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BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Masa kanak kanak adalah masa yang sangat penting bagi seorang pendidik

untuk menanamkan nilai nilai moral yang baik sekaligus menumbuhkan kedalam

jiwa dan prilaku anak anak didiknya.Kesempatan dan kemungkinan itu juga

sangat luas,sebab mereka masih memiliki fitrah yang suci,masa kanak kanak yang

masih bersih,lentur,fleksibel dan jiwa yang belum ternoda.Apabila kesempatan itu

dimanfaatkan dengan sebaik baiknya,niscaya harapan masa depannyaakan lebih

cerah dan kokoh.Itulah mengapa para ulama mengatakan bahwa anak adalah

amanah bagi orang tuanya,hati dan jiwanya yang bersihibarat mutiara yang

menawan,ibarat kertas yang bersih dari nod,sehimgga ia siap menerima setiap

lukisan apapun dan akan condong kepada apa saja yang bisa ia jumpai.Apabila

sejak kecil seorang anak dibiasakan melekukan perbuatan yang baik,maka ia akan

tumbuh menjadi pemuda yang sangat baik pula.Orang tua pun akan bahagia dunia

akhiratnya,bahkan juga setiap guru dan pendidiknya.Sebaliknya,jika ia dibiasakan

berbuat yang jahat,dan dibiarkan begitu saja seperti binatang,maka ia akan celaka

dan rusak.Dosanya juga akan ditanggung oleh orang tuanya.

Sesungguhnya mendidik anak memerlukan kesungguhan.Pendidikan

merupakan hal yang fundamental dan wajib bagi setiap orang Muslim yangb

menganut agama Islam yang hanif ini.Allah berfirman:
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Artinya:Hai orang orang yang beriman,peliharalah dirimu dan kluargamu dari api

nerakayang bahan bakarnya adalah manusia  dan batu;penjaganya adalah malaikat

malaikat yang kasar,keras,dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintahkan-Nya Kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan.

Sesungguhnya anak itu adalah amanah Allah yang harus dibina,dipelihara

dan diurussecara seksama serta sempurna agar kelak menjadi insal kamil,berguna

bagi agama,bangsa dan negara,dan secara khusus dapat menjadi pelipur lara bagi

orang tuanya,penenang hati ayah dan bundanya serta kebanggaan keluarga.Semua

pengharapan yang positif dari anak tersebut tidaklah dapat terpenuhi tanpa

adanya bimbingan yang memadahi,selaras dan seimbang dengan tuntutan dan

kebutuhan fitrah manusia secara kodrati.

Dan semua itu tidak akan didapatkan secara sempurna kecuali pada ajaran

islam,karena bersumber kepada wahyu ilahi yang paling mengerti tentang hakikat

manusia sebagai makhluk ciptaannya.Wajib bagi kita semua untuk menghadapi

secara terus menerus berbagai macam kebudayaan yang menghegemoni,yang

memiliki kekuatan dahsyat,dalam rangka mempersiapkan para generasi yang akan

menatap dunia dimasa yang akan datang dengan baik.Setrateginya adalah dengan

memanfaatkan khazanah peradaban kita yang mampu memberikan peringatan
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bagi seluruh alam,khazanah yang diwariskan oleh panutan kita,Rasulallah.Beliau

meninggalkan untuk kita AL – Qur’an dan sunnah,yang apabila kita berpegang

teguh padanNYa maka kita tidak akan tersesat selamanya.1

Dalam kehidupan nyata ditengah tengah masyarakat terlihat jelas seolah

olah terjadi dua hal yang sangat paradoks.Pada satu sisi terlihat syiar dan

kehidupan beragama,tetapi disisi lain dengan mudah disaksikan akhlak

masyarakat berubah makin jauh dari nilai nilai Qur’ani.2Tumbuh suburnya praktik

KKN,kenakalan remaja,dekadensi moral,penyalahgunaan narkotika dan obat

terlarang,tawuran mahasiswa,siswa atau penduduk,ketidak jujuran dalam

mengerjakan ujian[termasuk uijan nasional],dan masih banyak lagi,menjai bukti

lemahnya iman dan rendahnya nilai nilai moral yang dimiliki yang dimiliki

seorang anak manusia.Hal ini ironis,karena krisis akhlak,moral atau karakter sama

artinya dengan krisis akhlak.3

Pembentukanbudi pekerti yang baik adalah tujuan utama dalam

pendiddikan islam.Karena dengan budi pekerti itulah tercermin pribadi yang

mulia.Sedangkan pribadi yang mulia itu adalah pribadiyang utama yang ingin

dicapai dalam mendidik anak dalam kluarga.Namun sayangnya,tidak semua orang

tua dapat melakukannya.Banyak faktor yang menjadi penyebabnya,misalnya

orang tua yang sibuk dan bekerja keras siang dan malam dalam hidupnya untuk

memenuhi kebutuhan materi anak anaknya,waktunya dihabiskandiluar rumah,jauh

1 Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999),
h. xxii

2 Said Agil H.M, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan Islam (Ciputat:
PT.Ciputat Press, 2005), h.36

3 Ibid, h. 36
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dari kluarga,tidak sempat mengawasi perkembangan anaknya,dan bahkan tidak

punya waktu untuk memberikan bimbingn,sehingga pendidikan akhlak bagi anak

anaknya terabaikan.

Dalam kasuistik tertentu sering ditemukan sikap dan prilaku orang tua

yang keliru dalam memperlakukan anak.Misalnya,orang tua membiarkan anak

anaknya nongkrong dipinggir jalan dan begadang hingga larut malam.Mereka

menghabiskanwaktunya hanya untuk bermain atau guyon,mengejak satu sama

lain,dan saling berlomba melempar kata kata kotor.Padahal semestinya waktu

waktu tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk mendidik anak anaknya

untuk mengaji AL-Qur’an dirumah.Meski orang tua memiliki kemampuan yang

kurang baik dalam membaca AL-Qur’an,tetapi upaya orang tua itu dapat

mempersempit ruang gerak untuk hal hal yang kurang baik dalam pandangan

agama.

Dalam keluarga yang broken home sering ditemukan seorang anak yang

kehilangan keteladanan.Orang tua yang diharapkan oleh anaknya sebagai

teladan,ternyata belum mampu memperlihatkansikap dan prilaku yang

baik.Akhirnya anak kecewa terhadap orang tuanya.Anak merasa resah dan

gelisah.Mereka tidak betah dirumah.Ketedudan dan ketenangan merupakan hal

yang langka bagi anak.

Hilangnya keteladanan dari orang tua yang dirasakan anak memberikan

peluang bagi anak untuk mencari pigur yang lain sebagai tumpuan harapan untuk
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berbagi perasaan dalam duka dan lara.Diluar rumah,anak mencari teman yang

dianggapnya dapat memahami dirinya;persaannya dan keinginan.

Kegoncangan jiwaanak ini tidak jarang dimanfaatkan oleh anak anak

untuk menyeretnya kedalam sikap dan prilaku jahiliyah.Sebagian besar kelompok

mereka tidak hanya sering mengganggu ketenangan orang lain seperti melakukan

pencurian atau perkelahian,tetapi juga tidak sedikit yang terlibat dalam

penggunaan obat obat terlarang atau narkoba.Pergi ketempat tempat hiburan

merupakan kebiasaan mereka.

Sikap dan prilaku anak yang asosial dan amoral seperti diatas tidak bisa

diselamatkan kepada keluarga miskin,bisa saja datang dari keluarga kaya.Dikota

kota besar misalnya sikap dan prilaku anak yang asosial dan amoral justru datang

dari kluarga kaya yang memiliki  kerawanan hubungan dalam keluarga.Ayah,ibu

dan anak sangat jarang bertemu dalam rumah.Ayah atau ibu sibuk dengan tugas

mereka masing masing.Tidak mau tahu kehidupan ank.Kesunyian rumah

memberikan keteduhan dan ketenangan dalam kegalauan batin.

Akhirnya,apapun alasannya,mendidik anak adalah tanggung jawab orang

tua dalam keluarga.Itulah sebabnya sesibuk apapun pekerjaan yang harus

diselesaikan,meluangkan wakru demi pendidikan anak adalah yang lebih baik.

Oleh karena itu,syariat islam telah menanamkan tabiat kasih sayang didalam

hati,dan menganjurkankepada para orang tua,para pendidik dan orang orang yang

bertanggung jawab  atas pendidikan anak untuk memiliki sifat itu.Rasulallah

SAW sangat memperhatikan kasih sayang dan sangat menganjurkan kepada orang
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orang yang bertanggung jawab didalam masalah pendidikan untuk memiliki

perasan dan tabiat yang mulia ini,Maka pentinglah pendidikan ditanamkan pada

anak anak sejak dewasa,tentunya pendidikan yang islami,biar kelak menjadi anak

anak yang sholeh.

Persoalan diatas merangsang penulis untuk menganggap dan menyakini

bahwa pendidikan moral atau karakter dapat terbentuk dengan leteladanan dan

kebiasaan kebiasaan yang ditanamkan orangtua dan para pendidik.Dalam kaitan

ini,signifikan untuk menampilkan dan mengkaji pemikiran ‘Abd Allah Nasih

Ulwan tentang konsep pendidikan anak.Abd Allah Nasih Ulwan merupakan

seorang pemikir dan praktisi pendidikan,yang mengabdikan seluruh hidupnya

untuk kepentingan kaum muslimin.Abd Allah Nasih Ulwan adalah seorang ulama

‘murabbi’[pendidik rohani] dan jasmani yang di segani diabad ini.Beliaulah orang

yang pertama memprkenalkan mata pelajaran Tarbiyah Islamiyah sebagai mata

pelajaran atas satuan pembelejaran .Seterusnya mata pelajaran tarbiyah sebagai

mata pelajaran tetap yang wajib diambil oleh pelajar diseluruh syiria.Beliau telah

meletakkan pondasi universitas sebagai senjata tarbiyah yang sangat berkesan

dalam mendidik generasi bangsa yang akan datang.Prinsip yang digunakan ialah

guru ssebagai orang tua,mendidik merika sepeti mendidik anak anak

sendiri.Beliau telah meletakkan pondasi yang sangat tinggi dalam

pendidikan,yaitu membawa dan membimbing pelajar kearah mencintaiislam dan

beramal dengannya serta sanggup melakukan apa saja memenangkan islam.

Dalam bukunya tarbiyatul al-aulad fi al-islam,Abd  Allah Nasih Ulwan

banyak mengupas tentang konsep pendidikan anak dalam islam yang berisi
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tentang pesan pesan mora.tarbiyatul al awlad fi al islam merupakan judul buku

tentang pendidkan anak berdasarkan konsep islam yang cukup konfrehensifdan

hampir tidak menggunakan pemikiran barat kecuali untuk mendukung kebenaran

Islam.Selain itu dalam setiap pembahasannya selalu didasarkan pada bukti atau

dalil Al-Qur’an,al hadist atau pendapat para ulama.

B.Identifikasi dan Batasan Masalah

1.Identifikasi Masalah

Berdaarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan masalah

sebagai berikut:

a.Orang tua dan para pendidik [guru] bertanggung jawab terhadap pembentukan

akhlak anak,akan tetapi masih banyak dari pendidik,khususnya orang tua belum

mengetahui bagaimana cara mendidik anak yang tepat

b.Islam dengan diutusnya Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan

bagaimana cara mendidik anak sehingga tumbuh menjadi anggota masyarakat

yang berguna dan insan yang sholeh,akan tetapi masih banyak yang belum dapat

menerapkan dengan baik.

c.Pendidikan moral atau karakter dapat terbentuk dengan keteladanan dan

kebiasaan kebiasaaan yang baik,akan tetapi masih banyak anak yang terbentuk

dengan linkungan di luar rumah karena kurangnya penanaman  keteladanana dan

pembiasaan oleh agama.
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2.Batasan Masalah

Berdasarkan uaaraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di

atas,maka penelitian ini membatasi pada masalah tentang bagaimana konsep

pendidikan anak prespertif ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan.

C.Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah,maka persoalan pokok tersebut adalah;

Bagaimana konsep pendidikan anak perspektif Abdullah Nasih Ulwan?

D.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban tentang konsep

pendidikan anak perspektif  Abdullah Nasih Ulwan.

2.Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian konsep pendidikan anak prespektif Abdullah

Nasih Ulwan yang diharapkan dapat bermanfat sebagai berikut:

a.Secara teoritis,hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

kajian keislaman mengenai konsep pendidikan anak bagi para pencari ilmu pada

umumnya dan khususnya bagi pendidik sebagai salah satu sumber informasi

terhadap upaya pengembanga dan pendidikan akhlah anak.

b.Secara prakatis,hsil penelitian ini dihaarapkan dapat dapat memberikan

kontribusi yang berarti bagi paara pendidik,orang tua,serta masyarakat sehingga
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pendidik dan orang tua akan tahu bagaimana  cara mendidik akhlak  pada ank

kyanag benar menurut islam.

E.Kajian Pustaka

Literatur utama yang akan digumakan dalam penelitian ini adalah buku

yang berjudul “PENDIDIKAN Anak Dalam Islam”.Buku ini terjemahan dari

“Tarbiyatul Al Awlad FI al Islam”yang merupakan karya Prof. ABDULLAH

Nasih Ulwan.Buku ini banyak menjelaskan bagaimana seharusnya mendidik

aanak secara islami atau bagaimana mencetak anak yang sholeh.

Buku berjudul “PropetikcParenting [Cara Nabi Saw Mendidik anak] karya

DR.Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid juga akan menjadi rujukan dalam

penelitian ini.Buku ini memapaparkan dngan jelas danrinci tentang metode

pendidkian sehingga sangat layak menjadi pedoman dan panduan semua orang

tua.Berdasarkan kajiannya terhadap Sirah Nabawiyah dan As Sunnah,penulis

mengungkapakan bahwa pendidikan bagi anak bermula dari ketika orang tua

menikah.Kemudian hubungan orang tua,kesalehan mereka dan kesepakatan

mereka dalam melakukan kebajikan,memiliki pengauh yang cuup kuat dalam

membentuk sisi psikis psikis dan kecenderungan bagi sang anak.penulis juga

mengetengahkan tentang    pentingnya pertumbuhan anak di gendongan

ibunya,keluarga dan lingkungannya,serta hubungan kekerabatan dengan kedua

orang tua dan kaarib keabatnya.Juga tentang pentingnya menjaga nilai nilai islami

dalam masa pertumbuhannya dan membiasakan untuk selalu berfikir.
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Buku berjudul “Kiat Mendidik Anak menurut Rasullah dan kiat kiat

mEndidik Anak ala Rasullah Agar Cahaya Mata Makin bersinsr:juga yang

merupakan rujukan dalam penelitian ini.Dalam buku ini juga menjelaskan tentang

bagaimana kiat kiat mendidik anak menurut Rosullah.

Anak anak kita sebagai generasi penerus kini tengah menjadi sasaran

perang  budaya dan peradaban global,sebuah peperangan yang tidak lagi

menggunakan timah panas sebagai pelurunya.Musuh kita akan merasa semang

apabila kita mengikuti peradaban mereka tanpa menilai baik buruknya.Hal ini

tanpa kita sadari telah menimpa kita.

Bagaimana kita mempersiapkan generasi penerus yang dapat menata dunia

dengan baik. Langkah yang harus kita tempuh adalah kembali memanfaatkan

khasanah peradaban kita yang telah diwariskan oleh panutan kita,Nabi

Muhammad,dengan berpegang teguh  kepada Al-Qur’andan As-Sunnah.Dengan

demikian maka pentinglah pendidikan ditanamkan pada anak anak,tentunya

pendidikan yang Islami, biar kelak menjadi anak yang sholat.

F.Kerangka Pikir

Menurut teori yang dikemukakan oleh Lewintentang prilaku dimana

Lewin membrikan formulasi prilaku dengan baik B = f[E,O],dengan keterangnan

B=[behavior],f =fungsi dan E =[Environmen].Dimana prilaku [behavior]
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merupakan fungsi atau bergantung pada lingkungan[environmen] dan organisme

[personality] yang bersangkutan.4

Sebagaimana penndapat skiner bahwa prilaku itu sendiri dibedakan

menjadi 2 yakni;

1.Prilaku alami [innete behavior] yaitu perilaku yang dibawa sjak dilahirkan,dan

2.Perilaku Operan [operant behavior] yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses

belajar.5Dimana salah satu kompenen pembelajaran adalah lingkungan

pendidikan.

Adapun lingkungan pendidikan yang dapt memberikan pengaruh terhadap

anak.Lingkungan dapat terbagi menjadi dua yaitu ; Lingkungan yang sengaja

diadakan [usaha sadar] dan lingkungan yang tidak disengaja diadakan oleh orang

yangdewasa yang normatif.Lingkungan yang sengaja diciptakan untuk

mempengaruhi anak ada tiga hal yang sesuai Keputusn MentriPendidikan dan

Kebudayaan Nomer:0186/P/1994,yaitu:

1.Lingkunga Keluarga [lembaga informal]

2.Lingkungan formal [lembaga sekolah]

3.Lingkungan Masyarakat [Lembaga non Formal].6

Perkembanga anak  dipengeruhi dua faktor yaitu heriditas dan

lingkungan.Adapun hereditas merupakan keturunan atau sifat yang diwarisioleh

4 Bimo walgito, Psikologi Sosial (suatu pengantar), (Yogyakarta: Andi, 2002)h. 14
5 Ibid, h 15
6 Fuad Hasan, Dasar-dasar Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h 20
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orang tuanya yang meliputi bentuk fisik [rambut,muka,warna kulit dll] dan

lingkungan meliputi lingkungan keluarga,lingkungan sekolah,dan lingkungan

masyarakat.Dan lingkungan tersebut pendidikan dan pengalaman diproleh,dan

dari ketiga lingkungan pendidikan tersebuat harus saling berkaitan antara yang

satu dengan yanglainnya untuk menciptakankondisi yang kondusif.

Tetapi pada realitasnya belum tentu demikian namun kadang terjadi saling

berkesinambungnatau bertabrakan,disilah terjadi tarik menarik dalam diri anak

antara pengalaman yang diperoleh dari kluarga dan pengalaman dari lingkungan

yang lain.Dari tarik menarik ini terjadi kemungkinan salah satu diantara keduanya

dikesampingkan baik lingkungandari yang satu maupum yang lain.Dari tarik

menarik tersebut diduga lingkungan keluargalah yang paling banyakdijadiakn

sebagai tempat berpijak,dimana keluarga merupakan pertama kali anak

mendapatkan pengalaman.

Dari uraian diatas penulis memfokuskan pada pendidikan anak dalam

keluarga,karena keluarga merupakan tempat yang utama dan yang paling utama

untuk menerima segala bentuk pendidikan melalui berbagai macam penyampaian

pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya seperti melalui

pembiasan,peneladanan,latihan perhatian dan mash banyak lagi metode yang

digunakan orang tua untuk mendidik  anaknya untuk berprilaku baik.

Ada beberapa metode beberapa metode pendidikan anak dalam  islam

neburut Abdullah Nasih Ulwan, dan menurut penulis yang paling mendasar

adalah pendidikan melalui keteladanan dan adat kebiasaan yang diterapkan dalam
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pembinaan genersasi,pembentukan uamat,dan pengembangan budaya,serta

penerapan prinsip prinsip kemuliaan dan peradaban [madaniyah].

G.Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang penting dalam melakukan

penelitian ilmiah,sebagai sarana yang tepat,akurat ,rasional dan ilmiah.7 Oleh

karena itu penulis akan menjelaskan hal hal yang berkaitan dengan metode dalam

penelitian ini,yaitu sebai berikut:

7 Metode berasal dari kata methodos yang bererti cara yang tepat untuk melakukan
sesuatu dan logos yang berarti penelitian, jadi metode penelitian adalah suatu kegiatan untuk
mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Lihat: Peter Salim dan Yenni
Salim kamus bahasa Indonesia kontemporer, (Jakarta: Modern English press, 1991) ed. 1, h 1
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1.Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian pustaka [library reserch] karena

semua yang dikaji adalah bersumber dari pustaka dimana penulis menggunakan

metode penelitian analisis deskriptif-kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah

suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi dan pemikiran

orang secara individu maupun kelompak.8 Adapun yang dimaksud dengan library

research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana objek

penelitiannya biasanya digali lewat berbagai informasi kepustakaan. 9

Penelitian ini lebih menekan pada kekuatan analisis data pada sumber-

sumber data yang didapat dari buku-buku, tulisan-tulisan dan dengan

mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara luas dan

mendalam. Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kepustakaan

dengan berdasarkan tulisan yang mengarah pada pembahasan tesis ini.

2. Sumber Data

Yang dijadikan sumber acuan dalam kajian pustaka menggunakan sumber

primer dan juga dapat menggunakan sumber skunder.10 Yang dimaksud dengan

sumber data disini adalah subjek dari mana data diperoleh. Mengingat studi ini

8 Nana Syodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: Program Pasca
Sarjana UPI dan PT. Remaja Rosdakarya, 2005) h 60

9 Mestika Zed, Metodelogi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor IndonesiA,
2004), Cet ke I, h 89

10 Biro Administrasi Akademika, Perencanaan, dan Sistem Informasi bekerja sama
dengan penerbit UNM, Pedoman penulis karya ilmiyah , Edisi ke 4, 2009, h 3
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seluruhnya bersifat kepustakaan, sumber tersebut antara lain sumber data primer

dan skunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.11 Dalam buku lain dikatakan

bahwa data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung

dari tangan pertama. 12Adapun sumber data primer yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kitab Tarbiyah Al-Aulad Fi al-Islam karya ‘ Abdullah

Nashin ‘Ulwan, Kairo: Dar As-Salam liat Taba’ah wa Al-Tauzi ‘ 2009.

Kitab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh: Jamaludin

Miri, dengan Pendidikan Anak Islam, Jakarta: Pustaka Amaani, 1995.

b. Suber data sekunder

Sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan atau  buku-buku dari berbagai

disiplin ilmuya yang membahas pokok permasalahan dalam pembahasan

ini secara tidak langsung. Jadi data sekundert berasal dari tangan kedua,

antara lain:13

1. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Prophetic Parenting (cara nabi

Saw mendidik anak), Yogyakarta: Pro U media, 2010

11 Marzuki, Metodelogi Riserch, BPEF 7, Cet ke IV, Yogyakarta 1997, h 55
12 Sumadi Surya Brata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), h 18
13 Marzuki, Op.Cit, h 56
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2. Muhammad quthb, Manahiju At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Kairo: Darru

Syruq, 2001

3. Jamaluddin Al-qoshimi (Ihya Ulumuddin) Imam Al-ghazali, Bekasi:

Darul Falah, 2010

4. Marijan, Metode pendiikan anak Yogyakarta: Sabda media, 2012

5. A Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, Jakrta: Hamzah, 2009

6. Miftahul Huda, 10 interaksi pendidikan: Cara Qur’an mendidik Anak:,

Malang: UIN, Malang Press, 2008

7. Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam

Keluarga, Jakrta: Rineka Cipta, 2014

8. Abudinnata, Filsafat Pendidikan, Islam, Cet. 1, Jakarta, Logos Wacana

ilmu, 1997

9. Abudinnata, Akhlak Tasawuf, cet IV, Jakrt: Raja Grafindo Persada.

2002

10. Zainuddin dkk, Seluk beluk pendidikan Al-ghazali, Jakarta: Bumi

Aksara, 1991

11. Dzakiyah Derajat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Cet V, Jakarta : Bumi

Aksara 2004

12. Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia, Cet I, Jakrta: Gema Insani,

2004

13. Syamsul Kurniawan, dan Erwin Mahruz, Jejak Pemikiran Tokoh

Pendidikan Islam, Cet I, Yogyakarta: Arruz Media, 2011
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14. Imam Al-Ghazali, Ihya ulumuddin ( Akhlak keseharian), Juz III, Cet I,

jakarta: Republika 2004

3. Tekhnik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka sebagai alat

pengumpulan data yaitu dengan mempelajari dan menelaah secara mendalam

kandungan karya dari Abdullah Nashin Ulwan, yang termuat dalam sumber

primer. Disamping itu peneliti juga mempelajari dan menelaah buku-buku dan

tulisan-tulisan serta karya ilmiyah lainnya yang terkait dengan pokok maslah yang

diteliti. Kemudian data yang telah terhimpun dibahas dan dianalisis.

4.Tehnik Analisis Data

Karena jenis penelitian ini adalah kajian pustaka [library research] dan

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi,maka

tehnik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis isi [content analysis].14

Agar penelitisan ini terarah sistematis,maka penelitian ini dilakukan

melelui langkah kerja metodologi sebagai berikut:

14 Konten Analisis merupakan analisis Ilmiah tentang isi pesan dengan menampilkan 3
syarat: yaitu objektif, sistematis, dan generalisasi. Bisa dilihat pada Noeng Mohadji, Metodelogi
Penelitian Kualitatif, edisi HI, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996
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a.Melacak dan mengumpulkan data yang relevan dengan pemaknaan Pendidikan

Anak Melalui keteladanan dan Adat Kebiasaan.Oleh karena itu buku acuan yang

dijadikan sumber penulisan bukan hanya terbatas pada tulisan Abdullah Nasih

Ulwan saja,tetapi mencakup buku tentang pendidikan secara umum maupun

menurut para ahli,dan juga buku buku psikologi.

b.Memproses data yang terkumpul untuk diklarifikasikan berdasar kesamaan tema

dan masalah, kemudian diberi tanda khusus untuk memudahkan pengeditan

[editing], sekaligus disiapkan secara sistematis.

c.Data yang selesai diolah,selanjutnya disusun secara sistematis berdasarka

kerangka penulisan berikut:

Pada bab pertama,dikemukakan langkah langkah metodologi berkenaan

dengan masalah utama yang menjadi tema pembahasan dan langkah langkah

penelitiannya.

Kemudian pada bab kedua,dirumuskan kerangka teori tentang konsep

pendidikan anak melalui keteladanandan adat kebiasaan.Disini akan dipaparkan

pandangan umum tentang pendidikan anak melalui keladanan dan adat

kebiasaan,baik menurut ulama maupun para ahli pendidikan.Kerangka teori ini

nantinya akan dijadikan acuan untuk mengalisis secara deduktif terhadap konsep

pendidikan anak melalui keteladanan dan adat kebiasaan perspektifAbdullah

Nasih Ulwan.
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Pada bab ketiga dipaparkan tentang biografiAbdullah Nasih Ulwan,yang

akan dipaparkan diantaranya pendidikan akhlak,karya tulis, wafat dan

sebagaimana Abdullah Nasih Ulwan dalam pandangan ulama lainnya.

Sedangkan pembahasan pada bab keempatakan dipaparkan tentang materi

dan metode pendidikan anak perspektif Abdullah Nasih Ulwan.Dari semua

metode pendidikan anak perspektif Abdullah Nasih Ulwan,akan lebih dijabarkan

lebih dalam tentang metode keteladanan dan adat kebiasaan.

Jadi nanti kajian pada bab ini adalah mengalisis Konsep Pendidikan Anak

Perspektif Abdullah Nasih Ulwan.

Untuk mempertajam analisa akan digunakan analisis ini [konten

analisis].15 Artinya pesan yang berisi pemikiran Abdullah Nasih Ulwan,akan

ditelusuri,ditelaah kemudian akan dikomparasikan dengan pandangan umum

tentang Pendidikan Anak yang dipaparkan pada bab II.

Dari sajian analisis tersebut,selsnjutnya secara induktif akan dirumuskan

formulasi konsep Pendidikan Anak Melalui Keteladanan dan Adat Kebiasaan

sebagaimana yang difahami Abdullah Nasih Ulwan

15 Ibid, 59


