkungan pendidikan utama, karena anak-anak dari keluarga ini menerima pendidikan 

dan bimbingan untuk pertama kalinya. Jadi, bentuk pertama dari pendidikan adalah kehidupan 
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keluarga. Dalam hal ini, faktor penting yang menentukan kehidupan seorang anak, selain 

pendidikan, yang kemudian diintegrasikan ke dalam pendidikan agama. Karena pentingnya 

pendidikan agama, orang tua harus berusaha memberikan pendidikan agama kepada anak-

anaknya. 
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