
ANALISIS NILAI-NILAI POLA ASUH ANAK USIA DINI 

DALAM BUKU PROPHETIC PARENTING 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi 

Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

 

 

 

Oleh : 

 

Eka Yuliana Suwondo 

NPM. 1811070223 

 

 

 

 

 

Jurusan  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1443H/2022M 

 



ANALISIS NILAI-NILAI POLA ASUH ANAK USIA DINI 

DALAM BUKU PROPHETIC PARENTING 

 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi 

Syarat-Syarat  Guna Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

 

 

 

 

 

Oleh 

Eka Yuliana Suwondo 

NPM. 1811070223 

 

 

 

 

 

 

Jurusan  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

 

 

 

Pembimbing I : Dr. Hj. Romlah, M.Pd.I  

Pembimbing II : Dr. H. Agus Jatmiko, M.Pd. 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1443H/2022M 

 



ii 
 

ABSTRAK 

 

Salah satu pola asuh yang berbasis islam adalah pola asuh yang 

dirujuk dari Nabi Muhmmad SAW. Muhammad Nur Abdul Suwaid 

menjabarkan pola asuh Nabi Muhammad SAW dalam kitab “Manhaj 

At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lith-Thifl” yang di terjemahkan dalam 

Bahasa Indonesia dengan judul buku Prophetic Parenting. Untuk 

menggali lebih dalam pola asuh dan nilai-nilainya dalam buku 

tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

bagaimanakah nilai-nilai yang terkandung pada pola asuh anak usia 

dini dalam buku Prophetic Parenting. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan mendesripsikan lebih dalam mengenai nilai-

nilai yang terkandung pada pola asuh anak usia dini dalam buku 

Prophetic Parenting karya Muhammad Nur Abdul Suwaid. 

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian Pustaka (Library 

Research). Sumber data yang akan diobservasi adalah data primer 

yaitu buku Prophetic Parenting yang nantinya akan dikuatkan oleh 

data-daata sekunder. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan dokumentasi dan observasi. Metode analisis data 

menggunakan analisis isi (content analysis). Tahap dari analisis data 

ini dimulai dengan penentuan unit analisis, inferensi, dan interpretasi 

hingga mendapatkan kesimpulan. 

Hasil penelitian dapat penulis simpulan bahwa didalam buku 

Prophetic Parenting terdapat berbagai macam bentuk pola asuh yang 

diambil dari keseharian nabi, hadist dan risalah nabi. Diantara pola 

asuh nabi yang telah dijabarkan oleh Muhammad Nur Abdul suwaid 

mengandung nilai-nilai Pendidikan untuk anak usia dini, diantaranya 

adalah nilai akhlak, nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai sosial. Nilai 

akhlak dapat dikembangkan melalui beberapa pola asuh seperti: 

menampilan suri tauladan yang baik, mencari waktu yang tepat untuk 

memberi pengarahan, bersikap adil, tidak suka marah dan mencela, 

dan lain lain. Sedangkan nilai akidah dapat dikembangkan dengan 

pola asuh seeprti: azan saat lahir, mentalqin anak, cinta kepada rasul, 

keluarga dan sahabat, mengajarkan Al-Quran, membelikan mainan 

anak. Nilai ibadah dapat dikembangkan dengan pola asuh seperti: 

membentuk aktivitas ibadah, tingkatan perintah solat, mengajak ke 
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masjid. Dan nilai social dapat dikembangkan melalui: mengajak anak 

dalam amjelis orang dewasa, mengutus anak melaksanakan keperluan, 

membiasakan anak mengucapkan salam, mengajak anak menghadiri 

perayaan yang disyariatkan, dan mengajak anak menginap dikerabat 

yang saleh. 

  

Kata Kunci : Nilai-nilai, pola asuh, anak usia dini, Prophetic 

Parenting 
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ABSTRACT 

 

There are many types of parenting styles for children with 

various values contained therein. Among it, there is a Islamic-based 

parenting method, which  is parenting that is referred to from the 

Prophet Muhammad SAW. Muhammad Nur Abdul Suwaid describes 

the upbringing of the Prophet Muhammad in the book "Manhaj At-

Tarbiyah An-Nabawiyah Lith-Thifl" which was translated into 

Indonesian with the title Prophetic Parenting. To comprehend the 

parenting and its values in the book, the formulation of the problem in 

this study is how are the values contained in early childhood 

parenting in the Prophetic Parenting book. The purpose of this study 

was to find out and describe more related to the values contained in 

early childhood parenting in the book Prophetic Parenting by 

Muhammad Nur Abdul Suwaid. 

This study uses the library research.  The source of data to be 

observed is primary data, namely the Prophetic Parenting book which 

will later be strengthened by secondary data. Data collection 

techniques in this study is using documentation and observation. The 

data analysis method uses content analysis. This stage of data 

analysis begins with determining the unit of analysis, inference, and 

interpretation to arrive at a conclusion. 

The results of the research is that in the book Prophetic 

Parenting there are various forms of parenting taken from the daily 

life of the prophet, hadith and prophet's treatise. Among the parenting 

styles that have been described by Muhammad Nur Abdul Suwaid 

contain educational values for early childhood, including moral 

values, faith values, worship values, and social values. Moral values 

can be developed through several parenting patterns such as: showing 

good role models, finding the right time to give direction, being fair, 

helping children to be devoted and doing obedience, not liking to be 

angry and criticizing, and others. While the value of faith can be 

developed with parenting patterns such as: adhan and iqamah at 

birth, children's mental qin, love for the apostle, family and friends, 

teaching the Koran, buying children's toys. The value of worship can 

be developed with parenting patterns such as: forming worship 
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activities, the level of prayer orders, inviting to the mosque. And 

social values can be developed through parenting patterns such as: 

inviting children to adult assembly, sending children to carry out their 

needs, getting children used to saying greetings, inviting children to 

attend prescribed celebrations, and inviting children to stay overnight 

with pious relatives. 

 

Keywords: Values, parenting, early childhood, Prophetic Parenting 
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MOTTO 

 

                            

Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah 

kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban 

tentang apa yang telah mereka kerjakan. 

(Al-Baqarah[2]:141)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Maghfirah Pustaka, 

2006), h.250. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

Judul penelitian ini adalah Analisis Nilai-Nilai Pola 

Asuh Anak Usia Dini dalam buku Prophetic Parenting. Agar 

tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpang siuran bagi 

pembaca maka di anggap perlu mempertegas penjelasan-

penjelasan tentang judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah 

yang penulis perlu jelaskan adalah sebagai berikut : 

Definisi mengenai analisis, yaitu menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat 

dan pemahaman arti keseluruhan”.
1
 

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita 

gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus 

Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting 

dan berguna bagi kemanusian. Atau sesuatu yang 

menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya.
2
  

Pola asuh merupakan pola pengasuhan yang diberikan 

orang tua untuk membentuk kepribadian anak. Pola asuh orang 

tua adalah pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat 

relatif konsisten dari waktu kewaktu.
3
  

                                                             
1 Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (2006). Analisis (Def. 

2). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online. Diakses 10 Oktober 20 21, 
Melalui Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Analisis. 

2 Badan Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (2006). Nilai (Def. 5). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online. Diakses 10 Oktober 20 21, 

Melalui Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Nilai. 
3 M C Joan Erick Et Al., “Pola Asuh Anak Usia Dini,” Revista Cenic. 

Ciencias Biológicas 152, No. 3 (2016): 28, 

File:///Users/Andreataquez/Downloads/Guia-Plan-De-Mejora-
Institucional.Pdf%0ahttp://Salud.Tabasco.Gob.Mx/Content/Revista%0ahttp://Www.R

evistaalad.Com/Pdfs/Guias_Alad_11_Nov_2013.Pdf%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.15446/

Revfacmed.V66n3.60060.%0ahttp://Www.Cenetec. 
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Anak usia dini berada pada rentang usia 0 – 6 tahun. 

Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam 

berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam 

rentang perkembangan hidup manusia (Golden Age). Proses 

pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada 

anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap 

tahapan perkembangan anak. Terdapat 6 aspek perkembangan 

yang harus dikembangkan oleh guru Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD). Keenam aspek tersebut adalah aspek perkembangan 

nilai agama dan moral, koginitf, sosial emosional, Bahasa, fisik 

motorik, dan seni seperti yang dijelaskan oleh Kemendikbud.
4
 

Buku Prophetic Parenting merupakan salah satu karya 

Muhammad Nur Abdul Suwaid dari kitab “Manhaj at Tarbiyah 

an Nabawiyah lith Thifl” yang telah diterjemahkan dalam 

Bahasa Indonesia dan diterbitkan dengan judul Prophetic 

Parenting. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu 

kajian tentang Nilai-nilai Pola Asuh Anak Usia Dini yang 

dalam buku Prophetic Parenting. Ada beberapa alasan yang 

menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk 

penelitian, diantaranya: 

1.  Alasan objektif 

Usia dini adalah usia Golden Age, dimana pada usia ini 

Pola asuh pada anak sangat menentukan  langkah anak 

tersebut, berbagai macam latar belakang dari orang tua 

memperngaruhi pola asuh yang mereka gunakan. Atas dasar 

itu perlu dikaji pola asuh Anak Usia Dini sesuai Baginda 

Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam buku Prophetic 

Parenting. 

 

 

                                                             
4 Tatik Ariyanti, “Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh 

Kembang Anak,” Dinamika Pendidikan Dasar 8, No. 1 (2016): 588–95. 
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2.  Alasan subjektif 

a. Untuk menambah pengetahuan tentang Pola Asuh Anak 

Usia Dini dalam Buku Prophetic Parenting.  

b. Permasalahan yang dibahas dalam kajian ini sesuai 

dengan jurusan yang sedang penulis tekuni selain itu 

penulisan ini didukung dengan tersedianya literatur yang 

memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa skripsi 

ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan 

serta cukup relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan PIAUD. 

 

B.  Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah salah satu factor yang membentuk 

watak dan kepribadian anak. Karena wasilah pertama yang 

membentuk kepribadian anak adalah pendidikan dalam 

keluarga. Peran keluarga bersifat fundamental dan primer 

dalam hidup. Dari keluarga anak akan dibentuk tingkah laku, 

watak, moral, dan pendidikan pada anak. Sejak anak di lahirkan 

bahkan sejak dalam kandungan peran orang tua sangatlah 

berpengaruh untuk kepribadian kehidupannya kelak. Hal 

tersebut dirakit melalui pengawasan, didikan, serta bimbingan 

yang diberikan orang tua kepada setiap anak. 

 Hubungan anak menggunakan famili adalah interaksi yang 

pertama yang ditemui anak. Hubungan anak menggunakan 

orangtua dan anggota famili lainnya bisa dipercaya menjadi 

suatu sistem yang saling berinteraksi. Sistem-sistem tadi 

berpengaruh dalam anak baik secara eksklusif juga tidak, 

melalui perilaku dan cara orangtua pada mengasuh anak. 

Banyak yang dipelajari anak pada famili, terutama 

hubungannya menggunakan orangtua.berdasarkan penelitian 

Kerr dan Atattin mengungkapkan bahwa konduite anak 

merupakan reaksi terhadap konduite yang ditunjukan sang 

orang tua. Kasih sayang dan cinta kasih yang anak kembangkan 
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pada interaksi sosialnya, erat hubungannya menggunakan apa 

yang anak terima dan nikmati pada keluarganya. 

 Adapun beberapa tipe pola asuh dari Diana Baumrind, 

mengungkapkan mengenai jenis gaya pengasuhan, yaitu: 

Pengasuhan otoriter, merupakan Gaya pengasuhan dimana 

orang tua membatasi anak dan menaruh sanksi sewaktu anak 

melakukan kesalahan dalam kehendak orang tua. Orang tua 

yang otoriter umumnya tak segan-segan menaruh sanksi yang 

menyakiti fisik anak, memberitahukan kemarahan pada 

anaknya, memaksakan khendak secara kaku tanpa 

menjelaskannya. b) Pengasuhan demokratis, gaya pengasuhan 

dimana orang tua mendorong anak untuk berdikari tetapi orang 

tua menaruh batasan dan kendali dalam tindakan anak. Orang 

tua otoritatif umumnya menaruh anak dalam kebebasan pada 

melakukan apapun namun orang tua menaruh bimbingan dan 

arahan. Pengasuhan permisif, gaya pengasuhan dimana orang 

tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak 

diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari 

orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka dalam 

mengurus anak, yang difikirkan hanya kepentingannya saja.
5
  

 Masa prasekolah adalah masa dimana kognitif anak mulai 

menunjukkan perkembangan dan anak telah mempersiapkan 

diri untuk memasuki sekolah. Perkembangan anak terjadi mulai 

dari aspek sosial, emosional, dan intelektual yang berkembang 

pesat saat anak memasuki usia prasekolah (3-6 tahun) dan bisa 

disebut dengan golden age yang artinya perkembangan pada 

usia inilah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

pada periode berikutnya hingga anak berada pada masa dewasa. 

Usia 0-6 tahun adalah usia yang sangat menentukan dalam 

pembentukan karakter dan kepri-badian seorang anak  

 Fenomena pada warga terhiasi dengan kian maraknya tawuran 

antar pelajar, konduite remaja yang menyimpang, seks bebas 

dan masih poli lagi insiden yang jauh menurut nilai-nilai 

Islami. Orang tua pun poli mengeluh atas kenakalan anak-anak 

                                                             
5Hamarni, “Pola Asuh Anak,” Jurnal Psikologi 9, No. 2 (2013): 4 
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mereka yang sukar dikendalikan, keras kepala, tak mau 

berdasarkan perintah orang tua, acapkalikali berkelahi, tak mau 

belajar, Mengganggu milik orang lain, merampok, menipu dan 

senang berbohong dan kerendahan moral lainnya. Hal ini 

merupakan salaj satu gejala yang akan ditimbulkan untuk masa 

depan anak apabila dimasa Usia Dini Anak tepatnya pada masa 

Golden Age anak tidak di asuhd engan pol asuh yang tepat. 

Apabila hal ini dibiarkan, perkara-perkara ini nampaknya akan 

terus meluas seiring perkembangan kemajuan zaman. Dan bila 

hal ini terus berlanjut maka anak menjadi generasi Islam tak 

memiliki dasar karakter yang berkarakter menghadapi 

tantangan zaman.  

  Dalam syarat ini poly orang tua yang kurang menyadari apa 

penyebab menurut tingkah laris  anak mereka. Orang tua lebih 

melempar tanggungjawab training anak sepenuhnya pada pihak 

sekolah. Padahal penanaman nilai-nilai karakter dalam diri 

anak bukan hanya tanggung jawab pengajar pada sekolah, 

orang tua sebagai pemilik anak yang sesungguhnya memiliki 

tanggung jawab yang sangat besar dan utama dalam hal ini. 

Maka hal yang perlu ditinjau ulang terlebih dulu adalah 

bagaimana pola asuh yang telah dilakukan oleh orang tua. 

Melihat adanya kenyataan tersebut mengindikasikan perlunya 

pengembangan pendidikan karakter pada anak. Akan tetapi, 

proses pendidikan yang telah berjalan selama ini menemui 

banyak kendala, terutama dalam hal kurangnya penerapan 

metode maupun pemahaman aspek-aspek yang tepat yang 

bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim. Oleh karena 

itu, peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga harus 

mampu memillih pola asuh yang tepat untuk perkembangan 

anak-anaknya.  

 Islam menegaskan bahwa pendidikan yang baik merupakan 

hak anak atas orang tua dan pendidikan yang baik yang 

dimaksud Islam merupakan pendidikan yang sinkron 

menggunakan tuntunan al-Qur`an dan tujuan-tujuannya pada 

menciptakan kepribadian muslim. Muhammad Nur Abdul 

Hafizh Suwaid sebagai pemikir dan pemerhati pendidikan 
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Islam, terutama pendidikan anak, menaruh pemahaman pada 

para pendidik termasuk orang tua supaya saat menaruh 

pendidikan karakter memakai metode yang baik dan sinkron 

menggunakan ajaran Rasulullah SAW. Beliau memaparkan 

secara mendalam dan luas tentang konsep pendidikan anak 

yang diajarkan Rasulullah SAW pada buku   karangannya 

“Manhaj at Tarbiyah an Nabawiyah lith Thifl” yang sudah 

diterjemahkan pada Bahasa Indonesia dan diterbitkan 

menggunakan judul Prophetic Parenting  

  Atas dasar hal tersebutlah peneliti tertarik menelaah lebih 

lanjut terkait Nilai-Nilai Pola Asuh Anak Usia Dini Dalam 

Buku The Prophethic Parenting 

 

C.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah Nilai-Nilai Pola Asuh Anak 

Usia Dini Dalam Buku  Prophethic Parenting. 

 

D.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bagaimanakah nilai-nilai yang terkandung pada pola asuh anak 

usia dini pada buku Prophetic Parenting karya Muhammad Nur 

Abdul Suwaid ? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk menganalisis lebih dalam mengenai nilai-nilai 

yang terkandung pada pola asuh anak usia dini dalam buku 

Prophetic Parenting Muhammad Nur Abdul Suwaid. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a. Menambah khazanah guna pengembangan ilmu dan 

pengetahuan dalam bidang pola asuh anak usia dini, 

yaitu menyenai pendidikan Islam.  

b. Secara Praktis  

1)  Bagi orang tua, guru, lembaga, pengelola maupun 

pelaku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dipergunakan dalam mengetahui bagaimana 

nilai-nilai pola asuh anak usia dini dalam buku 

Ptophetic  Parenting ( pola asuh Nabi Muhammad 

SAW ) untuk  pengembangan 6 aspek 

perkembangan anak sekaligus menambah wawasan 

pendidikan Islam. 

2) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai salah satu bahan acuan bagi 

pelaksanaan penelitian-penelitian yang lebih relevan. 

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1.  Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting) 

Journal Of Education Science (Jes) Fakultas Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Ubudiyah Indonesia Oleh : 

Kamisah  Dkk 

2. Konsep Pendidikan Iman Pada Anak Menurut Muhammad 

Nur Abdul Hafizh Suwaid, Jurnal Al-Asasiyya: Journal 

Basic Of Education (Ajbe), Vol.5, No.1 Program Studi S1-

Pgmi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo Oleh : Marwanto Dkk 

3. Konsep Parenting Pada Pendidikan Prenatal Dalam Perspektif 

Islam (Studi Pada Buku Prophetic Parenting Karya 

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid) Skripsi Sarjana 

Pendidikan Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta Oleh : Ina Rohmana. 
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4. Metode Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Pada 

Kitab Manhaj At Tarbiyah An Nabawiyah Lith Thifl Karya 

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid Skripsi Sarjana 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu Oleh: Redho Rahmad 

Hidayah  

5. Peran Ayah Dalam Mendidik Karakter Spiritual Anak Laki- 

Laki Sebagai Pilar Membentuk Generasi Yang Shaleh 

(Kajian Buku Prophetic Parenting Karya Dr. Muhammad 

Nur Abdul Hafizh Suwaid) Skripsi Sarjana Pendidikan 

Jurusan Kependidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Oleh : Guesti Wichita Abror Nisa. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode merupakan sarana untuk menemukan, 

merumuskan, mengolah data dan menganalisis suatu 

permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.
6
Pada 

dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan 

mempelajari, menganalisis dan memahami suatu objek 

kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Sebagai pegangan dalam penulisan 

skripsi ini dan pengolahan data untuk memperoleh hasil 

yang valid dan qualifield, penulis akan menggunakan 

beberapa metode. 

Penelitian ini akan membahas tentang Analisis 

Nilai-nilai Pola asuh Anak Usia Dini dalam Buku “Prophetic 

Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak”, maka 

penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian 

pustaka (Library Research). Dalam penelitian ini nantinya, 

peneliti tidak memerlukan penelitian secara langsung di 

lapangan untuk mencari data atau observasi menggunakan 

                                                             
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 194. 
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sample data. Sumber-Sumber yang digunakan dalam 

penelitian ini diambil dari sumber utama yaitu buku 

“Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak”, 

dan buku-buku yang relevan sebagai penunjang sumber 

utama.
7
Penelitian ini tidak  melalui metode wawancara, 

sample penelitian lapangan, tetapi dengan penelitian pustaka 

(literatur). 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder.  

a. Sumber data primer adalah data pokok yang menjadi 

objek penelitian. Sumber primer penelitian ini diambil 

dari buku :Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, 

Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak. 

Yogyakarta: Pro-U Media, 2010. 

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

berbagai buku dan literature pendukung data penelitian 

yaitu: 

1) Munita Yeni,  Jangan Salah Didik ( tip parenting 

untuk pola asuh yang tepat ),Yogyakarta: Psikologi 

Corner, 2020 

2) Muhammad Fauzil Adhin, Positive Parenting, 

Yogyakarta: Pro-U Media, 2020. 

3) Rizem Aizid, Mudahnya Mendidik Anak Ala Rasul 

(Panduan Tepat Orang Tua dalam Mendidik Anak 

Agar Pintar dan Sholeh), Jakarta : Semesta Hikmah, 

2020 

4) Abdullah Nashih „Ulwan, Pendidikan Anak Dalam 

Islam, Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2020 

                                                             
7 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2007), 60-61. 
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5) Brillian Wijaya, Islamic Montessori (Pendidikan 

Anak di rumah berbasis Aktivitas Islam), Jakarta: 

Pustaka Al-Uswah, 2019 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu 

dalam penelitian.
8
Dalam pengumpulan data yang bersifat 

teori maka digunakan metode dokumentasi guna 

mengumpulkan berbagai teori dan pendapat serta peraturan 

yang berlaku dari berbagai sumber yang tertulis seperti 

buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan Nilai-nilai Pola Asuh anak usia diniterutama dalam 

masalah-masalah konsepsi pola asuh. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi 

(pengamatan) dan dokumentasi. Peneliti menggunakan 

pengumpulan data dengan Dokumentasi menjadi indera 

pengumpul data lantaran penelitian ini penelitian 

kepustakaan. 

Menurut Arikunto, metode dokumentasi yaitu 

mencari data tentang hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

rencana dan sebagainya. Sebagaimana Sugiono jua beropini 

bahwa dokumentasi adalah catatan insiden yang telah 

berlaku. 

Dokumentasi mampu berbetuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental berdasarkan seseorang. Metode 

dokumentasi ini dimaksudkan guna memperoleh bukti-bukti 

tertulis yang berkenaan menggunakan perkara yang dikaji 

yaitu mengenai nilai-nilai pola asuh anak usia dini dalam 

buku Prophetic Parenthing; Cara Nabi SAW Mendidik 

Anak. 

 

 

                                                             
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Dengan Pendekatan Kuantitaif, 

Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 224. 
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4. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu 

metode yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan 

interpretasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan. 

Teknik analisisnya adalah analisis isi (content analysis). 

Teknik ini digunakan untuk menganalisis data-data 

kualitatif. Penelitian ini mencakup pengumpulan data dan 

warta melalui pengujian file dan dokumen, langkah-langkah 

penelitian ini menjadi berikut: 

1.  Penentuan Unit Analisis, yaitu menggunakan 

pengumpulan data menurut banyak sekali asal yang 

relevan menggunakan objek penelitian selesainya 

melaksanakan analisis menggunakan cermat terhadap 

asal-asal yang didapat. 

2.  Proses Inferensi, yaitu menggunakan melakukan 

analisis data, pada analisis data konten inferensi ini 

dilakukan sebelum menganalisis data, inferensi adalah 

penarikan simpulan abstrak. 

3.   Interpretasi, yaitu menggunakan menganalisis. Proses 

ini mencakup penyajian data dan pembahasan yang 

dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis pada 

proses ini merupakan menguraikan, menggabungkan 

data yang sudah dikumpulkan buat memperoleh 

pemahaman baru, kesatuan nilai, dan kesimpulan 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai 

acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan 

sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut : 

1. BAB 1 PENDAHULUAN berisi tentang : Penegasan 

Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan dan sub-Fokus 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
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Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang 

Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.  

2. BAB II. LANDASAN TEORI Memuat uraian tentang 

teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam 

melakukan penelitian  

3. BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN Memuat 

Gambaran umum objek penelitian dan menyajikan fakta 

serta data  penelitian, bagian ini juga mendeskripsikan data 

penelitian sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian 

yang diajukan. 

4. BAB IV. Analisis Penelitian Berisi Analisis Data 

Penelitian dan Temuan Penelitian  

5. BAB V. PENUTUP berisi tentang simpulan dari hasil 

penelitian dan rekomendasi tentang perlunya penelitian 

lanjutan dan implementasi temuan penelitian tersebut 

dalam pemecahan masalah praktis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian  

1. Nilai 

Kata value, yang kemudian ditejemahkan kedalam bahasa 

Indonesia menjadi nilai,  berasal dari bahasa latin  valere atau 

bahasa Prancis Kuno valoir. Sebatas arti denotatifnya, valere, 

valoir, value, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga.9Nilai 

bisa dimaknai sebagai sesuatu yang penting, berharga, yang 

seharusnya, yang semestinya, yang bermakna, dan 

seterusnya.
10

Nilai adalah segala sesuatu yang berbentuk 

abstrak, yang bernilai mensifati dan disifati terhadap sesuatu 

hal yang ciri-cirinya dapat dilihat dari perilaku seseorang, 

yang memiliki hubungan yang berkaitan dengan fakta, 

tindakan, norma, moral, dan keyakinan.
11

 

Nilai ialah seperangkat keyakinan atau perasaan yang 

diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak 

khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun 

perilaku.
12

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai 

mempunyai arti harga, ukuran, angka, yang mewakili 

prestasi, sifat-sifat yang penting yang berguna bagi manusia 

dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada manusia atau 

pun masyarakat yang dipandang paling berharga.
13

 Menurut 

Gordon Allport sebagai seorang ahli psikologi kepribadian. 

Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak 

                                                             
9Rohmat Mulyana,Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Cv. 

Alfabeta 2011), 7. 
10Achmad Sanusi, Sistem Nilai (Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan), 

(Bandung: Nuansa, 2017),16. 
11 Ade Imelda Felmayanti, Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan 

Agama Islam, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Edisi Iima (2017), 

230. 
12 Abu Ahmad, Noor Salim, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008),202. 
13 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter,  (Jakarta: Rajawali Pers, 

2003), 58. 
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atas pilihannya sendiri. Bagi Allport, nilai terjadi pada 

wilayah psikologis  yang disebut keyakinan. Seperti ahli 

psikologis pada umumnya, keyakinan yang ditempatkan 

sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah 

yang lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan 

kebutuhan. Karena itu, keputusan benar-salah, baik-buruk, 

indah-tidak indah pada wilayah ini merupakan hasil dari 

rentetan proses psikologis yang kemudian mengarahkan 

individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan 

pilihhannya.
14

Menurut Steeman, nilai adalah sesuatu yang 

yang memberi makna pada hidup. Nilai adalah sesuatu yang 

dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan 

seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, dan nilai 

selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada 

hubungan yang sangat erat antara nilai dan etika. Menurut 

Muhammad Noor Syam, nilai adalah penetapan atau kualitas 

suatu objek yang menyangkut jenis-jenis apresiasi atau 

minat.
15

 Sedangkan menurut Kurt Baier, seorang sosiolog 

menafsirkan nilai adalah suatu keinginan, kebutuhan, 

kesenangan seseorang sampai pada sanksi dan tekanan dari 

masyarakat.
16

 

Nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan, 

kebajikan dan keluhuran budi serta akan menjadi sesuatu 

yang dihargai dan dijunjung tinggi serta dikejar oleh 

seseorang sehingga ia merasakan adanya suatu 

kepuasan,dania merasa menjadi manusia yang sebenarnya. 

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths mempunyai 

sejumlah indikator yang dapat kita cermati: 

a. Nilai memberi tujuan atau arah (goals or purpose) 

kemana kehidupan harus menuju, harus dikembangkan 

atau harus diarahkan. 

                                                             
14Ibid.,9. 
15 Muhammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan Dan Dasar Pancasila, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1998), 133. 
16Ibid.,8. 
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b. Nilai memberi aspirasi (aspirations) atau inspirasi 

kepada seseorang untuk hal yang berguna, yang baik, 

yang positif bagi kehidupan. 

c. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku 

(attitudes), atau bersikap sesuai dengan moralitas 

masyarakat, nilai memberi acuan atau pedoman 

bagaimana seharusnya seseorang harus bertingkah 

laku. 

d. Nilai itu menarik (interests), memikat hati seseorang 

untuk dipikirkan, untuk direnungkan, untuk dimiliki, 

untuk diperjuangkan dan untuk dihayati. 

e. Nilai mengusik perasaan (feelings), hati nurani 

seseorang ketika sedang mengalami berbagai perasaan 

atau suasana hati, seperti senang, sedih, tertekan, 

bergembira,  bersemangat, dan lain-lain. 

f. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan 

(beliefs and convictions) seseorang, suatu kepercayaan 

atau keyakinan terkait dengan nilai-nilai tertentu. 

g. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (activities) 

perbuatan atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai 

tersebut, jadi nilai tidak berhenti pada pemikiran, tetapi 

mendorong atau menimbulkan niat untuk melakukan 

sesuatu sesuai dengan nilai tersebut. 

h. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani 

atau pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam 

situasi kebingungan, mengalami dilema atau 

menghadapi berbagai persoalan hidup (worries, 

problems, obstacles). 

Berdasarkan uraian tentang nilai di atas maka penulis 

simpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga yang 

dijadikan sebagai suatu rujukan dan dasar dalam 

menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Selain itu 

terdapat beberapa sistem nilai yang perlu ditanamkan 

kembali dalam hidup manusia, hal ini untuk membangun 
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hidup yang bernilai. Berikut ini rincian kategori keenam 

sistem nilai, yaitu: 

a. Nilai teologis adalah nilai dasar yang membuat setiap 

perbuatan menjadi bernilai dan kekal. Perbuatan manusia 

menjadi bernilai jika diniatkan untuk beribadah dan 

dinisbatkan hanya kepada Allah SWT. Nilai teologis ini 

terangkum dalam Islam, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. 

Nilai teologis mempunyai landasan yang jelas dalam 

Islam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa firman 

Allah berikut ini: 

                        

                       

               

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 

keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka 

dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 

mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini 

Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau 

Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami 

lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat 

kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami 

(Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 

terhadap ini (keesaan Tuhan)". (Q.S. Al-A‟raf: 

172) 

 

Achmad Sanusi menjelaskan sifat dan tindakan yang 

harus dilakukan manusia dalam menerapkan nilai 

teologis. Sifat dan tindakan tersebut adalah: Rukun Iman 

(6), Rukun Islam (5), ibadah, tauhid, ihsan, istigfar, doa, 
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ikhlas, tobat, ijtihad, khusyu‟,  istiqomah, dan jihad fii 

sabilillah.  

b. Nilai etis-hukum mengandung arti hormat, dapat 

dipercaya, adil, beradab dan semua yang berkaitan dengan 

akhlak manusia, dimana nilai etis pada saat ini banyak 

tidak digunakan baik oleh orang yang bodoh ataupun 

orang yang berilmu. Nilai etis ini perlu ada sebagai 

kontrol terhadap nilai teologis. Nilai etis ini bisa disebut 

dengan nilai kepatutan, dimana manusia dituntut 

melakukan sesuatu thidak hanya yang benar, dengan 

benar tetapi dengan baik. 

Allah sangat memperhatikan akhlak dengan 

menyebutnya uswatun hasanah (suri tauladan yang baik), 

seperti dalam Al-Qur‟an dan Hadits berikut: 

                  

                

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 

itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab: 21) 

 

Achmad Sanusi menjelaskan sifat dan tindakan yang 

harus dilakukan manusia dalam menerapkan nilai etis. 

Sifat dan tindakan   yang terwujud antara lain dalam 

hormat, baik/rendah hati, setia, dapat dipercaya,jujur, 

bertaggung jawab, itikad baik, setia-adil, sabar, damia, 

memaafkan, menolong, toleransi, dan harmonis. 

c. Nilai estetik mengandung arti keserasian, manis, 

keindahan, menarik,cinta kasih. Allah adalah Tuhan Yang 

Maha Pencipta, Maha Mengatur, Maha Indah dan Maha 
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Mengukur, sehingga keberadaan alam semesta ini penuh 

dengan keserasian, keindahan dan keteraturan. Umat 

Islam dalam menjalani hidup sebagai budak htidak boleh 

terlepas dari nilai estetik. Keserasian manusia dengan 

manusia, manusia dengan alam harus terjaga. Kasih 

sayang dan keindahan adalah fitrah manusia yang sudah 

diberikan oleh Allah SWT. 

Ada beberapa nash yang berkaitan dengan nilai 

estetik. Nash  tersebut antara lain: 

                      

                   

      

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.(Q.S. Ar-Rum: 21) 

 

yang terwujud antara lain dalam bagus, bersih, indah, 

cantik, manis, menarik, serasi romantis, dan cinta kasih. 

d. Nilai logis-rasional menjadi landasan dalam berpikir dan 

berbuat/bertindak. Dalam Al-Qur‟an, Allah banyak 

berfirman agar kita menggunakan akal pikiran dengan 

sebutan lubb atau „aqal  dalam memahami fenomena alam 

dan penciptaan alam. Contohnya di antaranya: 
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Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal”. (Q.S. Ali-Imran: 190) 

 

[183]
Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang 

dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. 

[184]
Termasuk dalam pengertian ayat-ayat 

mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa 

pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang 

dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; 

atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang 

mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan 

yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari 

kiamat, surga, neraka dan lain-lain. 

Achmad Sanusi menjelaskan sifat dan tindakan yang 

harus dilakukan manusia dalam menerapkan nilai logis. 

Sifat dan tindakan yang terwujud antara lain dalam 

logika/cocok antara fakta dan kesimpulan, tepat sesuai, 

jelas, nyata, identitas/ciri, proses, keadaan/kesimpulan 

cocok. 

e. Nilai fisik-fisiologik menuntut manusia utuk 

memaksimalkan fungsi-fungsi fisik dalam menjalani 

kehidupan di dunia. Allah htelah menciptakan manusia 

dengan sebaik-baik penciptaan. Oleh karena itu, seorang 

muslim harus berusaha memuliakan agama Islam, salah 

satunya dengan menguasai sains dan teknologi. 

Umat Islam jangan hanya bisa mengekor tapi jadilah 

pelopor. Al-Maududi seorang pembaharu Islam 
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mengkritik kepada umat Islam bahwa umat Islam mundur 

karena tidak mengoptimalkan funsi potensial dari Allah 

yaitu As-Sama‟ (pendengar)‟, al-Bashar (penglihatan), 

dan fuad (hati).As-Sama‟ berfungsi untuk mendengar ilmu 

dari orang lain, al-Bashar berfungsi untuk 

mengembangkan penemuan ilmu pengetahuan as-Sama‟ 

untuk memfilter ilmu, jika tidak sesuai dengan prinsip 

kemanusiaan. 

Allah sangat memperhatikan aspek fisik, 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an: 

                  

                     

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur”. (Q.S. An-Nahl: 78) 

                        

                

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang 

indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan 

dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al-

Araf: 31) 
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[534]
 Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang 

atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat 

yang lain. 

[535]
 Maksudnya: janganlah melampaui batas yang 

dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula 

melampaui batas-batas makanan yang 

dihalalkan. 

Achmad Sanusi menjelaskan sifat dan tindakan yang 

mewujud jelas unsur-unsurnya, fungsinya, ukuran-

ukurannya, kekuatannya, perubahannya, lokasinya, asal-

usulnya, sebab-akibatnya. 

f. Nilai teleologik terkait erat dengan manfaat, efektif, 

efisien, produktivitas, dan akuntabilitas dalam setiap sisi 

kehidupan. Islam sangat memperhatikan maslahat dan 

manfaat dalanm syariatnya untuk kepentingan manusia 

dengan lingkungannya, karena ajaran agama Islam pada 

hakikatnya adalah untuk kemaslahatan umat, yang hadir 

sebagai rahmatan lil „alamin. 

Hakikat larangan dan kewajiban sebenarnya untuk 

kemaslahatan, jika dilihat dengan ilmu hikmah. Banyak 

contoh Al-Qur‟an dan hadits, antara lain: 

                      

                      

                      

      

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] 

dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat 

dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 
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manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu 

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " 

yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 

kamu berfikir”. (Q.S. Al-Baqarah: 219) 

 

[136]
 Segala minuman yang memabukkan. 

“Sebaik-baik kamu adalah orang paling bermanfaat 

bagi manusia lain-nya”. (Al-Hadits) 

 

Perbuatan merusak alam, merusak fitrah manusia 

sangat bertentangan dengan prinsip Islam, dan Allah tidak 

menyukai golongan yang senang berbuat kerusakan ( 

mufsidun). Ilmu pengetahuan yang disalahgunakan atau 

dimanfaatkan dengan tidak benar oleh manusia untuk 

kepentingan pribadi dan sesaat, terjadi karena manusia 

tidak memperdulikan nilai etis. Maka terjadilah kerusakan 

alam yang berdampak global warning, terjadi krisis air 

bersih, krisis udara bersih yang sebenarnya adalah hak 

dasar bagi seluruh umat manusia. Allah dalam Al-Qur‟an 

memperingatkan dengan tegas akan kerusakan alam oleh 

manusia, yaitu dalam surat ar-Rum: 41 

                       

                

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusi, 

supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 

mereka kembali (ke jalan yang benar)”. 
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Achmad Sanusi menjelaskan sifat dan tindakan yang 

harus dilakukan manusia dalam menerapkan nilai 

teologis. Sifat dan tindakan tersebut adalah berguna, 

bermanfaat, sesuai fungsinya, berkembang/maju, 

teratur/disiplin, hintegratif, produktif, efektif, efisien, 

akuntabel, inovatif. 

Nilai-nilai tersebut, sebagai sebuah sistem, pada 

akhirnya mewujud dalam perilaku, baik perorangan, 

organisasi swasta, maupun organisasi negara.
17

 

 

2. Pola Asuh 

Istilah pola asuh berasal dari kata pola dan asuh. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola artinya sistem, 

cara kerja, sedangkan asuh artinya bimbing, pimpin.2 

Sehingga pola asuh bisa diartikan cara membimbing atau 

memimpin anak . Definisi pola asuh, di antaranya konsep 

yang dikemukakan oleh Kohn yang dikutip oleh M. Chabib 

Thaha mendefinisikan pola asuh adalah sikap orang tua 

dalam berhubungan dengan anak-anaknya. Sikap ini dapat 

dilihat dalam berbagai segi antara lain dari cara orang tua 

memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua 

memberikan otoritas dan cara orang tua memberikan 

perhatian dan tanggapan terhadap keinginan anak
18

.  

Menurut Petranto pola asuh orang tua merupakan 

pola perilaku yang diterapkan pada anak bersifat relatif 

konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dirasakan 

oleh anak, dari segi negatif maupun positif. Pola asuh yang 

ditanamkan tiap keluarga berbeda, hal ini tergantung 

pandangan dari tiap orang tua. Gunarsa mengatakan bahwa 

pola asuh merupakan cara orangtua bertindak sebagai 

orangtua terhadap anak-anaknya di mana mereka melakukan 

                                                             
17Ibid., 35. 
18 Aa Sri Asri, “Hubungan Pola Asuh Terhadap Perkembangan Anak Usia 

Dini,” Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar 2, No. 1 (2018): 1, 

Https://Doi.Org/10.23887/Jisd.V2i1.13793. 
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serangkaian usaha aktif. Sedangkan menurut resolusi Majelis 

Umum PBB fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana 

untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, 

mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat 

menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta 

memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna 

tercapainya Pola asuh merupakan hal yang fundamental 

dalam pembentukan karakterluarga sejahter. Teladan sikap 

orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak 

karena anak -anak melakukan modeling dan imitasi dari 

lingkungan terdekatnya. Keterbukaan antara orang tua dan 

anak menjadi hal penting agar dapat menghindarkan anak 

dari pengaruh negatif yang ada di luar lingkungan keluarga. 

Orang tua perlu membantu anak dalam mendisiplinkan diri.
19

 

 

B. Pola Asuh Anak Usia Dini 

1. Pola Asuh 

Menurut Alfie Kohn ada dua macam pola pengasuhan, 

yaitu:  

a. Pengasuhan bersyarat atau disebut dengan cinta 

bersyarat, artinya anak-anak harus mendapatkannya 

dengan bertindak dalam cara-cara yang kita anggap 

tepat, atau melakukan sesuatu sesuai dengan standar 

kita.  

b. Pengasuhan tidak bersyarat atau cinta tidak bersyarat, 

yaitu cinta ini tidak bergantung pada bagaimana 

mereka bertindak, apakah mereka berhasil atau 

bersikap baik atau yang lainnya
20

 

Mengasuh atau mendidik anak adalah tugas yang 

paling mulia yang pernah diamanatkan Tuhan kepada 

                                                             
19 Rabiatul Adawiah, “Terhadap Pendidikan Anak,” Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan 7, No. 1 (2017): 33–48. 
20 Eka Rizki Amalia, “Meningkatkan Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Dengan Metode Bercerita,” 2019, Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Kr5fw. 
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para orang tua. Orang tua tidaklah cukup memenuhi 

kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidup anaknya. 

Anak membutuhkan perhatian yang lebih mendalam serta 

pengelolaan yang lebih intensif, baik melalui pendidikan 

formal (sekolah) maupun pendidikan non formal 

(keluarga). Melalui sarana pendidikan ini orang tua dapat 

memberikan pengaruh dalam pembentukan pribadi anak 

dan watak yang akan dibawanya hingga dewasa nanti
21

 

2. Macam-macam pola asuh  

Mendidik anak dalam keluarga diharapkan anak agar 

mampu berkembang kepribadiannya, menjadi manusia dewasa 

yang memiliki sikap positif terhadap agama, kepribadian kuat 

dan mandiri, berperilaku ihsan serta intelektual yang 

berkembang secara optimal. Untuk mewujudkan hal itu ada 

berbagai cara dalam pola asuh yang dilakukan oleh orang tua. 

Ada tiga jenis pola asuh orang tua terhadap anaknya menurut 

Diana Baumrind, yaitu:  

a. Pola asuh otoriter  

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai 

dengan cara mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan 

ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilsku seperti 

orang tua, kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri 

dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan diajak 

ngobrol, bercerita-cerita, bertukar pikiran dengan orang tua, 

orang tua malah menganggap bahwa semua sikapnya yang 

dilakukan itu dianggap sudah benar sehingga tidak perlu 

anak dimintai pertimbangan atas semua keputusan yang 

menyangkut permasalahan anak-anaknya. Pola asuh otoriter 

ini biasanya menggunakan hukuman yang keras, lebih 

banyak menggunakan hukuman badan, anak juga diatur 

                                                             
21 Raihana Raihana Et Al., “Peningkatan Pemahaman Program Bermain Anak 

Indoor Dan Outdoor Di Desa Koto Tuo Kecamatan Batang Peranap,” Jurnal 
Pengabdian Untukmu Negeri 4, No. 1 (2020): 78–83, 

Https://Doi.Org/10.37859/Jpumri.V4i1.1871. 
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segala keperluan dengan aturan yang ketat dan masih tetap 

diberlakukan meskipun sudah menginjak usia dewasa. 

b. Pola asuh demokratis  

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang 

ditandai dengan adanya pengakuan orang tua 

terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan 

untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua. 

Orang tua sedikit memberi kebebasan kepada anak 

untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, anak 

didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam 

pembicaraan terutama yang menyangkut tentang 

kehidupan anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan 

untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam 

mengatur hidupnya
22

 

Namun, menurut Prof. Dr. Abdul Azizi El 

Qussy, tidak semua orang tua harus mentolelir 

terhadap anak, dalam hal-hal tertentu orang tua perlu 

ikut campur tangan,
23

 misalnya:  

1) Dalam keadaan yang membahayakan hidupnya 

atau keselamatan anak  

2) Hal-hal yang terlarang bagi anak dan tidak 

tampak alasan-alasan yang lahir  

3) Permainan yang menyenangkan anak, tetapi 

menyebabkan keruhnya suasana yang 

menganggu ketenangan umum. 

c. Pola asuh permissive  

Pola asuh ini adalah pola asuh dengan cara 

orang tua mendidik anak secara bebas, anak dianggap 

orang dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran 

                                                             
22 Nur Tanfidiyah And Ferdian Utama, “Mengembangkan Kecerdasan 

Linguistik Anak Usia Dini Melalui Metode Cerita,” Golden Age: Jurnal Ilmiah 

Tumbuh Kembang Anak Usia Dini 4, No. 3 (2019): 9–18, 
Https://Doi.Org/10.14421/Jga.2019.43-02. 

23 Sri Asri, “Hubungan Pola Asuh Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini.” 
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seluas-luasnya apa saja yang dikehendaki. Kontrol 

orang tua terhadap anak sangat lemah, juga tidak 

memberikan bimbingan kepada anaknya. Semua apa 

yang dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak 

perlu mendapat teguran, arahan atau bimbingan
24

. 

Cara mendidik yang demikian ternyata dapat 

diterapkan kepada orang dewasa yang sudah matang 

pemikirannya, tetapi tidak sesuai jika diberikan kepada 

anak-anak remaja. Apalagi bila diterapkan untuk 

pendidikan agama, banyak hal yang harus disampaikan 

secara bijaksana. Oleh karena itu dalam keluarga orang 

tua harus merealisasikan peranan atau tanggung jawab 

dalam mendidik anaknya. 

 

C. Nilai-nilai  Pola Asuh Anak Usia Dini 

Pendidikan Islam sangat menekankan kepada peserta didik 

untuk selalu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang 

terkandung didalamnya hakikat dan tujuan pendidikan Islam itu 

sendiri dan tidak lepas dari upaya seorang pendidik untuk 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik agar 

nilai-nilai tersebut menjadi acuan peserta didik untuk selalu 

menjadikan ajaran Islam sebagai pondasi yang kuat. Pendidikan 

Islam adalah mencakup semua proses pemikiran, 

penyelenggaraan dan tujuan, mulai dari gagasan, visi, misi, 

pranata (institusi), kurikulum, buku pelajaran metodologi, SDM, 

proses belajar mengajar, lingkungan pendidikan, yang 

disemangati dan bersumber pada ajaran dan nilai-nilai Islam, dan 

menyatu dalam mewarnai proses pendidikan tersebut. 

Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut, bahwa nilai 

tidak lepas dari ajaran Islam itu sendiri. Selain itu, fungsi 

pendidikan Islam adalah pewaris dan pengembangan nilai-nilai 

agama Islam serta memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan 

                                                             
24 Nur Tanfidiyah And Ferdian Utama, “Mengembangkan Kecerdasan 

Linguistik Anak Usia Dini Melalui Metode Cerita.” 



 
 
28 

tenaga di semua tingkat dan bidang pembangunan agar 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai pendidikan Islam 

perlu ditanamkan sejak dini agar mengetahui nilai-nilai agama 

dalam kehidupannya.
25

 

Dimensi nilai-nilai agama di antaranya, dimensi kayakinan 

atau akidah dalam Islam menunjukkan pada seberapa tingkat 

keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran agamanya, 

terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan 

dogmatik di dalam keberIslaman, isi dimensi keimanan 

menyangkut keyakinan tentang Allah, para malaikat, Nabi/Rasul, 

kitab-kitab Allah, surga dan mereka serta qadha dan qadar.
26

 

Aspek akidah dalam dunia pendidikan Islam pada dasarnya 

merupakan proses pemenuhan fitrah bertauhid ketika berda di 

alam arwah manusia telah mengikrarkan ketauhidannya itu 

sebagaimana ditegaskan dalam surat (al-Araf ayat 172), yang 

berbunyi: 

                       

                         

           

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 

keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 

mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka 

menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi 

saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari 

kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami 

                                                             
25 Muhammad Tholhah Hasan, Dinamika Pemikiran Tentang Pendidikan 

Islam, (Jakarta: Lantabora Press, 2012),  2. 
26 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam. Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 293. 
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(Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap 

ini (keesaan Tuhan)".27 

Dimensi praktik agama atau syari‟ah menyangkut 

pelaksanaan salat, puasa, zakat, haji, membaca al-Qur‟an, do‟a, 

zikir, ibadah qurban, i‟tikaf di mesjid pada bulan puasa, dan 

sebagainya. Beberapa hal tersebut termasuk kegiatan ubudiyah 

yaitu pengabdian ritual sebagaimana diperintahkan dan diatur di 

dalam al-Qur‟an dan sunnah. Aspek ibadah disamping 

bermanfaat bagi kehidupan duniawi, tetapi yang paling utama 

adalah sebagai bukti dari kepatuhan manusia memenuhi perintah 

Allah.
28 

Dimensi pengalaman atau akhlak menunjukkan pada 

seberapa muslim berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran 

agamanya, yaitu bagaiamana individu-individu berelasi dengan 

dunianya, terutama dengan manusia lain. Dalam Islam, dimensi 

ini meliputi suka menolong, bekerjasama, berderma, 

mensejahterakan dan menumbuh kembangkan orang lain dan 

sebagainya.
29 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai 

agama atau keberagaman terbentuk dari tiga dimensi, yang 

pertama yaitu berupa akidah atau kepercayaan kepada Allah 

SWT, kemudian berupa syariah atau praktik agama dan yang 

terakhir adalah akhlak seseorang sebagai wujud ketakwaan 

manusia kepada Tuhannya, ketiga hal tersebut memang tidak 

bisa terpisahkan, karena saling melengkapi satu sama lain. Jika 

seseorang telah memiliki akidah atau keimanan tentunya 

seseorang tersebut akan melaksanakan perintah Tuhannya yaitu 

melaksanakn syari‟ah agama atau rajin beribadah dan untuk 

menyempurnakan keimanannya seseorang harus memiliki 

akhlakul karimah. 

                                                             
27 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟anil Karim Robbani, 

(Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2013) 
28 Zulkarnain, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam, 28. 
29 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam. 298. 
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Uraian diatas diperkuat oleh Endang Saifuddin Anshari 

yang mengungkapkan bahwa pada dasarnya Islam dibagi 

menjadi tiga bagian, akidah, ibadah dan akhlak ketiganya saling 

berhubungan satu sama lain. Keberagaman dalam Islam bukan 

hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga 

dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Sebagai suatu sistem yang 

menyeluruh, Islam mendorong pemeluknya untuk beragama 

secara menyeluruh pula.
30 

Namun ada pendapat lain yang membagi bentuk 

keberagaman menjadi dua, yaitu pendapat dari Muhaimin yang 

menyatakan bahwa Konteks pendidikan agama atau yang ada 

dalam religius terdapat dua bentuk yaitu ada yang bersifat 

vertikal dan horizotal. Yang vertikal berwujud hubungan 

manusia dengan Allah (habl minallah), misalnya shalat, do‟a, 

puasa, khataman al-Qur‟an dan lain-lain. Yang horizontal 

berwujud hubungan antar manusia atau antar warga sekolah 

(habl min annas), dan hubungan mereka dengan lingkungan 

alam sekitarnya.
31 

Pada dasarnya pembagian bentuk diatas adalah sama karena 

dimensi keyakinan atau akidah dan syari‟ah sama halnya dengan 

bentuk vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah (habl 

minallah), sedangkan dimensi akhlak termasuk dalam bentuk 

yang bersifat horizontal, hubungan dengan sesama manusia (habl 

minan annas). Penanaman nilai-nilai religius ini tidak hanya 

untuk peserta didik tetapi juga penting dalam rangka untuk 

memantabkan etos kerja dan etos ilmiah bagi tenaga 

kependidikan di madrasah, agar dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dengan baik. Selain itu juga agar tertanam dalam 

jiwa tenaga kependidikan bahwa memberikan pendidikan dan 

pembelajaran pada peserta didik bukan semata-mata bekerja 

                                                             
30 Ngainun Naim, Character Building ..., 125. 
31 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), 107. 
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untuk mencari uang, tetapi merupakan bagian dari ibadah. 

Berbagai nilai akan dijelaskan sebagai ulasan berikut:
32 

a.  Nilai Pendidikan Akhlak 

Pendidikan Akhlak adalah bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari pendidikan agama, karena yang baik 

menurut akhlak, baikpula menurut agama, dan yang buruk 

menurut ajaran agama buruk juga menurut akhlak. Akhlak 

merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh 

seseorang.Akhlak berasal dari bahasa arab jama‟ dari 

khuluqun, yang secara bahasa berarti: budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat.
33

Pengertian ini dapat 

dipahami bahwa akhlak berhubungan dengan aktivitas 

manusia dalam hubungan dengan dirinya dan orang lain 

serta lingkungan sekitarnya. Ahmad Amin, merumuskan 

akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian 

manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang 

harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan 

menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus 

diperbuat.
34

 

Akhlak menurut Ahmad Amin adalah deskripsi baik, 

buruk sebagai opsi bagi manusia untuk melakukan sesuatu 

yang harus dilakukannya. Akhlak merupakan suatu sifat 

mental manusia dimana hubungan dengan Allah SWT dan 

dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri 

tampa bantuan manusia lain, orang kaya membutuhkan 

pertolonganorang miskin begitu juga sebaliknya, bagaimana 

pun tingginya pangkat seseorang sudah pasti membutuhkan 

rakyat jelata begitu juga dengan ratyat jelata, hidupnya akan 

terkatung-katung jika tidak ada orang yang tinggi ilmunya 

akan menjadi pemimpin.  

                                                             
32 Agus Maimun Dan Agus Zainul Fitri, Madrasah Unggulan Lembaga 

Pendidikan Alternatif Di Era Kompetitif, (Malang: Uin Maliki Press, 2010), 83. 
33 Hamzah Ya‟qub, Etika Islam, (Bandung: Cv, Diponegoro, 2006), 11. 
34Ibid., 12. 
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Setiap orang seharusnya melakukan perbuatan 

dengan baik dan wajar, seperti tidak masuk kerumah orang 

lain tampa izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar, 

jangan mengucilkan orang lain, jangan berprasangka buruk, 

jangan memanggil dengan sebutan yang buruk.
35

 Kesadaran 

untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain, 

melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, dan 

keseimbangan dalam hubungan manusia baik secara pribadi 

maupun dengan masyarakat lingkungannya. Adapun 

kewajiban setiap orang untuk menciptakan  lingkungan 

yang baik adalah bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi 

mau bertingkah laku mulia maka terciptalah masyarakat 

yang aman dan bahagia. Menurut Abdullah Salim yang 

termasuk cara berakhlak kepada sesama manusia adalah: a) 

Menghormati perasaan orang lain, b). Memberi salam dan 

menjawab salam, c). Pandai berteima kasih, d). Memenuhi 

janji, e). Tidak boleh mengejek, f). Jangan mencari-cari 

kesalahan, dan g). Jangan menawarkan sesuatu yang sedang 

ditawarkan orang lain.
36

 

Sebagai individu manusia tidak dapat memisahkan 

diri dari masyarakat, manusia senantiasa selalu 

membutuhkan dan berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Agar tercipta hubungan yang baikdan harmonis 

dengan masyarakat tersebut setiap pribadi harus memlikisi 

sifat-siat terpuji dan mampu menempatkan dirinya secara 

positif ditengah-tengah masyarakat. Hakikatnya orang yang 

berbuat baik atau berbuat jahat/tercela terhadap orang lain 

adalah untuk dirinya sendiri orang lain akan senang berbuat 

baik kepada seseorang kalau orang tersebut sering berbuat 

baik kepada orang itu. Ketinggian budi pekerti seseorang 

menjadikannya dapat melaksanakan kewajiban dan 

pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga menjadikan 

orang itu dapat hidup bahagia, sebaliknya apabila manusia 

                                                             
35Ibid.,149. 
36 Abdullah Salim, Akhlak Islam (Membina Rumah Tangga Dan Masyarakat), 

(Jakarta: Media Dakwah, 2009),  155-158. 
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buruk  akhlaknya, maka hal itu sebagai pertanda 

terganggunya keserasian, keharmonisan dalam 

pergaulannya dengan sesama manusia lainnya. 

Nilai merupakan konsep yang mempengaruhi pilihan 

terhadap tujuan awal sampai tujuan akhir dalam sebuah 

tindakan menurut Mulyana. Menurut Kaelan menyebutkan 

adanya 3 jenis nilai, yaitu:  

1. Nilai material, merupakan segala sesuatu yang berguna 

bagi kehidupan jasmani manusia.  

2. Nilai vital, merupakan segala sesuatu yang berguna 

bagi aktivitas manusia.  

3. Nilai religius, merupakan segala sesuatu bermanfaat 

untuk rohani manusia, meliputi:  

a. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal 

manusia.  

b. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber 

pada unsur perasaan manusia.  

c. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber 

pada unsur kehendak manusia.  

 Diantara nilai-nilai tersebut nilai religius merupakan 

nilai tertinggi dan mutlak serta bersumber dari Tuhan Yang 

Maha Esa Sedangkan kata ”akhlaq” berasal dari bahasa 

Arab dapat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah lau atau 

tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan. 

Saebani, menjelaskan bahwa Akhlak dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu sebagai berikut  

1. Akhlak yang terpuji (al-akhlak alkarimah/al-

mahmudah), yaitu akhlak yang senantiasa berada 

dalam kontrol Ilahiyah yang dapat membawa nilainilai 

positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat, seperti 

sabar, jujur, ikhlas, bersyukur, tawadlu (rendah hati), 

husnudzdzon (berprasangka baik), optimis, suka 

menolong orang lain, suka bekerja keras dan lain-lain.  
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2. Akhlak yang tercela (al-akhlak almadzmumah), yaitu 

akhlak yang tidak dalam kontrol Ilahiyah, atau berasal 

dari hawa nafsu yang berada dalam lingkaran 

syaitaniyah dan dapat membawa suasana negatif serta 

destruktif bagi kepentingan umat manusia, seperti 

takkabur (sombong), su-udzdzon (berprasangka buruk), 

tamak, pesimis, dusta, kufur, berkhianat, malas dan 

lain-lain. Adapun pentingnya penanaman nilainilai 

akhlak bagi anak agar dapat dipraktekan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai kebiasaan yang terpuji. 

 

Nilai-nilai akhlak pada anak bertujuan untuk:  

1. Mengenalkan perilaku yang terpuji kepada anak dalam 

kehidupan seharihari.  

2. Mengenalkan ragam perilaku yang mencerminkan 

adanya keragama nilai  

3. Menerima perilaku yang baik dan menolak perilaku 

yang tidak baik dari diri sendiri maupun orang lain  

4. Memilih perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang 

terpuji, contohnya membuang sampah pada tempatnya, 

berkata sopan, suka menolong, rajin belajar dan lain-

lainnya. 

5. Menginternalisasi nilai-nilai yang baik sebagai bagian 

dari kepribadian yang menuntun perilaku sehari-hari.  

Puskur, menjelaskan fungsi penerapan niai-nilai 

pembiasaan akhlak maka dapat mendidik anak untuk 

menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia baik kepada 

keluarga, masyarakat maupun kepada mahluk hidup ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada 

disekitarmanusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, 

maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Manusia 

sebagai khalifah dipermukaan bumi ini menuntut adanya 
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interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia 

terhadap alam yang mengandung pemeliharaan dan 

bimbingan agar setiap maklhuk mencapai tujuan 

penciptaanya. Sehingga manusia mampu bertangung jawab 

dan tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungannya 

serta terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji 

untuk menghidari hal-hal yang tercela, dengan demikian 

terciptalah masyarakat yang aman dan sejahtera pada 

dasarnya faktor bimbingan pendidikan agama terhadap anak 

yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru disekolah 

akan dapat berpengaruh terhadap pembentukan akidah, 

ibadah, dan akhlak seseorang yang baik. 

 

b. Nilai Pendidikan Aqidah 

Kata aqidah berasal dari Bahasa Arab, yaitu aqada, 

yakidu, aqdan yang artinya mengumpulkan atau 

mengokohkan, dari kata tersebut dibentuk kata 

Aqidah.Endang Syafruddin Anshari mengemukakan aqidah 

ialah keyakinan hidup dalam arti yaitu pengikraran yang 

bertolak dari  hati.
37

Pendapat Syafruddin tersebut sejalan 

dengan pendapat Nasaruddin Razak yaitu dalam Islam aqidah 

adalah iman atau keyakinan. Aqidah adalah sesuatu yang 

perludipercayai terlebih dahulu sebelum yang lainnya. 

Kepercayaan tersebut hendaklah bulat dan penuh, tidak 

tercampur dengan syak, ragu dan kesamaran. 

Dalam pembinana nilai-nilai aqidah ini memiliki 

pengaruh yang luar biasa pada kepribadian anak, pribadi anak 

tidak akan didapatkan selain dari orang tuanya, pembinaan 

tidak dapat diwakili dengan sistim pendidikan yang matang.
38

 

Jadi aqidah adalah sebuah konsep yang mengimani manusia 

                                                             
37 Endang Syafruddin Anshari, Wawasan Islam Pokok-Pokok Pemikiran 

Tentang Islam, (Jakarta: Rajawali,2010), H. Cet- 2,  24. 
38 Muhammad Nur Abdul Hafidz, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, 

Penterjemah Kuswah Dani, Judul Asli Manhajul Al-Tarbiyah Al-Nabawiyah Lil-Al 

Thifl, (Bandung: Albayan, 2007), 108. 
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seluruh perbuatan dan prilakunya dan bersumber pada 

konsepsi tersebut. Aqidah Islam dijabarkan melalui rukun 

iman dan berbagai cabangnya seperti tauhid ulluhiyah atau 

penjauhan diri dari perbuatan syirik, aqidah Islam berkaitan 

pada keimanan. Anak pada usia 6 sampai 12 tahun harus 

mendapatkan pembinaan aqidah yang kuat, sebab apabila 

anak telah dewasa mereka tidak terombang-ambing oleh 

lingkungan mereka. Penanaman aqidah yang mantap pada 

diri anak akan membawa anak kepada pribadi yang beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

Abdurrahman An-Nahlawi mengungkapkan bahwa 

keimanan merupakan landasan aqidah yang dijadikan sebagai 

guru, ulama untukmembangun pendidikan agama Islam. 

Masa terpenting dalam pembinaan aqidah anak adalah masa 

kanak-kanak dimana pada usia ini mereka memiliki beberapa 

kelebihan yang tidak dimiliki pada masa sesudahnya, guru 

memiliki peluang yang sangat besar dalam membentuk, 

membimbing dan membina anak, apapun yang diberikan dan 

ditanamkan dalam jiwa anak akan bisa tumbuh dengan subur, 

sehingga membuahkan hasil yang bermanfaat bagi orang tua 

kelak.
39

Sedangkan di dalam Al-Quran ada ayat yang 

menyatakan tentang beriman, diantara ayat tersebut adalah 

surah (An-Nisaa: 136), berbunyi: 

                       

                       

                      

 

                                                             
39 Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan 

Masyarakat, (Jakarta:Gema Insani Press, Tth), 84. 



 
 

37 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada 

kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta 

kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa 

yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari 

Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah 

sesat sejauh-jauhnya”. 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa 

setiap orang mukmin mesti beriman kepada hal-hal yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT. Keyakinan kepada hal-hal 

yang ditetapkan oleh Allah tersebut disebut sebagai aqidah. 

Dalam Islam keyakinan terhadap hal-hal yang diperintahkan 

Allah SWT dikenal dengan rukun iman yang terdiri 

dariberiman kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir 

dan Qadha dan Qadhar dari Allah SWT. Dalam menanamkan 

kepercayaan, orang tua sebagai pendidik di dalam rumah 

tangga memiliki tanggungjawab yang berat agar 

membimbing dan mengarahkan anak melalui berbagai upaya 

dan pendekatan agar sejak dini anak sudah memiliki 

keyakinan yang jelas terhadap agamanya. Penanaman 

keyakinan terhadap akidah agama Islam terhadap anak tidak 

hanya menjadi pengetahuan semata, akan tetapi nilai-nilai 

akidah tersebut dapat diimplementasikan oleh anak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Ketauhidan kepada Allah SWT merupakan fitrah 

yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk dan 

juga merupakan dasar bagi misi kerasulan. Tauhid 

merupakan pegangan dan pondasi pokok yang sangat 

menetukan bagi kehidupan manusia, serta merupakan 

landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang 

dilandasi dengan tauhid dan sesuai denganh tuntunan Islam 

yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang 

baik dan kebahagiaan yang hakiki diakhirat nanti. Oleh sebab 
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itu, orang tua harus meyakinkan anak bahwa tauhid 

merupakan dasar dan fondasi agama yang berasal dari Allah 

SWT. 

Luqman pun sangat menyadari bahwa pendidikan 

aqidah perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Anak 

diajak mengenal Allah SWT dengan memperkenalkan 

bermacam-macam ciptaan Allah SWT yang Maha Rahman. 

Pendidikan Tauhid sangat penting sekali sebagai modal dasar 

bagi anak dalam menjalani roda kehidupan nanti. Dengan 

tegas Luqman mengatakan: 

                  

           

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 

"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. 

Luqman: 13) 

 

Luqman menanamkan keyakinan kepada anaknya 

bahwa apa saja yang dikerjakan manusia, berapapun besar 

dan kecilnya, tidak luput dari pandangan Allah SWT. 

Didalam jiwa manusia sudah tertanam benih keyakinan yang 

dapat merasakan akan adanya Tuhan. Rasa semacam ini 

merupakan fitrah (naluri manusia). Wujud ketuhanan itu 

dalam kenyataannya sudah menjelma dalam alam semesta 

ini, juga dalam sifat serta segenap benda dan bahkan lebih 

lekat dengan jiwa manusia, bahkan lebih lekat dan dekat dari 

dirinya sendiri. Ia dapat mendengar segala permohonan, 

mengiyakan setiap ia memanggilnya dan juga dapat 

melaksanakan apa yang dicita-citakannya. Untuk anak yang 

telah mampu berpikir rasional, penanaman ketauhidan 
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sebaiknya dilakukan dengan mengajak mereka berpikir 

dengan dilandasi oleh ayat Al-Qur‟an. Beberapa ayat tentang 

tauhid perlu diajarkan kepada anak, kemudian dilakukan 

diskusi tentang makna ayat-ayat tersebut. Beberapa kisah 

tentang orang yang memilihuntuk masuk agama Islam juga 

dapat diceritakan untuk menambah keyakinan anak terhadap 

keesaan Allah SWT. 

 

c. Nilai Pendidikan Ibadah 

Ibadah adalah cara melakukan penyembahan kepada 

Tuhan dengan segala rangkaiannya. Ibadah dapat meremajakan 

keimanan, menjaga diri dari kemerosotan budi pekerti atau dari 

mengikuti hawa nafsu yang berbahaya, memberikan garis 

pemisah antara manusia itu sendiri dengan jiwa yang 

mengajaknya pada kejahatan. Ibadah pula yang dapat 

menimbulkan rasa cinta pada keluhuran, gemar mengerjakan 

akhlak yang mulia hdan amal perbuatan yang baik dan suci. 

Maka, Ibadah adalah hal yang paling urgent dalam menjalin 

komunikasi dengan sang khalik. 

Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa 

pengabdian kepada Allah SWT.
40

 Ibadah juga merupakan 

kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek 

keimanan. Keimanan merupakan fundamen, sedangkan ibadah 

merupakan manisfestasi dari keimanan tersebut.
41

Menurut 

Nurcholis Madjid: Dalam pengertiannya yang luas, ibadat 

mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia 

ini, termasuk kegiatan “duniawi” sehari-hari, jika kegiatan itu 

dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan 

penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan 

bermoral.
42

 Abu A‟alal Maudi menjelaskan ibadah berasal 

                                                             
40 Aswil Rony, Dkk. Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman, 

(Padang: Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 2009), 18. 
41Ibid., 60. 
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darikata Abd yang berarti pelayan dan budak. Jadi hakikat 

ibadah adalah penghambaan. Sedangkan dalam arti 

terminologinya ibadah adalah usaha mengikuti hukum dan 

aturan- aturan Allah SWT dalam menjalankan kehidupan sesuai 

dengan perintahnya, mulai dari akil balig sampai meninggal 

dunia.
43

 

Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa 

ibadah merupakan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan 

dari keimanan, karena ibadah merupakan bentuk perwujudan 

dari keimanan. Sehingga dengan demikian kuat atau lemahnya 

ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. Semakin 

tinggi nilai ibadah yang dimiliki akan semakin tinggi pula 

keimanan seseorang. Jadi ibadah adalah cermin atau bukti 

nyata dari aqidah. Dalam pembinaan ibadah ini, firman Allah 

SWT dalam surat (Taha ayat 132), yang berbunyi: 

                             

          

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu 

mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam 

mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, 

kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang 

baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”. 

Seluruh tugas manusia dalam kehidupan ini 

berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk beribadah 

kepada Allah SWT pada usia anak 6 sampai 12 tahun 

bukanlah masa pembebanan atau pemberian kewajiban, 

tetapi merupakan masa persiapan latihan dan pembiasaan, 

sehingga ketika anak memasuki usia dewasa, pada 

saatmereka mendapatkan kewajiban dalam beribadah, segala 

jenis ibadah yang Allah SWT wajibkan dapat mereka 
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lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sebab 

sebelumnya ia terbiasa dalam melaksanakan ibadah tersebut. 

Jika ditinjau lebih lanjut ibadah pada dasarnya terdiri dari 

dua macam yaitu: Pertama; Ibadah „Am yaitu seluruh 

perbuatanyang dilakukan oleh setiap muslim dilandasi 

dengan niat karena Allah SWT. Kedua; Ibadah Khas yaitu 

suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah dari 

Allah SWT dan Rasul-Nya.  

Setiap guru atau pendidik di sekolah mestilah 

menanamkan nilai-nilai ibadah tersebut kepada anak 

didiknya agar anak didik tersebut dapat mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari- hari. Ibadah tersebut memiliki 

pengaruh yang luar biasa dalam diri anak, pada saat anak 

melakukan salah satu ibadah, secara tidak langsung akan ada 

dorongan kekuatan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut. 

Jika anak tersebut tidak melakukan ibadah seperti biasa yang 

ia lakukan seperti biasanya maka dia merasa ada suatu 

kekurangan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut, hal ini 

karena dilatar belakangi oleh kebiasaan yang dilakukan anak 

tersebut. Untuk itu setiap orang tua dirumah harus 

mengusahakan dan membiasakan agar anaknya dapat 

melaksanakan ibadah shalat atau iabadah lainnya setiap hari. 

d. Nilai Pendidikan Sosial 

Secara sederhana, nilai sosial dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang baik, diinginkan, diharapkan, dan dianggap 

penting oleh masyarakat.Hal-hal tersebut menjadi acuan warga 

masyarakat dalam bertindak. Jadi, nilai sosial mengarahkan 

tindakan manusia.Wujud nilai dalam kehidupan itu merupakan 

sesuatu yang berharga sebab dapat membedakan yang benar 

dan yang salah, yang indah dan yang tidak indah, dan yang baik 

dan yang buruk.Wujud nilai dalam masyarakat berupa 

penghargaan, hukuman, pujian, dan sebagainya. Nilai social 

adalah nilai yang diakui bersama sebagai hasil konsensus, erat 

kaitannya dengan pandangan terhadap harapan kesejahteraan 

Bersama dalam hidup bermasyarakat. 
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Jenis-jenis Nilai Sosial Menurut Notonagoro, nilai dapat 

dibagi atas tiga jenis sebagai berikut:  

1. Nilai material, yaitu segala benda yang berguna bagi 

manusia.  

2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

manusia untuk dapat hidup dan mengadakan kegiatan. 

3. Nilai spiritual, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

rohani manusia. Nilai spiritual dibagi tiga: 

a. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia.  

b. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada 

unsur perasaan manusia.  

c. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada 

unsur kehendak manusia. 
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