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ABSTRACT 

 

EDUCATIONAL MATERIALS IN THE BOOK OF TARBiyah AL AULÃD 

FÎ DHAU'I AL-KITÃB WA AL-SUNNAH BY 'ABD ALLÃH AL-SALAM 

BIN 'ABD ALLÃH AL-SULAIMÃN 

 

By: IHWANUDDIN 

 

The Islamic religious education package books which are the source of material in 

elementary schools, provided by the government, still have many shortcomings 

and the need for material development in sub-chapters. The formulation of the 

problem in this research is How is the Educational Material in the Book of child 

education Fî Dhau'i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah by 'Abd Allãh Al-Salam Bin 'Abd 

Allãh Al-Sulaimãn?.  

The specific objective is to present educational materials obtained from the book 

child education Fî Dhau'i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah by 'Abd Allãh Al-Salam Bin 

'Abd Allãh Al-Sulaimãn so as to provide new insights for readers on how to 

proceed. - Steps to educate children to be pious children. The data collection 

method used in this research is Documentary Study, while the data analysis 

technique is content analysis in which the focus of the research is on Educational 

material in the child education book. This type of research is a type of library 

research whose activities are scientific reasoning that describes the results of a 

literature review on a study topic.  

The results of the study indicate that the educational materials in the book of child 

education include: 1) obedience to Allah SWT and His Messenger, the Sentences 

of Tawheed and Worship. 2) be devoted to both parents, love the scholars and the 

government, get used to good manners and morals, be gentle, prioritize morals 

over achievement, always try to improve themselves. 3) choosing a school, 

reading the Qur'an. 4) social education materials, choosing good friends, having 

fun with family. 5) playing, avoiding smoking, avoiding drugs (drugs), avoiding 

liquor, tahnik (chewing dates). 6) educate girls in Islam, separate the beds when 

they are 10 years old. The discovery of interesting material here is the importance 

of morals rather than achievement.  

From the statement above, it can be concluded that there is educational material in 

the book child education Fî Dhau'i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah by 'Abd Allãh Al-

Salam Bin 'Abd Allãh Al-Sulaimãn. 
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ABSTRAK 

 

MATERI PENDIDIKAN DALAM KITAB TARBIYAH AL AULÃD FÎ 

DHAU’I AL-KITÃB WA AL-SUNNAH KARYA ‘ABD ALLÃH AL-SALAM 

BIN ‘ABD ALLÃH AL-SULAIMÃN 

 
Oleh: IHWANUDDIN 

Buku-buku paket pendidikan agama Islam yang menjadi sumber materi di 

sekolah dasar, yang disediakan pemerintah, masih banyak kekurangan dan 

perlunya pengembangan disetiap materi, sehingganya penulis rumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana materi pendidikan dalam kitab Tarbiyah Al 

Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah karya „Abd Allãh Al-Salam Bin „Abd 

Allãh Al-Sulaimãn?. 

Tujuan secara khususnya ingin menyajikan materi-materi pendidikan yang 

diperoleh dari kitab Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah Karya 

„Abd Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-Sulaimãn. Fokus penelitian ini ialah 

materi pendidikan dalam kitab Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-

Sunnah karya „Abd Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-Sulaimãn. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Study 

Dokumenter, sedangkan teknik analisis data yaitu analisis isi (content analysis) 

serta jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (library 

research).  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa materi pendidikan dalam kitab 

tarbiyah Al-Aulad diantaranya adalah:1) Materi Pendidikan keimanan. 2) Materi 

Pendidikan Akhlak.3) Materi Pendidikan Sosial. 4) Materi Pendidikan Seksual. 

Dalam Analisa penulis terkait data yang ada maka Adzan, Tahnik(mengunyah 

tamr/kurma), Nama Yang Baik, Al Aqiqah, Do‟a, Kalimat-Kalimat Tauhid, Alat-

Alat Hiburan dan Musik, Membentengi Rumah dengan Bacaan Al-Quran Dzikir 

dan Shalat Di Dalamnya, Mempelajari Al-Qur‟an Al-Karim, Keimanan Kepada 

Allah SWT dan Rasulnya, Berusaha Memperbaiki Diri(muhasabah), 

Membiasakan Adab dan Akhlak yang Baik, Berlaku lemah lembut dan bersenda 

guru, Mencintai Para Ulama dan Pemerintah, Kemudian Memilih Pasangan 

Hidup(Isteri), Memilihkan Teman yang baik, Bersenda gurau dengan keluarga. 

Berzikir ketika hendak mendatangin keluarganya, Mendidik Anak-Anak 

Perempuan masuk katagori materi pendidikan. 

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan dalam kitab 

Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah Karya „Abd Allãh Al-Salam 

Bin „Abd Allãh Al-Sulaimãn sangatlah menarik dan sangat relevansi apabilah 

diterapkan dalam pembelajaran disekolah. 

 

Kata Kunci: Materi, Pendidikan, Tarbiyah, Al-Aulad 
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MOTTO 

 

هًٍََ َضَ َرَ َاسَ ب َعَ ٍََ بَ ا ٍَََ عَ  هََمَ صَ ًٍَب َانُ ٍَََ عَ َ,اًَ ٓهََُ عَ َّللا  َ:َالَ ق ََ.ىَ ه َصَ َٔ ََّ ٍَ ه َعَ َّللا 

َإ َن َّ ََ َل  ثَ   َٕ  ًَ َانَ  َُ ذَ  َعَ  ْهَىَ   َٕ ن َق َُهَ  َٔ هَ,َ ,َل  َإ َن َّ ََإ َل ََّللا  تَ   ًَ ه َ َكَ  لَ   َٔ َأ َ ىَ  بَ ٍ َاَ َكَه ه َىَصَ  ٕاَعَ  ا َفَ خ َحَه

هَ.   إ َل ََّللا 
َََ

Artinya:“Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi Muhammadَ SAW,َ beliau 

bersabda:"Mulailah pada anak-anak kalian saat pertama kali 

berbicara dengan kalimat laa ilaaha illallah (tiada ilah yang 

diibadahi dengan benar kecuali Allah) dan talkinlah mereka di saat 

akan meninggal dengan kalimat laa ilaaha illallah."
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Syaikh Abdussalâm as -Sulayman, Pendidikan Anak Dalam Islam,(Jember: Daar Ibnu 

Abbas, 2018), h.59 
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PEDEOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

 

Arab 

 

Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 N ن Zh ظ Dz ذ A ا

 W و a‘ ع R ر B ب

 H هـ gh غ Z ز T ت

 ’ ء F ف S س s ث

 y ي Q ق Sy ش J ج

   K ك Sh ص h ح

   L ل Dh ض Kh خ

   M م Th ط D د
 
 
2. Vokal 

Vokal 

Pendek 
Contoh Vokal Panjang Contoh Vokal Rangkap 

ي........ َسارََ Ã ا جدل A ـ َ  ai 

و......... قِْيلََ Î ي ُسنِلََ I ـ َ  au 

   َيُجْورَُ õ و ُدِكزََ U ـ َ

 

3. Ta Marbuthah 

       Ta marbuthah Yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, 

transliterasi adalah /t/. sedangkan ta marbuthah yang mati atau yang mendapat 

harakat sukun transliterasinya adalah /h/. seperti kata thalhah, raudhah, hannatu al-

na‟im 

4. Saddah dan Kata Sandang 

Dalam transliterasi tanda saddah dilambangkan oleh huruf yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yanf diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: nazzala, rabbana. 

Sedangkan kata sandang “al” baik pada kata yangdimulai huruf komariyyah 

maupun syamsyiah. Contoh al-Markaz, al-Syamsu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Islam sangat memperhatikan anak dan pendidikannya, sebab anak adalah 

amanah dari Allah SWT, sekaligus asset terbesar bagi seorang hamba, yang dapat 

menjadi investasi paling menguntungkan di dunia dan akhirat, namun dapat pula 

menjadi bencana apabila orang tua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya.
2
 

Pendidikan anak sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa, karena 

menjadi pusat segala elemen terbentuk kekuatan negara dimasa yang akan datang, 

tanpa generasi atau anak yang berkualitas negara dapat runtuh karena tidak ada 

yang dapat menjadi pemimpin. Mempersiapkan generasi atau anak yang terdidik 

adalah Langkah utama untuk menjaga dan membangun suatu bangsa agar tetap 

bertanhan dan menjadi lebih baik.
3
  

Senjata meskipun canggih tidak akan bermanfaat dan tidak dapat membantu, 

bila tidak ada orang yang ahli dan pandai menggunakannya.  Kekayaan, meskipun 

melimpah, akan menjadi mubadzir tanpa ada orang yang mengatur dan mendaya-

gunakannya untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat.
4
  

Dari titik tolak ini, kita dapati segala bangsa menaruh perhatian terhadap 

pembentukan individu, pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan 

                                                           

2
 Syaikh Abdussalâm as -Sulaymân, Panduan Mendidik Anak, 2017. h.1-2. 

3
 Yusuf Muhammad Al-hasan, Pendidikan Anak Dalam Islam, (Book Islam, 2020). h. 3. 

4
 Ibid. 



2 

 

 

warga secara khusus agar mereka menjadi orang yang berkarya untuk bangsa dan 

berkhidmat kepada tanah air.
5
  

Begitu juga Islam menuntun untuk memberikan pendidikan kepada anak. 

Dalam kitab Tarbiyah al-Awlad fi Al-Islam, karya Abdullah Nashih Ulwan, telah 

diterangkan tentang tata cara mendidik anak. Dalam karyanya itu, Abdullah 

Nashih Ulwan, menegaskan prasyarat pendidikan harus dimulai sejak dini. Ketika 

anak masih berada dalam kandungan, seorang ibu harus rajin mengajarkan hal 

yang positif.
6
  

Menurut Syeikh dalam kitab yang berjudul Tarbiyah Al Aulad Al kitab Wa 

Al sunnah menjelaskan tentang petunjuk bagi orang tua yang dalam membimbing  

dan mendidik putra-putri mereka yang seharusnya diperhatikan oleh setiap orang 

tua. Menurut beliau anak merupakan anugerah dari Allah yang tiada tara. Di satu 

sisi anak adalah perhiasan bagi kedua orang tuanya, namun di sisi lain , Anak juga 

dapat menjadi fitnah dan keduanya, menyebutkan keduanya dari ketaatan kepada 

rangga. punya anak-anak Shaleh sebagai penyejuk hati nya yang tentunya diharap 

dan jin tambang oleh setiap orang tua.
7
 

Akan sia-sia tanpa usaha, dan hanya angan belakang mendamba tanpa 

berupaya karena itu jika kita menginginkan putra-putri kita menjadi anak-anak 

sholeh yang akan menjadi aset berharga sebagai tabungan kebaikan bagi kedua 

orang tua menjadi generasi rabbani sebagai idaman hati, hendaknya kita berusaha 

                                                           

5
 Ibid. 

6
 Repoblika:https://republika.co.id/berita/q8d7ur320/ayatayat-alquran-tentang pendidikan-

anak-menurut-islam (Diakses tanggal 27 november 2020) 
7
 Asy Syaikh „Abdussalâm bin „Abdillah As -Sulaymân, Pendidikan  Anak dalam Islam 

(Jember: Daar Ibnu Abbas, 2018), h. iv. 
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dan berupaya maksimal, mendidik putra-putrinya menjadi sholeh shohihah dengan 

pendidikan yang benar dibawah pancaran cahaya Al-Qur‟an dan Sunnah 

kewajiban bahkan di sinilah kewajiban bagi setiap orang tua.
8
 

Maka dari itu sudah sepatutnya orang tua memperhatikan pendidikan anak 

dan pembinaan individu untuk mencapai predikat umat terbaik, sebagaimana 

dinyatakan Allah SWT, dalam firman-Nya:  

َأهيَ  ٍ ر  َخ  ُخهى  َكه  ٌ ُٕه ي  حهؤ   ٔ َ ر  ُك  ًه َان   ٍ َع   ٌ  ٕ  ٓ ُ ح   ٔ َ ٔف  ره ع   ً َب ان   ٌ ٔ ره يه
َح أ  َن هُ اس  ج  ر ج  خ 

َأه ٍت

هىَ َب الل  َه ٍ ًراَنٓ  َخ   ٌ ا َان ك خ اب َن ك  ْ مه َأ   ٍ َآي   ٕ ن   َََٔ  ٌ قٕه َان ف اص  ْهىه ث ره أ ك   ٔ َ  ٌ ُٕه ي  ؤ  ًه َان  ُ ٓهىه  يِّ

Artinya:“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 

baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang yang fasik”.(QS. Al Imran : 110).
9
 

Pendidikan anak dalam pandangan Islam, mempunyai tujuan-tujuan yang 

ingin dicapai, adapun tujuan itu adalah tujuan intelektual, tujuan moral, tujuan 

agamis dan tujuan skill.
10 Tujuan tersebut dengan kata lain dimaksudkan untuk 

meningkatkan potensi spiritual anak dengan adanya ilmu pengetahuan dan 

membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT dan berakhlak mulia.
11

  

                                                           

8
 Ibid. 

9
 Ibid. h. 4. 

10
 Miftahul Huda, Idealitas Pendidikan Anak, (Malang, UIN Malang Press, 2009), h. 20 

11
 Ibid. 
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Dalam hal ini maka peran orang tua sebagai pendidik utama menjadi sangat 

penting dalam mengawal tumbuh kembang anak, agar ia berkembang sesuai 

harapan; cerdas, kuat, beriman, dan berguna dalam kehidupan kelak.
12

 

Maka dari itu orang tua maupun guru harus memberikan pendidikan, sebab 

bila tidak maka dikhawatirkan akan timbul kekosongan iman yang dapat 

menimbulkan dampak negatif diantaranya: 1) tidak memiliki prinsip dan tujuan 

hidup, 2).  setiap aktivitas yang dilakukan diyakini bersifat paksaan belaka, 3). 

rumah masa depannya adalah kebinasaan. sebabnya ia tidak meyakini adanya 

kehidupan paskah kematian serta adanya kekekalan roh. 4) para pembimbing nya 

terdiri dari orang-orang zalim.
13

   

Termasuk materi yang diajarkan kepada anak juga harus benar-benar 

diperhatikan terutama materi pendidikan yang disajikan dalam pendidikan 

sekolah.  

Dalam pembuatan materi pendidikan tentu ada yang namanya evaluasi dan 

pengoreksian terhadap materi yang ditulis.
14

  

Secara garis besar materi pendidikan disekolah khususnya pada agama islam 

yang akan penulis bahas terbagi pada beberapa bagian diantaranya: Materi Aqidah 

menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta menghayati dan 

                                                           

12
 Hasbiyallah dan Moh. Sulhan, Hadis Tarbawi (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2015), h. 2 
13

 Muhsin Qiraati, Membangun Agama (Bogor: Cahaya, 2004), h. 13 
14

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Agama Islam(PAI) dan Budi 

Pekerti kelas VIII SMP (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud, 2014), 

h. 2 
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mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam nama-nama Allah SWT, 

materi akhlaq menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan akhlak terpuji.
15

 

Materi Fiqih untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mengenal, 

memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi 

dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta 

pengalaman.
16

 

Sedangkan materi Sejarah Kebudayaan Islam sebagai mengambil hikmah 

dan pelajaran (‟ibrah) dari peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa lalu yang 

menyangkut berbagai aspek: sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan 

seterusnya, serta meneladani sifat dan sikap para tokoh berprestasi, dari Nabi 

Muhammad SAW, para sahabat hingga para tokoh sesudahnya bagi 

pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam masa kini.
17

 

Namun jika kita perhatikan saat ini, buku-buku paket pendidikan agama 

Islam yang menjadi sumber materi di sekolah dasar, yang disediakan pemerintah, 

masih banyak kekurangan dan perlunya pengembangan materi pada sub bab. 

Mengingat semakin canggihnya teknologi dan internet, dalam mencari informasi, 

membuat pola pikir anak sudah semakin berkembang dan cerdas. Oleh karenanya 

buku-buku sumber materi yang disediakan pemerintah dituntut selalu 

                                                           

15
 HM. Zainuddin, Analisis Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam: 

https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/analisis-pengembangan-materi-pendidikan-agama-islam-

pai.html (Diakses Tanggal 28 Mei 2021) 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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berkembang, misalnya pada buku pendidikan agama islam dan budi pekerti SD 

Kelas V(lima) cetakan kementrian agama tahun 2017 jilid 5.
18

 

Selain itu, ada juga materi pendidikan yang kontroversi di Depok dan 

Jakarta menyangkut buku ajar anak Islam suka membaca untuk anak TK, yang 

memuat beberapa kata yang bernuansa kekerasan seperti: bom, bazooka, gegana, 

topi baja, dan kamikaze. Kasus ini pun menjadi isu nasional setelah dimuat di 

media massa. Hingga pada 21 Januari 2016, Dirjen PAUD dan Pendidikan 

Masyarakat Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran No. 109/C.C2/DU/2016 

perihal Pelarangan Bahan Ajar PAUD Mengandung Unsur Kekerasan.
19 

Dari hal itu maka penting untuk memperhatikan dan mempertimbangkan 

dalam menyiapkan materi yang sifatnya Universal di sekolah umum. Kalimat 

seperti “ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah  tidak 

sesuai dengan zaman itu(sudah dimanipulasi pihak-pihak tertentu)”, Menurut 

penulis hal itu tidak perlu disampaikan secara tertulis dibuku, cukup dijelaskan 

secara lisan oleh guru agama, Sehingganya tidak menimbulkan kontroversi dan 

menyinggung atau menyindir agama lain yang membaca buku tersebut.  

Oleh karena itu, penting rasanya menelaah materi pendidikan dalam Kitab 

Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah Karya „Abd Allãh Al-Salam 

Bin „Abd Allãh Al-Sulaimãn yang relevan sebagai materi untuk mendidik anak 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta 

bertoleransi dalam penyampaiannya. 

                                                           

18
 Kementrian Agama RI, Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SD Kelas V ( Jakarta: 

Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2017), h. 2. 
19

 Guru MAN Bondowoso, https://radarjember.jawapos.com/13/06/2019/mewaspadai-

kontroversi-bahan-ajar-pendidikan-agama-islam/( Tuesday, 25 May 2021) 
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Menurut Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah Karya „Abd 

Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-Sulaimãn dalam mendidik anak yang pertama 

memulai dari memperbaiki diri sendiri, Memilih Ibu (Isteri) yang sholehah, 

mengajari mereka Al-Quran Al-Karim, mendidik mereka di atas ketaatan kepada 

Allah dan Rasulnya, mendidik mereka untuk mencintai para ulama dan 

pemerintah dan seterusnya sampai dengan terahir melihkan sekolah dan teman 

untuknya.
20

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “Materi Pendidikan dalam Kitab Tarbiyah Al Aulãd Fî 

Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah Karya „Abd Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-

Sulaimãn.” 

B.  Fokus Masalah 

Ruang lingkup pembahasan (scope of study) dalam penelitian, supaya tidak 

kemana-mana dalam pokok pembahasannya maka penulis akan bahas secara 

spesifik yaitu materi pendidikan, Fokus dan sub fokus dalam kajian penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Fokus Masalah 

Fokus dalam kajian penelitian ini adalah meteri pendidikan dalam kitab 

Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah Karya „Abd Allãh Al-Salam 

Bin „Abd Allãh Al-Sulaimãn. 

                                                           

20
 Syaikh Abdussalâm as -Sulaymân, Loc.Cit.  
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b. Sub Fokus Masalah 

Adapun sub fokus pada pembahasan ini adalah materi pendidikan bagi anak 

yaitu materi pendidikan keimanan, materi pendidikan akhlak, materi pendidikan 

akal, materi pendidikan sosial, materi pendidikan jasmani, materi pendidikan 

seksual. 

C.  Rumusan Masalah  

     Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini  adalah:  

Bagaimana Materi Pendidikan dalam Kitab Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-

Kitãb Wa Al-Sunnah Karya „Abd Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-

Sulaimãn? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan secara umum dan secara khusus yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan umum 

Tujuan umum pada penelitian ini adalah ingin mengetahui materi 

pendidikan dalam kitab Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-

Sunnah Karya „Abd Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-Sulaimãn. 

b. Tujuan khusus 

Tujuan secara khususnya yaitu ingin menyajikan materi-materi pendidikan 

yang diperoleh dari kitab Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-

Sunnah Karya „Abd Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-Sulaimãn sehingga 
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memberikan wawasan baru bagi pembaca bagaimana langkah-langkah 

mendidik anak menjadi anak yang sholeh-sholehah.  

E.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pembaca, menambah wawasan tentang materi pendidikan dalam 

kitab Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah Karya „Abd 

Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-Sulaimãn. 

2. Bagi Guru, dapat dijadikan salah satu bahan dalam menentukan materi 

pendidikan disekolah 

3. Bagi Peneliti: sebagai sumbangsih dan persembahan karya ilmiah yang 

menjadi syarat memperoleh gelar magister pendidikan,  serta memperkaya 

wawasan. 

G.  Metode Penelitian 

     1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian, ini termasuk kedalam penelitian library research atau 

penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji suatu masalah untuk 

memperoleh data dalam penulisan penelitian ini. Tempat yang tepat diadakan 

penelitian ini adalah di perpustakaan, karena di perpustakaan seorang peneliti 

akan mudah mengakses bermacam-macam sumber yang relevan dengan 

masalah yang hendak dipecahkan.
21

 

       Menurut Mestika Zed penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan 

yang berkenaan dengan metode pengumpulan pustaka, membaca dan mencatat 

                                                           

21
  Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), h. 35 
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serta mengolah bahan penelitian.
22

 Sedangkan Menurut M. Iqbal Hasan 

mengatakan bahwa, “penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), 

baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti 

terdahulu.”
23

  

       Adapun yang dimaksud dengan Penelitian kepustakaan pada penelitian ini 

adalah jenis penelitian dengan mengkaji berbagai data terkait, baik yang 

berasal dari sumber data utama atau primer (primary sources) maupun sumber 

data pendukung atau sekunder yang memiliki kaitan langsung dengan masalah  

yang sedang diteliti. 

2. Penjelasan Istilah 

a. Materi 

Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume atau 

Segala sesuatu yang ada menempati ruang dan memiliki masa. Namun yang 

dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah materi pendidikan atau sering 

didengar bahan ajar. Oleh karena itu penulis mengartikan bahwa materi 

merupakan progam dalam kurikulum yang berisi tema-tema pembelajaran yang 

telah ditentukan, yang mengandung berbagai keterampilan, baik yang bersifat 

aqliyah, jasadiyah, dan berbagai cara mengkajinya atau mempelajarinya. 

                                                           

22
 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2004),h. 3  
23

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Galia Indonesia, 2002), h. 11 
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Dalam dunia pendidikan pastinya akan ada suatu perencanaan dan juga 

komponen-komponen yang harus ada dalam prosesnya. 

b. Pendidikan  

Pendidikan adalah suatu bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. Dengan demikian, Pendidikan dalam 

arti luas adalah meliputi perbuatan atau usaha generasi tua untuk mengalihkan 

pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada 

generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi 

fungsi hidupnya, baik jasmani maupun rohan.  

c. Kitab Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i Al-Kitãb Wa Al-Sunnah Karya „Abd 

Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-Sulaimãn 

Istilah tarbiyah berasal dari bahasa arab, yang mana fi‟il tsulasi 

mujarrad-nya adalah  Rabaa yang berarti Zaada (Bertambah), Nasya-a 

(Tumbuh, bertambah besar), „alaha (mendaki).
24

 Secara istilah, at-Tarbiyah 

berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi (fisik, intelektual, 

sosial estetika dan spiritual) yang secara terencana sistematis dan 

berkelanjutan. Dalam bahasa Indonesia istilah tarbiyah diartikan sebagai 

pendidikan.
25

 Sedangkan pengertian aulad dalam bahasa Indonesianya adalah 

anak-anak, ia jamak sedangkan mufrodnya adalah waladun yang artinya anak. 

Lafadz walad ditujukan untuk anak-laki dan perempuan. Jadi maksud kitab 

                                                           

24
 Muhammad Ridwan, Konsep Tarbiyah, Ta‟lim and Ta‟dib dalam al Qur‟an (Yokyakarta: 

Jurnal Pendidikan Islam, 2018), h. 42-43.  
25

 Ibid. 
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tarbiyah Al-aulad disini adalah buku tentang pendidikan anak. Dengan 

demikian kitab ini mencakup dasar syariat Islam dalam mendidik anak. Setiap 

pasal dalam bab ibadah dan muamalah terdapat berbagai materi pembahasan 

yang terkadang luas namun adakalanya sempit. 

3.  Sumber data  

Adapun Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder: 

a. Sumber Primer  

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i 

Al-Kitãb Wa Al-Sunnah Karya „Abd Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-

Sulaimãn yang ditulis dalam bahasa arab sebanyak 45 lembar. 

b. Sumber Sekunder 

Disamping data primer terdapat data sekunder, yang sering juga diperlukan 

oleh penulis. Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-

dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. 

Mengenai data sekunder ini, penulis tidak banyak dapat berbuat untuk menjamin 

mutunya. Dalam banyak hal peneliti harus menerima apa adanya.
26

 Adapun data 

sekunder dalam penelitian ini adalah: Pertama; Buku pendidikan anak dalam 

islam karangan yusuf Muhammad Al-Hasan, Kedua; Buku Syarah Aqidah Ahlus 

Sunnah Wal Jamaah karangan Yazid Bin Abdul Qadir Jawas. Ketiga; buku 

pendidikan anak dalam Islam karangan Abdussalam Bin Abdillah As Sulaiman, 

Al-Aqidah Ath Thahawiyah aqidah ahlus sunnah wal jamaah karya Syaikh Shalih 

                                                           

26
 Ibid. 



13 

 

 

Fauzan Al-Fauzan, Keempat; Buku Membangun Agama karangan Muhsin Qiraati, 

Kelima; buku Hadis Tarbawi karangan Hasbiyallah dan Moh. Sulhan dan buku-

buku lain yang mendukung. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Study Dokumenter (Dokumenter Study). Study documenter merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun eletronik.
27

 Beberapa yang 

harus diperhatikan dalam metode pebgumpulan data diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

5.  Prosedur Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
28

 Adapun langkah pengumpulan data 

yang dilakukan dalam memperoleh informasi yaitu dengan pergi keperpustakaan 

fakultas tarbiyah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung, dan jurnal-

jurnal yang berkaitan dengan penulis bahas, mencari sumber -sumber yang berkaitan 

serta melihat langsung isi kitab utama yaitu kitab Tarbiyah Al Aulãd Fî Dhau‟i 

Al-Kitãb Wa Al-Sunnah Karya „Abd Allãh Al-Salam Bin „Abd Allãh Al-

Sulaimãn. 

 

                                                           

27
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (jakarta: PT. Remaja 

Rosdakarya,2012), h. 221 

28
  W.Gulo, Metodologi  Penelitian (Jakarta: PT Grasindo, 2002),  h. 110. 



14 

 

 

6. Tehnik Analisis data 

Dalam analisis data penelitian terlebih dahulu menkaji objek penelitian yang 

akan diteliti karena objek penelitian ini  adalah teori atau kajian teori, sehingga 

untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan metode analisis isi 

(content analysis).  

Secara umum, analisis isi perupaya mengungkap berbagai informasi di balik 

data yang disajikan di media atau teks.  Analisis isi dapat di definisikan sebagai 

teknik menggumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Maksud “Isi” dalam 

hal ini dappat berupa kata, arti (makna), gambar, symbol, ide, tema, atau beberapa 

pesan yang dapat dikomunikasikan.
29

 

Beberapa definisi analisis isi juga dijelaskan oleh beberapa ahli yang lain seperti: 

a. Menurut Barelson, analisis isi merupakan teknik penelitian yang objektif, 

sistematis dan menggambarkan secara kuantitatif mengenai isi media 

komunikasi yang bersifat manifes. 

b. Menurut Cartwright, analisis isi merupakan metode pengambaran secara 

objektif, sistematis dengan menggunakan teknik deskripsi kuantitatif dari 

setiap prilaku simbolis. 

c. Menurut Smith, analisis isi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan dari tubuh materi (biasanya verbal) 

                                                           

29
 Nanang Martono,  Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 86. 
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secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu 

dari suatu materi.
30

 

Metode content analysis atau analisis isi konvensional dikalangan ilmu 

sosial, khususnya peneliti media, amat amat populer keberadaannya. Karena 

merupakan sutu metode yang amat efisien untuk menginfistigasi isi media baik 

yang tercetak maupun media dalam bentuk broadcast.
31

  

 

 

 

                                                           

30
 Ibid. 
31

 Burhan Bungin, Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Aktualisasi  Metodologis  Ke  Arah 

Ragam  Varian  Kontemporer  (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),  h. 185. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. KONSEP MATERI PENDIDIKAN 

Secara umum konsep materi pendidikan mengacu pada makna asal kata 

yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan proses 

pembelajaran. Dalam hal ini akan dibahas pengertian materi pendidikan, hakikat 

pendidikan, langkah-langkah nyusun materi pendidikan, aspek – aspek materi 

pendidikan, prinsip-prinsip penentuan materi pendidikan, dan kriteria pemilihan 

materi pendidikan. Sekaligus menggambarkan apa yang maksud kajian dan 

pembahsan penelitian penelitian ini
32

 Konsep materi pendidikan tersebut yaitu 

sebagai berikut:  

1. Pengertian Materi Pendidikan  

Dalam kamus bahasa Indonesia materi berarti benda, bahan, segala sesuatu 

yang tampak, bantuan berupa, sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, 

dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dan sebagainya). materi diartikan semua 

yang menempati ruang dan memiliki massa. Menempati ruang maksudnya benda 

dapat ditempatkan dalam suatu ruang atau wadah tertentu. Sedangkan massa yaitu 

benda yang termasuk materi dapat diukur, ditimbang dengan menggunakan alat 

ukur tertentu seperti neraca atau timbangan.
33

 Namun pengertian materi dalam 

                                                           

32
 Hasbi Siddiq, Hakikat Pendidikan Islam:Jurnal kependidikan ( Sorong: Al Riwayah, 

2016), h. 89. 
33

 Arif Riska Nurcahyo: https://www.researchgate.net/publication/327591173, (Diakses 

Tanggal 30 2021). 
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penulisan ini adalah bahwa materi merupakan salah satu komponen kurikulum 

pendidikan yang berisi tema-tema pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam 

dunia pendidikan pastinya akan ada suatu perencanaan dan juga komponen-

komponen yang harus ada dalam prosesnya. Salah satunya adalah materi. 

Pendidikan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “didik” 

yang mengandung arti memberi ajaran atau tuntunan mengenai tingkah 

laku dan kesopanan dan kecerdasan pikiran.  Lalu diberi awalan “pe” dan 

”an” menjadi kata “pendidikan” yang mengandung arti proses dan 

perubahan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam 

mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.
34

 Setidaknya, 

ada tiga istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu 

tarbiyah, ta‟lim, ta‟dib
35

 

Maka materi pendidikan adalah salah satu komponen system pembelajaran 

yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pendidikan merupakan bahan ajar ialah 

yang disusun secara sistematis yang mereprentasikan konsep yang mengarahkan 

siswa untuk mencapai suatu kompetensi.
36

 Materi pendidikan biasa disebut 

sebagai materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi 

pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun 

fakta, proses, nilai, kemampuan dan keterampilan. Materi yang dikembangkan 
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guru hendaknya mengacu pada kurikulum atau terdapat dalam silabus yang 

penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan siswa.
37

 

Menurut Amirulloh Syarbini Materi pendidikan adalah semua bahan 

pelajaran (pesan, informasi, pengetahuan, dan pengalaman) yang disampaikan 

kepada peserta didik. Materi pendidikan ini juga disebut sebagai istilah 

kurikulum, karena kurikulum menunjukkan makna pada materi yang disusun 

secara sistematis dan sekaligus untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan.
38

 

Materi pendidikan mempunyai kesamaan dalam pengertiannya dengan 

bahan ajar namun bedanya bahan ajar bahan ajar dirancang secara khusus, 

sistematis dan terstruktur untuk kepentingan dan keperluan suatu proses 

pembelajaran secara formal maupun non formal dalam mencapai tujuan tertentu.
39

 

Suatu materi dapat dikatakan bahan ajar jika sengaja dirancang untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dalam suatu kurikulum.
40

 

Beberap jenis materi pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam empat 

kelompok berdasarkan sifatnya: 

1. Materi pendidikan berbasiskan panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku 

kerja siswa, peta, charts, foto, bahan dari majalah dan koran, cetak, termasuk di 

dalamnya buku, pamflet, dan sebagainya; 

                                                           

37 Darwin Syah, Perencanaan System Pengajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2007), h. 69. 
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 2. Materi pendidikan yang berbasiskan teknologi, seperti video cassette, siaran 

televisi, video interaktif, audiocassette, siaran radio, slide, filmstrips, film, 

Computer Based Tutorial (CBT) dan multimedia;  

3. Materi pendidikan yang digunakan untuk praktik atau proyek, seperti kit sains, 

lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain;  

4. Materi pendidikan yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia 

(terutama dalam pendidikan jarak jauh), misalnya telepon dan video 

conferencing.
41

 

2. Hakekat Materi Pendidikan  

Hakikat pendidikan dapat diartikan sebagai memperbaiki secara konseptual 

terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan peserta didik maupun pendidik baik 

disadari maupun tidak disadari. Selama masih ada kehidupan manusia didunia 

pendidikan akan tetap berlangsung. Kesadaran akan konsep tersebut diatas 

menunjukkan bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan. Artinya sebagai 

pertanda  bahwa manusia sebagai makluk budaya yang salah satu tugas 

kebudayaan itu tampak pada proses pendidikan.
42

  

Asas perkembangan pendidikan sejajar dengan perkembangan kebudayaan 

menunjukkan bahwa pendidikan selalu dalam keadaan berubah sesuai 

perkembangan kebudayaan. Kegiatan pendidikan berlangsung baik secara formal 

maupun informal. Baik pendidikan yang formal maupun informal memiliki 

kesamaan tujuan yaitu sesuai dengan filsafat hidup dari masyarakat.  
                                                           

41
 Ibid. h. 7. 
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Mengenai hakekat pendidikan, mengandung banyak aspek dan sifatnya 

sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah 

batasanpun yang cukup memadai untuk menjelaskan hakekat pendidikan secara 

lengkap. Batasan tentang hakekat pendidikan yang dibuat para ahli beraneka 

ragam, dan kandungannya kadang berbeda satu dari yang lainnya. Perbedaan 

tersebut mungkin terjadi karena perbedaan orientasinya, konsep dasar yang 

digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. 

Pada hakekatnya pendidikan dilakukan sejak usia dini, hingga ke 

Universitas. Namun yang lebih hakiki adalah dilaksanakan mulai dari lahir hingga 

tutup usia atau dengan kata lain. Dalam UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga 

dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini yang pada intinya anak-anak kecil 

harus didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik 

sehingga mampu membentuk karakter dan skill anak sesuai dengan 

perkembangannya.
43

 

Manusia memiliki dimensi potensi dan keunikan dan dinamika tersendiri 

sebagai makhluk ciptaan tuhan. potensi yang dimiliki manusia sangat menentukan 

dalam setiap kehidupan sejak manusia lahir sampai meninggal.
44

  

Dalam PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2, juga dijelaskan, sekolah 

untuk anak yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah 
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yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai 

memasuki pendidikan dasar. Selain itu ada juga 6 fungsi pendidikan yaitu   

a. Memberikan gambaran dan pengenalan peraturan dan menanamkan disiplin 

kepada anak. 

b. Mengenalkan anak pada dunia sekitarnya. 

c. Menanamkan sikap dan perilaku yang baik. 

d. Memperluas skill berkomunikasi dan bersosialisasi.  

e. Mengembang ketrampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. 

f. Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar.
45

 

Hakikat dari materi pendidikan ini tidak terlepas dari kurikulum yang telah 

diajarkan kepada anak didik di sekolah. Dalam sudut pandang Prayitno, semua 

materi pendidikan dari kurikulum, diharapkan dapat memberikan kekuatan belajar 

bagi siswa yang secara dinamik, dan optimal, yang tergabung kedalam lima dasar  

diantaranya;  

1) iman dan takwa dari unsur-unsur takwa, fitrah, kesusililaan, keberagaman.  

2) inisiatif dari unsur daya karsa, daya rasa.  

3) individu dari unsur individual, daya cipta dan daya rasa.  

4) interaksi dari unsur makhluk paling sempurna dan paling tinggi derajatnya, 

kesusilaan dan daya rasa.  

5) komponen ini, merupakan dasar dari hakikat materi pendidikan untuk ke arah 

tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat maupun 

bernegara.
46
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Dalam pandangan Prastowo dilihat dari bentuknya, materi pendidikan  

dibedakan menjadi empat hal yaitu sebagai berikut: 

 1. Materi pendidikan cetak (printed), yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam 

kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian 

informasi. Contoh: handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall 

chart, foto/gambar, model, atau maket.  

2. Materi pendidikan dengar (audio) atau program audio, yaitu: semua sistem yang 

menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau didengar 

oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh: kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact diskaudio.  

3. Materi pendidikan pandang dengar (audio visual), yaitu: segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak 

secara sekuensial. Contoh: video, compact disk, dan film.  

4. Materi pendidikan interaktif (interactive teaching materials), yaitu: kombinasi 

dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang 

oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu 

perintah dan atau perilaku alami dari presentasi. Contoh: compact disk interaktif.
47 

3. Langkah-langkah Menyusun Materi Pendidikan 

Adapun langkah-langkah menyususn materi pendidikan diantananya adalah 

a) Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, b) Identifikasi Jenis-
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Jenis Materi Pendidikan. c) Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar 

kompetensi dan  kompetensi dasar. 

Menurut Iskandar Agung yang dapat menjadi acuan bagi guru untuk 

mengembangkan gagasan atau ide dan perilaku kreatif berkaitan dengan 

merancang dan menyiapkan materi pendidikan:  

a. Menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik  

b. Menentukan tujuan pembelajaran dan masing-masing materi pembelajaran  

c. Memilih materi pembelajaran yang dinilai sulit dan mudah diterima oleh 

peserta didik  

d. Merancang cara pemberian dan membangkitkan perhatian dan motivasi belajar 

siswa, melalui contoh, ilustrasi, gaya bahasa yang digunakan dan lain sebagainya.  

e. Merancang cara untuk menimbulkan keaktifan dalam pembelajaran siswa, 

berupa pemberian tugas mencari bahan ajar, eksperimen, simulasi, diskusi, 

pekerjaan rumah dan lain sebagainya.  

f. Merancang cara pemberian pengulangan terhadap materi pendidikan yang 

dinilai sulit melalui tes kecil, pemberian tambahan waktu belajar, pemberian tugas 

atau pekerjaaan rumah dan lain sebagainya. 

g. Merancang cara memberikan tantangan belajar yang perlu diatasi bersama oleh 

siswa, baik individual maupun berkelompok, seperti menugaskan membaca dan 

menyimpulkan hasil, tugas kelompok, pengenalan lingkungan sekitar, 

memberikan tugas kliping koran dengan tema sesuai dengan materi pelajaran dan 

memberi kesimpulan dan lain sebagainya.  
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h. Merancang cara untuk balikan dan penguatan, berupa tes kecil harian, 

pemberian tugas atau latihan, pemberian jam pelajaran tambahan untuk  

penguatan dan lain sebagainya.  

i. Memperhatikan perbedaan karakteritik kemampuan siswa, membedakan 

kelompok siswa pintar, sedang dan kurang, serta perlakuan yang akan diberikan.  

j.  Menyusun rencana kerja.
48

 

 

4. Aspek – Aspek  Materi  Pendidikan 

Aspek menurut kamus KBBI bahwa aspek memiliki pengertian yaitu sudut 

pandang, gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari 

sudut pandang tertentu.
49

 

Menurut Zainuddin, bahwa aspek-aspek pendidikan itu terdiri dari 

pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan sosial, dan pendidikan 

jasmani. Menurut Mohammad Daud Ali dalam bukunya pendidikan agama Islam, 

aspek-aspek ajaran Islam meliputi ilmu kalam, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu 

politik, ilmu masyarakat dan ilmu pendidikan.
50

 

Jika kita mempelajari lebih dalam mengetahui  materi pelajaran ,maka kita akan 

dapat melihat adanya berbagai aspek, antara lain : konsep fakta, proses, nilai 

keterampilan, bahkan juga terdapat sejumlah masalah-masalah  yang ada 
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kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Istilah – istilah tersebut pada garis 

besarnya ialah : 

a). Konsep adalah suatu idea tau gagasan atau suatu pengertian yang umum, 

misalnya meliputi definisi lingkaran,. 

b). Prinsip adalah suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau 

merupakan suatu petunjuk untuk berbuat / melaksanakan sesuatu  meliputi 

dalil, rumus, postulat, teorema. 

c). Fakta adalah sesuatu  yang telah terjadi atau yang telah 

dikerjakan/dialami.Mungkin berupa hal , objek atau keadaan. Jadi  bukan 

sesuatu yang diinginkan  atau pendapat atau   teori. 

d). Proses adalah serangkaian perubahan , gerakan – gerakan perkembangan . 

Suatu proses dapat terjadi secara sadar tidak disadari. Dapat  juga merupakan 

cara melaksanakan kegiatan operasional (misalnya di pabrik) atau proses 

pembuatan tempe, proses perubahan warna pada daun yang kena hama wereng 

dan sebagainya. 

e).  Nilai adalah suatu pola, ukuran atau merupakan suatu tipe atau model . 

Umumnya nilai bertalian dengan pengakuan atau kebenaran yang bersifat 

umum, tentang baik atau buruk. 

f).  Keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Berbuat dapat 

berarti secara jasmaniah ( menulis, berbicara dan sebagainya) Biasanya kedua 

aspek tersebut tidak terlipas satu sama lain. 

Aspek-aspek tersebut,perlu menjadi dasar pertimbangan dalam  menentukan 

bahan pelajaran dan rinciannya. Sesuatu satuan bahasan yang telah ditentukan 
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perlu dianalisis lebih lanjut tentang konsep- konsep apa yang terkandung dalam 

topic tersebut, prinsip – prinsip apa yang perlu disampaikan dan seterusnya. 

5. Prinsip-Prinsip Penentuan Materi Pendidikan 

Suatu Prinsip belajar dapat digunakan dalam mengungkapkan bagian-bagian 

yang memungkinkan digunakan dalam pembelajaran, sehingga guru dapat 

melakukan tindakan yang sesusi dan tepat sasaran. Selain itu, prinsip-prinsip 

pembelajaran juga dapat memiliki dan mengembangkan aspek afektif yang 

diperlukan untuk menunjang dalam peningkatan belajar peserta didik. Misalnya 

saja prinsip pemilihan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
51

 

Prinsip pemilihan materi hendaknya memperhatikan beberapa syarat-syarat 

diantaranya; (a) sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, (b) 

ketersediaan bahan media, (c) biaya pengadaan, dan (d) kualitas atau mutu teknik. 

Maka hal ini berarti, materi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan media 

pelajaran, metode mengajar yang digunakan serta karakteristik siswa yang belajar 

(tingkat pengetahuan siswa, bahasa siswa, dan jumlah siswa yang belajar), untuk 

dapat memilih materi dengan tepat, guru harus mengenal dan menguasai materi 

pembelajaran.
52

 

Dari prinsip itu makan akan muncul hokum belajar. Hukum belajar ini 

berisikan 8 unsur pokok, yaitu (1) keinginan belajar; (2) pengertian terhadap 

tugas; (3) hukum latihan; (4) hukum akibat; (5) hukum asosiasi; (6) minat, 
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keuletan, dan intensitas; (7) ketetapan hati; serta (8) pengetahuan akan 

keberhasilan dan kegagalan.
53

 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan materi 

pembelajaran adalah prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip 

relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip konsistensi artinya 

keajegan.  

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar 

atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran  

meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Sehubungan dengan 

pengembangan materi pembelajaran ada beberapa prinsip dalam menyusun dan 

memilih materi pembelajaran, yang harus diperhatikan, yaitu:
54

 

1. Prinsip relevansi (keterkaitan). 

Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada hubungannya dengan dengan 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai contoh, jika 

kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka 

materi yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. 

2. Prinsip konsistensi (keajegan). 

Apabila kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan 

ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam. 

3. Prinsip kecukupan. 
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Prinsip ini berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam 

membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh 

terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, akan kurang 

membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika 

terlalu banyak maka akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu 

untuk mempelajarinya. 

6. Kriteria Pemilihan Materi Pendidikan     

Kriteria utama pemilihan materi pendidikan atau materi pembelajaran 

adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi 

pendidikan yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus 

dipelajari siswa di lain pihak hendaknya berisikan materi pendidikan yang benar-

benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar.
55

 Adapun 

kriterianya sebagai berikut: 

a) Materi pelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu 

,pemilihan materi pelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran – 

ukuran (criteria) yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi 

bersangkutan. Kriteria pemilihan materi pelajaran yang akan 

dikembangkan dalam system instuksional dan yang mendasari penentuan 

strategi belajar mengajar: 

b) Kriteria tujuan istruksional 
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Suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

instruksional khusus atau tujuan – tujuan tingkah laku. Karena itu, materi 

tersebut supaya sejalan dengan tujuan – tujuan yang telah dirumuskan. 

c) Materi pelajaran supaya terjabar 

Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan dimana setiap TIK 

telah dirumuskna secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ini berarti 

terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi 

materi pelajaran. 

d) Relevan dengan kebutuhan siswa 

Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang 

berdasarkan  potensi yang dimilikinya. Karena berkembang berdasarkan 

potensi yang dimilikinya. Setiap materi pelajaran yang akan disajikan 

hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa 

secara bulat dan utuh. Beberapa aspek di antaranya adalah pengetahuan 

,sikap, nilai dan keterampilan. 

e) Kesesuaian dengan kondisi masyarakat 

Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan 

mampu hidup   mandiri. Dalam hal ini, materi pelajaran yang dipilih 

hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif 

yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang mudah 

menyesuaikan diri. 

f) Materi pelajaran mengandung segi-segi etik 
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Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi 

perkembangan moral siswa kelak.Pengetahuan dan keterampilan yang 

bakal mereka peroleh dari materi pembelajaran yang telah mereka terima 

di arahkan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik 

sesuai dengan system nilai dan norma-norma yang berlaku di 

masyarakatnya. Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan 

yang sistematik dan logis. Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan 

menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topic 

masalah tertentu. Materi disusun secara berurutan dengan 

mempertimbangkan factor perkembangan psikologis siswa . Dengan cara 

ini diharapkan isi materi tersebut akan lebih mudah diserap oleh si siswa 

dan dapat segera dilihat keberhasilannya. 

g) Materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru 

yang ahli, dan masyarakat. Ketiga factor ini perlu diperhatikan dalam 

memilih materi pelajaran. Buku sumber    yang baku umumnya disusun 

oleh para ahli dalam bidangnya dan disusun berdasarkan GBPP yang 

berlaku, kendatipun belum tentu lengkap sebagaimana yang diharapkan. 

Guru yang ahli penting, oleh sebab sumber utama memang adalah guru itu 

sendiri.  Guru dapat menyimak semua hal yang dianggapnya perlu utuk 

disajikan kepada para siswa berdasarkan ukuran pribadianya. Masyarakat 

juga merupakan sumber yang luas,bahkan dapat dikatakan sebagai materi 

belajar yang paling besar. 
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Selain itu beberapa kreteria materi pendidikan yang baik diantaranya adalah  

1. Peserta didik dapat memahami materi dengan mudah, sehingga pesan dan 

makna yang terkandung dapat dimengerti. 

2. Materi pendidikan yang dibuat mengandung aspek motivasi bagi peserta 

didik untuk terus belajar tanpa harus dipaksa. 

3. Mendorong peserta didik untuk memiliki atensi, perhatian, terhadap apa 

yang dia pelajari. 

4. Materi pendidikan yang disediakan dapat membuat peserta didik belajar 

secara mandiri walau tanpa pendampingan guru, hal ini perlu untuk 

mengantisipasi tatkala guru tidak hadir atau berhalangan masuk kelas.
56

  

 

B.  MATERI PENDIDIKAN BAGI ANAK  

Islam menuntun untuk memberikan pendidikan kepada anak. Dalam 

kitab Tarbiyah al-Awlad fi Al-Islam, karya Abdullah Nashih Ulwan, dalam 

Alquran atau hadis Nabi Muhammad SAW, telah diterangkan tentang tata cara 

mendidik anak. Dalam karyanya itu, Abdullah Nashih Ulwan, menegaskan 

prasyarat pendidikan harus dimulai sejak dini. Ketika anak masih berada dalam 

kandungan, seorang ibu harus rajin mengajarkan akhlak yang positif.
57

 

Kewajiban orang tua terhadap anak salah satunya adalah mendidik anaknya 

dan memberikan hak asuh.  Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak 

mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk 
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mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan 

pertama (sebelum ia dewasa).
58

 Sebab Pendidikan anak adalah hal penting yang 

wajib diperhatikan, sebagai mana dijelaskan dalam kita tarbiyatul aulad karya 

syaikh Abdusslam Bin Abdillah As Sulaiman bahwa pendidikan anak merupakan 

perkara penting yang wajib diperhatikan dan diimplementasikan oleh setiap 

muslim, apalagi hal ini mengandung upaya di dalam merealisasikan bimbingan 

Nabi di dalam mendidik anak.
59

 

Menurut Abdullah Nashi Ulwan dalam bukunya yang berjudul “pendidikan 

anak dalam islam menerngkan bahwa ada tujuh hal yang perlu ditanamkan oleh 

guru maupun orang tua kepada anak-anaknya diantara ketujuh tersebut adalah 

sebagai berikut: Pendidikan keimanan, Pendidikan Moral, Pendidikan Fisik, 

Pendidikan Intelektual ,Pendidikan Psikis(mental), Pendidikan Sosial  dan 

Pendidikan Seksual. 

Sesuai dengan dasar, tujuan dan kompetensi pendidikan anak, maka ada 

beberapa materi pokok yang harus diajarkan kepada anak-anak. Dalam konsep 

Islam, secara umum materi yang harus diajarkan kepada anak, sama dengan 

materi dasar ajaran Islam yang terdiri dari bidang aqidah, ibadah, dan akhlak. 

Dalam pembelajaran terhadap anak usia dini, tentu saja uraian materi yang 

diberikan tidaklah sama dengan yang diberikan kepada orang dewasa, meskipun 

masih berada dalam lingkup akidah, ibadah dan akhlak.  Selain materi-materi 

tersebut di atas, anak pada usia dini juga masih perlu diberikan materi  pendidikan 
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tentang kesehatan dan kebersihan badan, gerak badan (olah raga), belajar bermain 

dengan teman sebaya, belajar membaca dan menulis latin, belajar menghitung, 

menggambar, melipat, dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi perkembangan dan 

pertumbuhan psiko motoric anak.
60  

Adapun materi belajar bagi anak yaitu materi usia lahir sampai 3 tahun dan 

materi untuk anak usia 3 tahun ke atas. 

1. Materi usia lahir sampai 3 tahun.  

Pengembangan materi pembelajaran untuk usia lahir sampai 3 tahun 

meliputi a) pengenalan diri sendiri ( perkembangan konsep diri), b) Pengenalan 

perasaan (Perkembangan emosi), c  Pengenalan tentang Orang lain 

(Perkembangan Sosial), d) Pengenalan berbagai gerak (perkembangan Fisik), e) 

Mengembangkan komunikasi (Perkembangan bahasa), f) Ketrampilan berfikir 

(Perkembangan kognitif).
61

 

2. Materi untuk anak usia 3 tahun ke atas 

Pengembangan materi untuk anak usia 3 tahun ke atas meliputi: 

a) Keaksaraan mencakup peningkatan kosa kata dan bahasa, kesadaran phonologi, 

wawasan pengetahuan, percakapan, memahami buku-buku, dan teks lainnya.  

b)Konsep Matematika mencakup pengenalan angka-angka, pola-pola dan 

hubungan, geometri dan kesadaran ruang, pengukuran, pengumpulan data, 

pengorganisasian, dan mempresentasikannya.  
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c) Pengetahuan Alam lebih menekankan pada objek fisik, kehidupan, bumi dan 

lingkungan.  

d) Pengetahuan Sosial mencakup hidup orang banyak, bekerja, berinteraksi 

dengan yang lain, membentuk, dan dibentuk oleh lingkungan. Komponen ini 

membahas karakteristik tempat hidup manusia, dan hubungannya antara tempat 

yang satu dengan yang lain, juga hubungannya dengan orang banyak. Anak-anak 

mempelajari tentang dunia dan pemetaannya, misalnya dalam rumah ada ruang 

tamu, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang keluarga, ruang belajar; di luar 

rumah ada taman, garasi, dll. Setiap rumah memiliki tetangga dalam jarak dekat 

atau jauh. 

e) Seni mencakup menari, musik, bermain peran, menggambar dan melukis. 

Menari, adalah mengekspresikan ide ke dalam gerakan tubuh dengan 

mendengarkan musik, dan menyampaikan perasaan. Musik, adalah 

mengkombinasikan instrumen untuk menciptakan melodi dan suara yang 

menyenagkan. Drama, adalah mengungkapkan cerita melalui aksi, dialog, atau 

keduanya. Seni juga mencakup melukis, menggambar, mengoleksi sesuatu, 

modeling, membentuk dengan tanah liat atau materi lain, menyusun bangunan, 

membuat boneka, mencap dengan stempel, dll.  

f) Teknologi mencakup alat-alat dan penggunaan operasi dasar. Kesadaran 

Teknologi. Komponen ini membahas tentang alat-alat teknologi yang digunakan 

anak-anak di rumah, di sekolah, dan pekerjaan keluarga. Anak-anak dapat 

mengenal nama-nama alat dan mesin yang digunakan oleh manusia sehari-hari.  
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g) Ketrampilan Proses mencakup pengamatan dan eksplorasi; eksperimen, 

pemecahan masalah; dan koneksi, pengorganisasian, komunikasi, dan informasi 

yang mewakili. Untuk mewadahi proses belajar bagi anak usa dini pendidik harus 

dapat melakukan penataan lingkungan main, menyediakan bahan–bahan main 

yang terpilih, membangun interaksi dengan anak dan membuat rencana kegiatan 

main untuk anak.
62

  

Begitu juga penulis akan menjelaskan mengenai beberapa materi pendidikan 

anak yaitu materi pendidikan  keimanan , pendidikan moral, pendidikan fisik, 

pendidikan intelektual , pendidikan psikis(mental),pendidikan sosial  dan materi 

pendidikan seksual. 

 

1. Materi Pendidikan keimanan  

Kata Keimanan berasal dari Bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari kata 

kerja (fi‟il), “ ايٍ -ٌؤيٍ - اًٌاَا  ” yang mengandung beberapa arti yaitu percaya, 

tunduk, tentram dan tenang. Imam Al Ghazali memaknakannya dengan kata 

Tashdiq (انخصذٌق) yang berarti “pembenaran”. Pengertian Iman adalah 

membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan dan dilakukan dengan 

perbuatan.
63

 

Syekh Abu Bakar Jabir al Jaza‟iri mengatakan bahwa keimanan atau aqidah  

adalah serangkaian kebenaran aksiomatik yang dapat diterima akal sehat, 

pendengaran, fitrah dan diyakinin dalam hati manusia, dipastikan kebenaran dan 
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keberadaannya di yakini secara otomatis kebalikannya tidak benar dan sama 

sekali tidak ada.
64

 Kebenaran itu dipatrikan dalam hati serta diyakini 

kebenarannya dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan hal tersebut. 

Abu Fati`ah al adnani dan Abu Ammar berpendapat bahwa aqidah adalah apa saja 

yang di yakini (dengan hati) oleh seseorang.  Jika dikatakan “Dia aqidahnya 

benar” berarti aqidahnya bebas dari keraguan.
65

 

Adapun rincian dari materi pendidikan keimanan bagi anak terdapat dalam 

rukun iman, diantara rukun iman tersebut adalah: 

1. Keimanan kepada Allah SWT 

Beriman kepada Allah artinya adalah berikrar dengan macam-macam tauhid 

yang tiga, serta ber-'itiqad dan beramal sholeh dengannya, yaitu 1) tauhid 

rububiyah, 2) Tauhid uluhiyah, dan 3) tauhid asma' wa sifat. Maksud dari kata 

tauhid adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah SWT adalah Esa, tidak ada 

sekutu bagi-Nya dalam rububiyah (ketuhanan), uluhiyah (ibadah), maupun 

Asma` dan Sifat-Nya.
66

 

Beriman kepada Allah adalah keimanan yang sempurna karena Allah 

pencipta dan pengatur semua makhluk di bumi ini dalam pendidikan keimanan 

kepada Allah memiliki kedudukan penting karena itu pendidikan Harus 
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mengajarkan bagaimana mengenalkan Allah dengan ciptaan ciptaannya Yang 

Maha hebat dan mengenalkan karunia-karunia nya.
67

 

Dalam Islam keimanan harus diucapkan melalui lisan dan pengakuan dalam 

hati dalam beriman dengan menyebutkan dua kalimat syahadat. Menyebutkan 

ucapan syahadat merupakan inti dari keimanan seseorang. Orang yang ingin 

masuk agama Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat kerana ucapan dua 

kalimat syahadat termasuk rukun Islam yang pertama.
68

 Sebagaimana rasulullah 

bersabda: 

َ َإ ق او   ٔ َّللّا َََ: له  ٕ صه ًذاَر   ً حَ  َيه  ٌ َأ   ٔ هََ َّللا  إ ل  َإ نَّ  َل   ٌ ة َأ  ٓ اد  ٍشَ:َش   ً ه ىَخ  َع  وه َل  ص  َاْل    ً بُه 

َ.َ}رٔاَِانبخارئََ  ٌ ا ض  ي  َر  و   ٕ َص   ٔ ٍ ج ََ, َان ب  جِّ َح   ٔ اة ََ, ك  َانز  ٌ خ اء  َإ   ٔ ة ََ, َل  انص 

 . يضهى{

Artinya:”Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan 

yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di 

bulan Ramadhan”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Ucapan dua Kalimat syahadat tersebut berbunyi: 

 

ٓ ذَه ٌَ َأ ش  ََأ  ََإ نّ  ََل  ٓ ذَهَّللاهََإ ل  أ ش   َٔ ٌَ ًذاَأ   ً ح  لَهَيه  ٕ صه ّللا  ََر   

Asy-hadu allaa ilaaha illallaahu wa asy-hadu anna muhammadarrasuulullahi". 

Artinya:"Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah 

dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah”. 

 

Imam Nawawi menjelaskan bahwa beriman kepada Allah „azza wa jalla 

mencakup 4 hal, yakni: 
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a) Beriman dengan wujud Allah SWT 

b) Beriman kepada rububiyyah Allah SWT 

c) Beriman kepada uluhiyyah Allah SWT, dengan maksud membenarkan dan 

meyakini bahwa hanya Allah SWT, Tuhan yang berhak disembah, dan semua 

sesembahan selain-Nya adalah bathil. Sebagaimana Rasulullah saw telah 

sebutkan di dalam hadis yang artinya: “Dari Mu‟az  bin Jabal radhiallahuanhu 

dia berkata :Saya berkata : Ya Rasulullah,beritahukan saya tentang 

perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surgadan menjauhkan saya 

darineraka, beliau bersabda: Engkautelah bertanya tentang sesuatu yang 

besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah  

ta‟ala, :Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya 

sedikitpun,..”(Riwayat Turmuzi dan diaberkata: Haditsnya hasan shahih)
69

 

2. Keimanan kepada Malaikat 

Secara etimologi kata “Malaikat” berasal dari Arab, malak ( يهك ) yang 

berarti kekuatan, yang berasal dari kata mashdar “al-alukah” yang berarti risalah 

atau misi, kemudian sang pembawa misi biasanya disebut dengan ar-rasul.. 

Malaikat adalah bentuk jamak dari kata masdar AlMulukah yang berarti Ar-

Risalah (misi atau pesan).
70

 Malaikat adalah makhluk gaib, tidak dapat 

ditangkap oleh pancaindera manusia akan tetapi dengan izin allah, malaikat 
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dapat menjelmakan dirinya seperti manusia contohny malaikat jibril menjadi 

manusia dihdpan Maryam.
71

 

Beriman kepada para malaikat mempunyai konsekuensi terhadap seorang 

muslim konsekuensinya seorang muslim harus meyakini adanya kehidupan 

rohani yang harus dikembangkan sesuai dengan dorongan para malaikat itu. 

Sebagaimana salah satu hadis pada kitab matan arba„in yang berkaitan 

dengan iman kepada Malaikat adalah hadis kedua yang mengkisahkan 

kedatangan Jibril kepada Nabi Muhammad saw  dengan  menjelma sebagai 

seorang lakilaki yang tidak dikenal, bertujuan untuk memberikan pengajaran 

kepada para sahabat.
72

 

3. Beriman kepada Rasulullah 

kenabian itu artinya menunjukkan atau pemilihan Allah SWT terhadap salah 

seorang dari hambanya dengan memberinya wahyu. secara arti terminologis nabi 

adalah manusia biasa yang mendapatkan keistimewaan menerima wahyu dari 

Allah SWT.
73

 

Kata Nabi berasal dari kata na-ba yang berarti 'ditinggikan', atau dari kata 

naba-a yang artinya “berita” jadi, Nabi adalah seseorang yang ditinggikan 

derajatnya oleh Allah S.W.T. dengan memberinya wahyu. Adapun Rasul berasal 

dari kata arsala yang artinya 'mengutus'. Rasul berarti 'yang diutus' jadi, rasul 
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adalah seorang yang diutus oleh Allah S.W.T. untuk menyampaikan misi ajaran 

(risalah).
74

 

Diantara misi dan tugas kenabian yang diamanatkan untuk menyampaikan 

risalah yang di bawahnya; Pertama, sebagai penyampai syariat rabbani kepada 

manusia hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah 67. Kedua, menjelaskan makna 

nas yang diturunkan kepada umat, dalam surat an Nahl: 44. Ketiga, menuntun umat 

kepada kebaikan dan agar mereka mau menghindari keburukan, surat Nahl: 125. 

Keempat, mendidik manusia dengan metode Rabbani.
75

 

 

2.   Materi Pendidikan Akhlak 

Dalam pandangan Kholil Bangkalan bahwa Pendidikan Akhlak adalah 

pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan Islam dalam rangka mencapai 

kemanusiaannya, sehingga mampu mengetahui hakikat penciptaannya sampai 

dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
76

  

Keutamaan memiliki akhlak atau karakter mulia dinyatakan oleh Rasulullah 

SAW dalam  Hadits berikut yang artinya:”telah menceritakan kepada kami 

Ahmad bin Hambal berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Said dari 

Muhammad bin Amru dari Abu Salamah, Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa 
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Rasulullah SAW bersabda: Kaum Mu'minin yang paling baik imannya adalah 

yang paling baik akhlaknya (HR Abu Daud).
77

 

Pendidikan akhlak adalah tingkah laku manusia disertai niat yang damai 

dalam jiwa yang berlandaskan Alquran dan Al-Hadits sehingga muncul 

perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan secara mudah tanpa memerlukan 

pengarahan terlebih dahulu. Sebagaimana Rasulullah Saw sabdanya artinya: Dari 

Abu Hurairah r.a berkata: Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda “Sesungguhnya 

aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. (HR. Ahmad dan 

Baihaqi). Dari ayat Al-Qur‟an dan AsSunah Rasulullah Saw. di atas menunjukkan 

bahwa dasar dan pijakan pendidikan akhlak adalah Al-Qur‟an dan Sunah Nabi. 

dari dasar dan pedoman itulah dapat diketahui kriteria suatu perbuatan itu baik 

ataupun buruk.
78

  

Sasaran akhlak mencakup sebagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah 

SWT, Akhlak terhdap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan 

sekitarnya. Mengenai ruang lingkup akhlak Muhammad Abdullah Darraz 

dalam buku Dustur Akhlak Fi Al-Qur‟an membagi atas lima bagian: 

a. Akhllak pribadi seperti yang diperintahkan(awamir), yang 

dilarang(nawahi), yang dibolehkan(mubahat), akhlak dalam keadaan 

darurat.
79
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b. Akhlak berkeluarga seperti kewajiban antara orang tua dan anak, 

kewajiban terjadap suami istri dan kewajiban terhadap karib kerabat. 

c. Akhlak bermayarakat seperti yang dilarang, yang diperintahkan dan 

kaidah-kaidah adab. 

d. Akhlak bernegara seperti hubungan antara pemimpin rakyat serta 

hubungan luar negeri 

e. Akhlak beragama seperti kewajiban terhadap Allah SWT, kewajiban 

terhadap Rasul.
80

  

3.  Materi Pendidikan Akal  

Akal dimiliki manusia, sehingganya dengan akal, manusia ditempatkan 

dalam status makhluk pilihan, sebagai pemimpin dan pengatur muka bumi. Akal 

yang menjadi simbol keistimewaan manusia, ketika dianugerahkan bukanlah suatu 

bahan jadi yang siap pakai. Akan tetapi akal manusia yang menyertainya masih 

berupa potensi dasar perlu dikembangkam secara aktual. Untuk mengaktualkan 

akal yang merupakan potensi dasar ini diperlukan proses yang panjang, yakni 

dengan pendidikan yang memadai.
81

 

Akal berasal dari bahasa Arab, aqala, aqlan(َعقال  yang artinya akal)عقم

pikiran. Terdapat setidaknya dua makna mengenai akal, pertama, akal organik, 

yakni organ yang bertanggungjawab bagi kegiatan-kegiatan intelektual dan 

spiritual manusia.  

                                                           

80
 Ibid. 

81
 Juju Julaeha, Konsep Pendidikan Akal dalam Sunnah Nabi (Bandung: Thesis, Online, 

2015), h. 43-44. 



43 

 

 

Kesamaan dengan kata “Qalb” dalam beberapa ayat Al-Qur‟an dan teori 

filosof Islam, terutama untuk fungsi mengerti dan memahami (fungsi kognitif), 

mendukung makna tersebut. Arti akal kedua adalah akal fungsional. Fungsi akal 

adalah menelaah, mengerti, dan mengambil pelajaran atas semua fenomena yang 

ada.
82 

Pendidikan akal menurut bahasa terdiri dari 2 kata yakni tarbiyah,berasal 

dari kata “Rabbayarbuu-riban wa rabwah” yang berarti tumbuh, memelihara, 

berkembang, mendidik. Sedangkan menurut istilah definisi pendidikan akal 

adalah peningkatan pemikiran akal dengan cara latihan secara teratur untuk 

berpikir benar, dan mampu menjaga pemikiran dari pengaruh yang bermacam-

macam sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan benar.
83

 

 Pendidikan akal yang dimaksud meliputi: a. Latihan perasaan, agar cermat 

dan benar dalam memilih sesuatu. b. Melatih memperhatikan sesuatu yang nyata 

dan memikirkannya menurut hakikat. c. Pengaturan pikiran dan membekalinya 

dengan pengetahuanpengetahuan yang berguna untuk kehidupan dunia dan 

akhirat. d. Menguatkan daya intuisi dan melatihnya. e. Membiasakan anak 

berpikir sistematis dengan melatihnya sesuai dengan dalil dan hukum dasar.
84

  

Menurut Al-Ghazali dapat dirumuskan bahwa akal adalah ah 1 ilmu 

pengetahuan yang tumbuh pada anak usia tamyiz yakni di usia anak dapat 

membedakan kemungkinan hal yang yang dapat terjadi dan sesuatu yang tidak 

mungkin tercapai di usia tamyiz yaitu pada usia 7 tahun. oleh karenanya anak 
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dapat membedakan sesuatu yang mungkin dan yang tidak mungkin.
85

 Hal ini 

dapat dipahami bahwa pada usia ini kemampuan anak masih terbilang sederhana 

dan mempunyai Suatu kaitan yang dapat dilihat dari contoh yang diberikan Al 

Ghazali yakni satu berbeda dengan dua, akan dapat dipahami dengan penggunaan 

contoh benda.
86

 

4.  Materi Pendidikan Sosial  

 

Manusia pada intinya adalah makhluk sosial yang yang senantiasa 

berinteraksi kepada orang lain untuk keberlangsungan suatu kehidupan dimana 

mereka tinggal atau menetap. Semua lingkungan tempat mereka tinggal tentunya 

memiliki nilai dan norma yang berlaku, oleh karenanya memahami berbagai hal 

yang berkaitan dengan nilai dan norma misalnya kesopanan, akhlak, adat istiadat 

maupun yang lainnya.
87

  

Pendidikan sosial berkaitan erat dengan pendidikan akhlak oleh karenanya 

tidak dapat dipisahkan karena hal itu itu sangat berkaitan terhadap akhlak 

seseorang yang yang dapat diterima di lingkungan bila Ia mempunyai perilaku 

yang baik maka tentu akan diterima dengan baik pula Begitupun sebaliknya bila 

iya berperilaku yang buruk maka tentu tidak diterima di lingkungannya. Maka 

dari itu pendidikan sosial sangat penting dilaksanakan untuk usia anak-anak 

sehingga mereka memiliki sifat dan kepribadian yang baik.
88
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Dalam hal ini Allah berfirman: “Dan janganlah kamu bersifat lemah dan 

jangan pula berduka cita, padahal kamulah orangorang yang paling tinggi 

derajatnya, jika kamu benar-benar orang yang beriman”QS. Al-Imran:139).  

Upaya dalam melaksanakan pendidikan sosial terhadap anak antara lain: 

a) Memberikan kebutuhan emosi, dengan cara memberikan kasih sayang, 

pengertian, berperilaku santun dan bijak 

b) Menumbuhkan rasa percaya diri 

c) Memberikan semangat tidak melemahkan.
89 

 

5. Materi Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah suatu usaha sadar untuk menciptakan lingkungan 

yang bias berpengaruh pada pengetahuan dan keterampilan anak agar berkembang 

ke arah tingkah laku yang baik melalui aktivitas jasmani.
90

 

Menurut Aip Syarifuddin Pendidikan Jasmani merupakan pendidikan yang 

mengaktualkan kemampuan dan keterampilan aktivitas manusia seperti sikap, 

tindak dan karya yang diberi isi, bentuk dan arah menuju kesempurnaan 

manusia.
91

 

Pendidikan jasmani juga dapat diartikan sebagai suatu pendidikan yang 

dilaksanakan dalam semua sektor pendidikan bermula dari sekolah dasar hingga 

sekolah menengah yang menggunakan aktivitas atau anggota fisik untuk mencapai 
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kesehatan dan kebugaran fisik, keterampilan gerak yang bermanfaat dalam 

berkembangan kehidupan sehari-hari.
92

 

Tujuan pendidikan jasmani sama dengan pendidikan nasional terdapat 

dalam UU No. 20 Th. 2003 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif. Mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
93 

Dengan memenuhi kebutuhan makanan yang seimbang, memberi waktu 

tidur dan aktivitas yang cukup agar pertumbuhan fisiknya baik dan mampu 

melakukan aktivitas seperti yang disunahkan Rasulullah:“Ajarilah anakanakmu 

memanah, berenang dan menunggang kuda”(HR. Thabrani).
94 

Dalam pandangan Ghazali pada masa awal pertumbuhan anak merupakan 

masa dimana anak perlu untuk melatih fungsi organ tubuhnya memperkuat otot 

dan tulang serta menjaga kesehatan dan kebugaran badannya hal itu sangat 

berfungsi sebagai penunjang dalam proses pendidikannya.
95

 

Diantara tujuan pendidikan jasmani adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai perkembangan organ- organ tubuh untuk meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran jasmani 

b. Sebagai perkembangan neuro muscular 

c. Sebagai perkembangan mental emosional 
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d. Sebagai perkembangan sosial  

e. Sebagai perkembangan intelektual.
96

  

Pendidikan Jasmani dan Olahraga adalah salah satu bagian dari kurikulum 

yang ditetapkan oleh pemerintah sehingganya program yang baik sangat 

pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan Jasmani, Rohani dan Sosial 

anak. 

Aktivitas jasmani yang disajikan dalam pendidikan dapat berupa olahraga 

ataupun non olahraga. Aktivitas jasmani olahraga misalnya atletik, senam, 

permainan, akuatik, beladiri, dan sebagainya. Jika dilihat ruang lingkup mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di sekolah maka dapat kita 

liahat diantaranya permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas ritmik, 

aktivitas air, pendidikan luar kelas, dan kesehatan.
97

 

Dari aktivitas jasmani tersebut anak akan memperoleh berbagai macam 

pengalaman yang berharga untuk kehidupan misalnya saja keterampilan, 

kecerdasan, emosi, perhatian.98  

 

6. Materi Pendidikan Seksual 

Memberikan pengetahuan dan pembelajaran seks untuk anak sangat urgensi 

diberikan sedini mungkin agar anak mengetahui mana yang yang boleh dilakukan 

dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hal itu perlu sebab libido seksual manusia 

itu sendiri akan timbul dan terus berkembang. Walaupun pada umumnya beberapa 
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asumsi mengatakan bahwa pada masa kanak-kanak tidak mengenal gairah 

seksual.  

Menurut Teori Freud mengenai libido berasumsi bahwa anak-anak ketika 

menghisap jempol dianggap memiliki makna seksual, bahkan sayangnya anak 

kepada ibu dianggap sebagai sesuatu yang berlandaskan seks dan dihubungkan 

dengan kecemburuan terhadap ayahnya.
99

  

Jadi pada intinya bahwa kesadaran seksualitas anak akan tumbuh mulai dari 

usia dini(kanak-kanak). Pendapat lain juga dapat dipahami bahwa libido bisa 

dimaknai dengan dorongan hasrat seksual. Wacana lain yang lebih bijaksana juga 

bisa dipahami bila libido tidak saja dimaknai hasrat seksual.
100

 

Pendidikan seks merupakan langkah dalam mengajarkan dan mengarahkan 

mengkomunikasikan pengetahuan tentang seksualitas yang diberikan kepada 

peserta didik seperti materi fungsi organ reproduksi dengan menanamkan etika, 

moral, kometmen agama sehingga tidak terjerumus pada hal yang negatif terkait 

organ refroduksi tersebut.
101

 

Dalam pandangan Nashi Ulwan pendidikan seks adalah suatu usaha dalam 

mendidik anak terkait problem-problem yang berhubungan dengan seksualitas, 

naluri dan perkawinan.
102

 

Pada usia 3-5 tahun anak-anak dapat diajarkan mengenai organ tubuh dan 

kegunaan dari macam-macam organ tubuh, dan harus percaya diri untuk 
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mengajarkannya seperti memperkenalkan alat kelamin si kecil, malu bila dilihat 

orang lain, tidak boleh menyebutkannya apalagi ditempat umum dan sebagainya. 

Pengajaran seperti ini dapat dilakukan orang tua terutama saat anak akan 

dimandikan.
103

 

Sedangkan pada usia 6 sampai 9 tahun anak-anak harus diajarkan kan apa 

saja yang dilakukan dalam melindungi dirinya sendiri. seperti orang tua dapat 

mengajarkan kepada anak untuk menolak membuka pakaian menolak diraba-raba 

alat kelaminnya oleh temannya bahkan diberikan imbalan sekalipun dan orangtua 

juga bisa menggambarkan kan tentang hewan tertentu yang tumbuh dengan cepat 

dan terlihat jelas perbedaan jenis kelaminnya seperti anak ayam, anak kucing dan 

lain-lain.
104

 

Kemudian Usia 10-12 tahun berikan materi terkait seks secara mendalam 

apa saja hal-hal yang akan berubah dari tubuh anak saat menjelang masa remaja 

atau pubertas. Namun hal ini tentu saja akan berbeda-beda pada setiap 

individunya, tinggal bagaimana kita mengajarkannya misalnya saja mentruasi 

yang terjadi pada kaum wanita ataupun mimpi basah pada laki-laki yang kelak 

seiring waktu akan mereka alami, dan semuanya itu adalah dianggap normal pada 

setiap manusia.
105
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C. Penelitian yang Terdahulu 

Kajian tentang materi pendidikan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fi Dhauil 

Kitab Was Sunnah secara khusus Karya Abdussalam bin Abdillah As Sulaiman 

belum ada yang meneliti namun secara umum terkait bahasan materi 

pendidikan sudah ada beberapa karya ilmiah dan buku-buku yang relevan 

dengan permasalahan yang dikaji dan telah memberikan kontribusi yang lebih 

signifikan dalam rangka mengkaji dan memahami permasalahan yang dikaji, 

sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Adapun 

karya ilmiah yang berhubungan dengan kajian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Maya Sari Sitompul (2017) Tesis dengan judul: Materi Pendidikan Islam Menurut 

Pemikiran Hasan al-Banna. Dari hasil penemuan penelitian ini, menunjukkan bahwa 

seluruh proses pendidikan yang dilakukan oleh Hasan al-Banna diselaraskan dengan 

tujuan pendidikan yang terdapat di dalam alQur‟an dan Sunah. Dengan cara ini Hasan 

al-Banna meyakini betapa pentingnya pendidikan Islam untuk kebaikan manusia. 

Keyakinan tersebut ia tuangkan dalam tujuan pendidikan Islam tertinggi yaitu untuk 

mewujudkan manusia yang paripurna dengan meyakini bahwa Islam adalah sistem 

yang mutlak, universal, dan komprehensif yang mampu mengatur seluruh aspek 

kehidupan manusia. Tujuan tersebut dituangkan dalam bentuk materi pendidikan 

Islam. Materi-materi yang terdiri dari aspek iman, ilmu, amal, dan akhlak dibingkai 

menjadi tiga bagian kelompok pendidikan yaitu pendidikan akal, pendidikan rohani, 

dan pendidikan jasmani. Materi pendidikan akal terdiri dari karakteristik akal yang 

berjumlah sembilan karakter. Materi pendidikan rohani terdiri dari akhlak kepada 

Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama. Materi pendidikan 

jasmani terdiri dari rihlah, jawwalah, dan menjaga kesehatan fisik. Secara keseluruhan 
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materi pendidikan Islam yang diinginkan oleh Hasan al-Banna adalah mewujudkan 

putra putri terbaik umat ini untuk memiliki akidah yang bersih, ibadah yang benar, 

akhlak yang kokoh, jasmani yang kuat, intelek dalam berpikir, kuat melawan hawa 

nafsu, sungguh-sungguh menjaga waktu, teratur dalam semua urusan, mampu 

berusaha sendiri, dan bermanfaat bagi orang lain. 

2. Najmi, Ahmad (2018) Pendidikan Sosial dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

(FTIK). Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Institut Agama Islam Negri 

(IAIN) Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan sosial dalam 

kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan sebagai  

pandangan terhadap problematika dalam proses pendidikan ditengah-tengah 

himpitan arus perubahan. Pendidikan sosial merupakan pendidikan yang 

berpegang pada etika sosial dan dasar-dasar kejiwaan yang mulia, seperti 

penanaman ketaqwaan, keberanian dan tanggung jawab beretika sosial 

bersumber pada kaidah Islam yang abadi dan perasaan keimanan yang tulus. 

Dengan tujuan agar anak tampil di mamsyarakat sebagai generasi yang mampu 

berinteraksi sosial dengan baik, beradab, dan berperilaku yang bijaksana.dan 

bertanggung jawab.   
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