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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada pembahasan diatas, mengenai konsep pendidikan prespektif ’Abd

Allah Nasih ‘Ulwan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pendidikan yang harus dibrikan orang tua dan pendidik (guru) kepada anak

sehingga membentuknya menjadi anak soleh menurut Abd Allah Nasih ‘Ulwan

yaitu: Pendidikan keimanan, Akhlak, Fisik, Rasio (akal), Psikis (kejiwaan),

Sosial, dan Seksual.

Dan meurut Abd Allah Nasih ‘Ulwan metode alternatif yang lebih efektif

dengan menerapkan dasar-dasar pendidikan yang berpengaruh dalam

mempersiapkan anak secara mental dan moral, saintikal, dan etos sosial, sehingga

anak dapat mencapai kematangan yang sempurna, memiliki wawasan yang luas

dan berkepribadian integral dalam mendidik anak yaitu pendidikan melalui

keteladanan, adat pembiasaan, nasehat, memeberikan perhatian, dan memberikan

hukuman.

B. Implementasi dan Rekomendasi

1. Implementasi

Konsep pendidikan anak prepektif Abd Allah Nasih ‘Ulwan, dalam

bukunya ‘Tarbiyatul Aulad fil Islam’ memiliki imlikasi teoritis dan praktis.

Secara teoritis keteladanan  mampu meningkatkan penanaman akhlak kepada

anak, khusunya anak usia dini, karena merupakan masa imitativ, baik dalam
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berbahsa dan bertingkah laku. Oleh karna itu secara teoritis pengembangan

pendidikan anak melalui keteladanan cara Islami pada anak usia dini sangat

memadai untuk dikembangkan melalui teorti pendidikan umum.

Teori dasar yang dapat dijadikan sandaran dalam pengembangan

pendidikan anak melalui keteladanan adalah teori yang dipakai oleh para ahli

dalam pikologi, yaitu teori imitative. Sedangkan model aplikasi secara islami

diambil dari model pendidikan yang biasa dilakukan oleh nabi Muhammad SAW.

Implikasi praktis dari konsep pendidikan melalui keteladanan dan adat

kebiasaan, dapat dan sangat mudah dilakukan, tanpa memiliki syarat, namun yang

dituntut adalah kemauan yang keras dari orang tua dan para pendidik untuk

konsisten dalam mendidik dan membiasakan diri sendiri dan anak dengan akhlak

yang mulia sesuai dengan yang telah dicontohkan Rasdulullah SAW.

2. Rekomendasi

Sebagai rekomdasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

Pertama, kepada prodi PAI Pasca Sarjana IAIN Bandarlampung

direkomendasikan untuk memperkaya khazanah pengembangan baik masteri,

proses pembelajaran, evaluasi, pengembangan metode dan pendekatan, dan yang

berkaitan dengan pengembangan pendidikan anak.

Kedua, Bagi para pendidik yang ada pada lembaga-lembaga anak

terutama usia dini dan orangtua maupun orang dewasa yang ada disekitar anak

direkomendasikan untuk menerapkan pendidikan keteladanan dan adat kebiasaan

yang Islami dalam setiap kesempatan, tidak hanya dalam penanaman moral

berbasis agama semata, namun dalam berbagai aktifitas kehidupan positif.




