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ABSTRAK 

Kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah 

pendidikan dan orangtua memiliki peranan penting dalam pendidikan, 

baik dalam rumah maupun lingkungan masyarakat. Karena keluarga 

merupakan tempat pertumbuhan pertama kali bagi anak, dimana ia 

didik, dibimbing, diberikan arahan dan diajarkan oleh orangtua 

maupun anggota keluarga. Semakin berkembangnya zaman, dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami manusia 

sekarang ini, dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh 

negative dalam kehidupan manusia terutama pada sikap hidup dan 

perilakunya. Diantara pengaruh negative adalah kekerasan yang 

terjadi  pada anak, yang dapat menyebabkan kerusakan pada anak-

anak. Berdasarkan data pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai 

dengan September, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 

kasus. Terdiri dari kekerasan fisik sebanyak 2.274, psikis 2.332 kasus, 

seksual 5.628 kasus, eksploitasi anak 165 kasus, TPPO 256 kasus, 

Penelantaran 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.270 

kasus. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja Materi 

Pendidikan Anak Pascanatal (Usia 0-2 tahun) Kajian  dalam Kitab 

Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih ‘Ulwan ?. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui materi pendidikan anak 

pascanatal (usia 0-2 tahun) kajian dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam Karya Abdullah Nashih ‘Ulwan. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kepustakaan atau library research, yaitu suatu cara kerja 

untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari dokumen satu ke dokumen 

yang lainnya, yang telah diteliti oleh ilmuwan yang terdahulu maupun 

yang sekarang. Penelitian ini merupakan hasil telaah kitab Tarbiyatul 

Aulad Fil Islam karya Abdullah Nashih Ulwan. Sedangkan sumber 

data primer berupa kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan terjemahan 

kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu descriptive analysis dan content 

analysis. 

Materi pendidikan anak pascanatal (usia 0-2 tahun) kajian 

dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam karya Abdullah Nashih 

Ulwan yaitu : Memberikan Kabar Gembira dan Ucapan Selamat 

Ketika Seseorang Melahirkan, Mengumandang Adzan dan Iqamah, 

Mentahnik, Mencukur Rambut, Memberikan Nama yang Baik, 

Mengaqiqahkan, Mengkhitankan, dan Menyusui.  

 

Kata Kunci : Materi Pendidikan Anak, Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam, Abdullah Nashih Ulwan 



iii 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama  : Cut Irma Lina 

NPM   : 1811010313 

Jurusan   : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Fakultas  : Tarbiyah dan Keguruan 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul 

“Materi Pendidikan Anak Pascanatal Kajian  dalam Kitab Tarbiyatul 

Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih „Ulwan” merupakan hasil 

penelitian, pemaparan asli penyusun sendiri. Penyusun tidak 

mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasi 

sebelumnya atau ditulis orang lain, atau sebagai bahan yang pernah 

diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung dan Perguruan Negeri lainnya. 

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran 

dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik 

sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung. 

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklum 

Bandar Lampung, 28 Juni 

2022 

Peneliti, 

 

 

 

 

Cut Irma Lina     

1811010313 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 

 



iv 

  



v 

 



vii 

MOTTO 

 

                            

                            

   
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahka”. 

(At-Tahrim 66 : 6)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus 

Sunnah, 2007),  h. 561 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari 

terjadinya kesalahan persepsi dalam menangkap arti dari 

pengertian judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan arti 

dari istilah-istilah penting yang ada di dalam judul skripsi ini, 

yaitu: “Materi Pendidikan Anak Pascanatal Kajian  dalam Kitab 

Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih „Ulwan” 

dengan demikian akan dapat diperoleh gambaran yang lengkap 

dan jelas. Penjelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Materi Pendidikan Anak 

Materi merupakan bahan ajar yang disampaikan 

oleh orangtua atau pendidik terhadap anak atau peserta 

didik yang di dampingi dengan cara atau metode. Sebab 

berkembang dan terjadinya transfer ilmu dari satu orang ke 

orang lain, dari guru ke murid atau dari orangtua kepada 

anak adalah dengan metode.
1
 Pendidikan berasal dari kata 

didik yang berarti bimbingan, arahan, pembinaan, dan 

pelatihan. Kemudian mendapat awalan pen dan akhiran an, 

yang bearti memberikan bimbingan, arahan, dan pelajaran.
2
 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang 

diberikan oleh orang dewasa baik orangtua maupun guru 

kepada anak atau peserta didiknya. 

Menurut Al-Ghazali anak adalah amanah bagi 

kedua orangtuanya, hatinya yang suci (bersih) adalah 

permata yang sangat mahal dan masih bersih dari segala 

goresan dan coretan. Jiwanya mudah menerima setiap 

goresan, menyukai apa saja yang berada didekatnya. Jika 

diajarkan dan dibiasakan melakukan kebaikan maka dia 

akan tumbuh dalam hal kebaikan. Begitu juga sebaliknya, 

                                                             
1 Muhajir, Materi dan Metode Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an, (Serang: 

FTK Banten Press, 2015), h. 99 
2 Abudin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, (Jakarta : Rajawali Pers 2016), h. 

59 
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jika dibiasakan dalam hal buruk dan dibiarkan maka ia 

akan sengsara dan binasa.
3
 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan, anak 

merupakan seseorang yang belum dewasa dan masih harus 

mendapatkan bimbingan, arahan dalam masa 

perkembangan dan pertumbuhannya. Materi pendidikan 

anak ialah bahan ajar yang diberikan oleh orangtua 

maupun pendidik yang harus diberikan terhadap anak. 

Pendidikan anak dimulai sejak saat kita memilih pasangan, 

oleh sebab itu jangan sembarangan memilih seseorang 

untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. 

2. Pascanatal 

Pacanatal adalah masa sesudah kelahiran atau masa 

dimana bayi sudah keluar dari dalam kandungan. Setelah 

bayi keluar dari kandungan akan mengalami 

perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal anak-

anak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja, 

masa awal dewasa, masa dewasa, masa akhir dewasa, dan 

sampai masa tua.
4
 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan 

pascanatal merupakan masa sesudah kelahiran, atau 

keluarnya bayi dari rahim seorang Ibu, yang akan 

mengalami fase tumbuh dan berkembang, meliputi masa 

bayi, balita, hingga sampai masa tua. 

3. Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam 

Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam adalah kitab yang 

membahas tentang bagaimana cara  mendidik anak sejak 

sebelum dalam rahim seorang ibu sampai dengan ia lahir 

beradasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah. Kitab ini juga 

menjelaskan bahwa agama Islam mempunyai sistem 

pendidikan dan metode pembinaan. 

 

                                                             
3 Nayif Al-Qurasy, Creative Islamic Parenting, (Sukohrjo : ZADUNA 2021), 

h. 16 
4 M Ilyas, Fase Perkembangan Manusia Dalam Pendidikan Islam, Journal Al-

Liqo, Vol. 04 No. 1 (2009) : h. 8   
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4. Abdullah Nashih „Ulwan 

Dr. Abdullah Nashih „Ulwan adalah seorang 

ulama, faqih, da‟i, dan pendidikan. Beliau dilahirkan di 

Timur Tengah yaitu di Suriah di kota Halab di desa Qadhi 

„Askar pada tahun 1347 H/1928 M. Dr. Abdullah Nashih 

„Ulwan dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, 

yang sudah terkenal dengan ketaqwaan dan keshalihannya. 

Ia menamatkan Sekolah Dasar di desanya, setelah lulus 

sekolah dasar ayahnya menyekolahkannya ke sekolah 

Khusruwiyyah untuk belajar ilmu-ilmu syari‟ah pada tahun 

1943M. Ia belajar pada guru-guru besar seperti Syaikh 

Raghib Ath-Thabbakh, Ahmad Asy-Syama‟, dan Ahmad 

„Izzuddin Al-Bayanuni. 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka 

maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian study 

pustaka yang membahas tentang bagaimana cara mendidik 

anak pascanatal usia 0-2 tahun dalam kitab Tarbiyatul 

Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih Ulwan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh manusia 

adalah pendidikan, dengan pendidikan manusia dapat 

membedakan antara yang salah dan benar, baik dan buruk, dan 

dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui 

sebelumnya. Untuk  menambah ilmu pengetahuan serta 

menambah wawasan baru Pendidikan anak tidak hanya 

dilakukan dalam pendidikan formal ataupun non formal, namun 

makna pendidikan lebih luas daripada itu. Anak akan tumbuh 

dan berkembang dengan baik jika memperoleh pendidikan yang 

paripurna (komprehensip) agar kelak menjadi manusia yang 

berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara.
5
 

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah 

bimbingan atau arahan secara sadar yang dilakukan oleh 

seorang pendidik baik orangtua maupun guru terhadap 

                                                             
5 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2009), h. 83 
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perkembangan dan pertumbuhan anak agar anak menjadi 

pribadi yang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam arti luas 

adalah meliputi usaha orang dewasa untuk memberikan 

pengetahuan, pengalamannya, keterampilan-keterampilannya 

kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka 

agar dapat memenuhi fungsi hidupnya.
6
 

Pendidikan anak ialah arahan atau bimbingan yang 

diberikan oleh orangtua maupun guru yang harus diberikan 

terhadap anak. Pendidikan anak dimulai sejak saat kita memilih 

pasangan, oleh sebab itu jangan sembarangan memilih 

seseorang untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. 

Pendidikan dapat diterapkan baik secara langsung 

(pascanatal) maupun tidak langsung (pranatal). Pendidikan 

secara langsung yaitu adanya interaksi antara pendidik baik 

orangtua maupun guru terhadap anak. Adapaun pendidikan 

secara tidak langsung yaitu pendidikan yang dilakukan sejak 

saat memilih pasangan sampai dalam kandungan, lewat 

interaksi edukatif, perilaku orangtua terhadap janin yang berada 

di dalam kandungan itu sendiri, baik perilaku secara fisik 

maupun psikis.
7
 

Mendidik anak yang shalih sebelum lahir seperti 

menanam tanaman, barangsiapa yang menginginkan tanaman 

yang tumbuh subur dan membuahkan hasil yang memuaskan 

sehingga membuat hati senang dan damai, maka hendaklah 

mempersiapkan dan memilih pendidikan yang terbaik dan benar 

sehingga mampu menumbuhkan dan memberikan hasil yang 

menyenangkan. Tanah adalah asas yang paling utama dan yang 

paling menentukan dalam keberhasilan bercocok tanam, yang 

tidak lain adalah seorang istri yang shalihah yang akan menjadi 

ibu bagi seorang anak, maka dialah yang akan mengurusi 

tanaman dan menentukan kesuburan tanaman tersebut. Dialah 

yang akan mendidik anak-anak dengan belaian kasih sayang 

                                                             
6 Ibidh., h. 8 
7 Mansur, Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan¸(Yogyakarta : Mitra 

Pustaka, 2014), h. 4 
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Islam dan nilai-nilai syariat Islam, sehingga membuahkan hasil 

yang beriman dan bertaqwa.
8
  

Hafiz Ibrahim mengatakan ”al Ummu Madrasatul ula, 

iza a’adadtaha al’dadta sya’ban tahyyibal a’raq’, artinya : “Ibu 

adalah sekolah pertama bagi anaknya, jika engkau persiapkan ia 

dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang 

baik pokok pangkalnya (Murtafiah, 2019)
9
.” 

Dalam mendidik diperlukan kerjasama kedua belah 

pihak orangtua, Ibu lebih mendominasi sebagai peran pendidik 

sebagai pelaksana harian karena Ibu yang selalu bersama anak-

anaknya dirumah. Namun ayah juga sangat diperlukan sebagai 

kepala sekolah yang mengatur kurikulum apa yang pantas 

diberikan kepada anaknya. 

Anak usia dini (0-6 tahun) merupakan usia emas. 

Psikolog terkemuka yaitu Howar Gardner menyatakan bahwa 

anak-anak pada usia lima tahun pertama selalu diwarnai dengan 

keberhasilan dalam belajar mengenai segala sesuatu. Bahwa 

anak usia enam atau tujuh tahun memberikan harapan yang 

besar untuk berhasil dalam mempelajari sesuatu, meskipun 

dalam praktiknya selalu buruk.
10

  

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah 

kepada kita sebagai orangtua. Kehadirannya dapat memberikan 

keceriaan dalam keluarga, tapi anak juga bisa menjadi fitnah 

dan ujian bagi orangtua. Tanggung jawab orangtua terhadap 

anak bukan hanya semata di dunia saja, tapi juga diakhirat. Ia 

adalah penerus kita dimasa yang akan datang, karena itu 

kewajiban orangtua adalah mendidik anak dengan baik dan 

benar. Jika pada masa kecil dibiasakan untuk melakukan 

kebaikan, maka kelak saat ia sudah dewasa akan tumbuh 

menjadi pribadi yang baik. Namun begitu juga sebaliknya, jika 

sejak kecil sudah terbiasa melakukan keburukan, maka saat ia 

                                                             
8 Al-Maghribi bin as-Sa‟id al-Maghribi, Begini Seharusnya Mendidik Anak, ( 

Jakarta : Darul Haq , 2020), h. 7 
9 Syibran Mulasi, “Peran Madrasatul Ula Dalam Pembentukan Kecerdasan 

Spiritual Anak”. Journal Of Primary Education,  Vol. 2 No. 1 (2021) : 25-40 
10 Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini Kajian Neurosains, (Bandung : 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 23-24 
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dewasa nanti akan menjadi pribadi yang buruk. Menanamkan 

keimanan pada anak akan menjadikan anak dalam segala 

tingkah dan perilakunya merasa selalu diawasi oleh Allah Swt 

sehingga ia tidak berani melakukan suatu yang dilarang oleh 

Allah. Keimanan yang benar merupakan landasan yang kokoh 

dan hasilnya berkualitas tinggi.  

Hal tersebut merupakan pesan kepada setiap orangtua 

agar dapat mengarahkan, membimbing, dan mendidik anaknya 

dalam kebaikan. Karena hal inilah pendidikan harus dilakukan 

sedini mungkin, agar anak memiliki akhlak yang baik dan 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa. Allah Swt 

berfirman
11

 : 

                          

                           

    

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”. (Q.S At-Tahrim : ayat 6) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa orangtua memiliki 

tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, agar 

memberikan arahan, bimbingan serta pendidikan kepada anak-

anaknya agar mempunyai akhlak yang mulia dan kepribadian 

yang baik sesuai dengan ajaran yang ada dalam Islam.  

Semakin berkembangnya zaman, dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dialami manusia sekarang ini, 

dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negative 

dalam kehidupan manusia terutama pada sikap hidup dan 

perilakunya. Diantara pengaruh negative adalah kekerasan pada 

                                                             
11 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV 

Darus Sunnah, 2007),  h. 561 
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anak yang dapat menyebabkan kerusakan pada anak-anak. 

Berdasarkan data dari Kementrian PPPA, jumlah kekerasan 

terhadap anak pada tahun 2020, jumlah kekerasan terhadap 

anak meningkat menjadi 11.287 kasus, diantaranya kekerasan 

fisik 2.900 kasus, psikis 2.737 kasus, kekerasan seksual 6.980 

kasus, ekspoloitasi 133 kasus, TPPO 213 kasus, penelantaran 

864 kasus, dan kasus kekrasan lainnya sebanyak 1.121 kasus. 

Data terbaru yaitu pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai 

dengan September, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 

kasus. Terdiri dari kekerasan fisik sebanyak 2.274, psikis 2.332 

kasus, seksual 5.628 kasus, eksploitasi anak 165 kasus, TPPO 

256 kasus, Penelantaran 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 

sebanyak 1.270 kasus.
12

 Salah satu yang dapat menghindari 

pengaruh negative terhadap seseorang adalah memiliki Iman 

dan aqidah yang kuat melalui pendidikan.  

Dewasa ini banyak orang tua yang kurang menyadari 

peran penting mereka sebagai madrasah pertama atau sekolah 

pertama bagi anak-anaknya, hal ini dipertegas maraknya orang 

tua yang menyerahkan anak-anaknya pada pengasuh atau baby 

sister yang sangat berperngaruh pada pertumbuhan dan 

perkembangan seorang anak. Membiarkan orang lain untuk 

menjaga, mengurus, mendidik anak-anak mereka dapat 

menjadikan seorang anak lebih menirukan perilaku 

pengasuhnya dibandingkan kedua orang tuanya. 

Mengingat betapa pentingnya pendidikan anak sebagai 

ujung tombak perubahan dimasa yang akan datang. Untuk 

memperoleh anak-anak yang beriman dan bertaqwa maka perlu 

diperhatikan pendidikan anak dimulai dari mencari pasangan 

yang paham mengenai perannya sebagai orangtua. Orangtua 

memiliki peranan penting dalam pendidikan, baik dalam rumah 

maupun lingkungan masyarakat. Karena keluarga merupakan 

tempat pertumbuhan pertama kali bagi anak, dimana ia didik, 

dibimbing, diberikan arahan dan diajarkan oleh orangtua 

                                                             
12 Kekerasan pada Anak Meningkat Selama Pandemi, (2021, November 02), 

Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-

715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi/amp, 03 Maret 2022. 
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maupun anggota keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya, 

memang banyak orang tua yang belum mengerti dan memahami 

ajaran pokok agamanya. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang 

melanggar syari‟at Islam. Melihat terjadinya berbagai aksi 

kekerasan, criminal dan menyimpang yang dilakukan anak-anak 

maupun remaja, tidak menutup kemungkinan karena kurangnya 

pendidikan agama sejak dini. 

Melihat adanya permasalahan tersebut kita perlu adanya 

pengembangan dan memperbaiki pendidikan anak di Indonesia 

untuk membentuk anak yang memiliki akhlak yang mulia, 

berkepribadian yang baik, serta berbudi pekerti luhur. 

Lingkungan memiliki peranan penting dalam membentuk 

kepribadian seseorang, baik sejak saat sebelum kelahiran 

maupun lingkungan pasca kelahiran. Dalam upaya mengatasi 

permasalahan tersebut maka dibutuhkan pendidikan yang sesuai 

agar dapat menjadikan pendidikan yang sistematis dan 

berkelanjutan.  

Dengan berbagai permasalahan yang ada, Abdullah 

Nashih Ulwan sebagai pemikir pendidikan Islam memberikan 

pemahaman kepada para pendidik agar memiliki tanggung 

jawab terhadap pendidikan anak, baik terhadap pendidikan 

keimanan maupun akhlak, fisik maupun intelektual, social, 

mental maupun seks. 

Abdullah Nashih „Ulwan menjelaskan secara rinci 

tentang pendidikan yang sangat berpengaruh dalam 

pembentukan kepribadian anak yang dijelakan dalam bukunya 

“Tarbiyatul Aulad Fil Islam” yaitu pendidikan iman, 

pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan akal, 

pendidikan kejiwaan, pendidikan sosial, dan pendidikan seks.
13

 

Pendidikan yang digagas oleh Abdullah Nashih „Ulwan 

dapat menjadi sumber dalam mencetak anak yang berakhlak 

mulia dan berbudi pekerti yang baik yang mempersiapkan anak 

secara moral, mental, social sehingga anak mencapai 

kematangan sempurna dan berwawasan luas, serta tidak hanya 

                                                             
13 Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, terj., Arif Rahman 

Hakim, Cet 12 (Solo : Insan Kamil, 2020), h. 516 
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menyiapkan anak agar memiliki kemampuan merealisasikan 

duniawi saja. 

Dalam hal ini juga, Abdullah Nashih „Ulwan 

menjelaskan problematika yang terjadi dalam pendidikan anak 

yang menyebabkan kenakalan pada anak yaitu kemiskinan yang 

mendera keluarga, peselisihan atau percekcokan antara kedua 

orangtua, perceraian, kesenggangan yang menyita masa kanak-

kanak dan remaja, lingkungan dan teman yang buruk, perlakuan 

buruk dari orangtua, tayangan criminal dan pornograi, 

merebaknya pengangguran di masyarakat, ketelodaran orangtua 

dalam pendidikan anak, dan yang terakhir adalah anak yatim. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, serta 

mempertimbangkan pemikiran Abdullah Nashih „Ulwan yang 

relevan dengan permasalahan diatas maka penulis 

menjadikannya sebagai tema penelitian dengan judul “Materi 

Pendidikan Anak Pascanatal Kajian  dalam Kitab 

Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih 

‘Ulwan”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah diatas, serta untuk memudahkan pembahasan 

penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai 

berikut untuk diangkat : “Pendidikan Anak”. Sedangkan sub 

fokus penelitian ini adalah : Materi Pendidikan Anak Pascanatal 

(Usia 0-2 tahun) Kajian  dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam Karya Abdullah Nashih „Ulwan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Materi 

Pendidikan Anak Pascanatal (Usia 0-2 tahun) Kajian  dalam 

Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih 

„Ulwan ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai oleh penelitian ini yaitu : Untuk Mengetahui 

Materi Pendidikan Anak Pascanatal (Usia 0-2 tahun) Kajian  

dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih 

„Ulwan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang 

memerlukan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah dan memperkaya khazanah keilmuan terhadap 

Materi Pendidikan Anak Pascanatal (Usia 0-2 tahun) 

Kajian  dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya 

Abdullah Nashih „Ulwan.  

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan terhadap orangtua dan calon orangtua agar 

mengetahui Bagaimana Pendidikan Anak Pascanatal (Usia 

0-2 tahun) Kajian  dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam 

Karya Abdullah Nashih „Ulwan, agar mencetak anak-anak 

yang shalih dan shalihah dan menjadi kebanggaan orang-

orang yang berada disekitarnya, terutama kedua 

orangtuanya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu suatu cara kerja untuk 

mengetahui pengetahuan ilmiah dari dokumen satu ke 

dokumen yang lainnya, yang telah diteliti oleh ilmuwan 

yang terdahulu maupun yang sekarang. Menurut Kartini 

kartono penelitian kepustakaan bertujuan untuk 
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mengumpulkan dan informasi dengan bantuan macam-

macam material yang terdapat di ruang perpustakaan. 
14

 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan 

cara membaca, memperlajari literature dengan mengutip 

beberapa teori dan pendapat yang mempunyai hubungan 

dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti 

mengkaji dan menganalisa tentang Materi Pendidikan 

Anak Pascanatal Kajian  dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam Karya Abdullah Nashih „Ulwan. 

Penelitian ini bersifat “Deskriptif Analitis” adalah 

suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang cermat mengenai suatu individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data 

diperoleh. Data penelitian ini bersumber pada :  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari tangan pertama atau 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya 

dengan mengacu pada metode penelitian dan sumber 

pokok yang menjadi acuan utama sebagai data 

penelitian ini adalah:  

1) Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fi 

Islam, Mesir : Darussalam Lilthobaati 

Wannasayar Wa al-Tauzi, 1976 

2) Abdullah Nashih „Ulwan, Pendidikan Anak 

Dalam Islam, terj., Arif Rahman Hakim cet 12, 

Solo: Insan Kamil, 2020 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sekumpulan 

data yang akan melengkapi daripada data primer yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti 

                                                             
14 Kartini kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung : 

Mandar Maju 1996), h. 33. 
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menggunakan buku, jurnal sebagai data sekunder 

diantaranya dalah sebagai berikut : 

1) Abudin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, Jakarta 

: Rajawali Pers, 2016 

2) Ahmad Abi Al-Musabih, Smart Islamic 

Parenting, Yogyakarta : Araska, 2020 

3) Al-Maghribi bin as-Sa‟id al-Maghribi, Begini 

Seharusnya Mendidik Anak, Jakarta : Darul Haq , 

2020 

4) Budi Ashari, Sentuhan Parenting, Depok: 

Pustaka Nabawiyyah, 2021 

5) Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Dan 

Terjemahannya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 

2007. 

6) Edi Iskandar, “Mengenal Sosok Abdullah Nashih 

Ulwan dan Pemikirannya tentang Pendidikan 

Islam (Bagian Pertama dan Dua Tulisan)”. 

AKADEMIKA, Vol. 13 No. 1 (2017)  

7) Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, Islamic Parenting 

(Hadiah Cinta Untuk Si Buah Hati), Solo: Insan 

Kamil, 2020 

8) Ishlahunnisa‟, Mendidik Anak Perempuan Dari 

Buaian hingga Pelaminan, Solo : Aqwam, 2010 

9) Mahmudi, Pendidikan Agama Islam dan 

Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, dan 

Materi, TA’DIBUNA, Vol. 2, No. 1 (2019)  

10) Mansur, Mendidik Anak Sejak dalam 

Kandungan¸ Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2014 

11) Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam 

Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009 

12) Meiuta Hening Prastiwi, “Overview Of Growth 

and Development in Children Age 3-6 Years”, 

JIKSH, Vol. 10 No. 2 (2019)  

13) M Ilyas, Fase Perkembangan Manusia Dalam 

Pendidikan Islam, Journal Al-Liqo, Vol. 04 No. 1 

(2009)  
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14) Muhajir, Materi dan Metode Pendidikan Anak 

Dalam Al-Qur’an, Serang : FTK Banten Press 

2015 

15) Nayif Al-Qurasy, Creative Islamic Parenting, 

Sukohrjo : ZADUNA, 2021 

16) Rahmat Syukur, Konsep Islam Tentang 

Pendidikan Pranatal, Jakarta : Diadit Media, 

2006 

17) Sabarudin, Materi Pembelajaran Dalam 

Kurikulum 2013, Jurnal An-Nur : Kajian Ilmu-

ilmu Pendidikan dan Keislaman, Vol. 04 No. 01 

(2018) 

18) Suhono, “Keteladana orang tua dan guru dalam 

Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini 

(Perspektif Abdullah Nashih Ulwan Kajian Kitab 

Tarbiyyah Al-Aulad Fi Al-Islam)”. Elementary, 

Vol. 3 No. 2 (2017)  

19) Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini 

Kajian Neurosains, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2014 

20) Syibran Mulasi, “Peran Madrasatul Ula Dalam 

Pembentukan Kecerdasan Spiritual Anak”. 

Journal Of Primary Education,  Vol. 2 No. 1 

(2021) 

21) Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, 

Jakarta : Sinar Karya Grafika, 2008 

22) Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta : 

Bulan Bintang, 1990 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-

peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik 

sebagian atau seluruh elemen yang mendukung dalam 

penelitian.
15

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

pustaka yang melibatkan sumber-sumber pustaka baik 

                                                             
15 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 

h. 83 
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sumber primer maupun sumber sekunder. Untuk 

mendapatkan data dari sumber tersebut diperlukannya 

teknik pengumpulan data yang menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama 

berupa arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan 

masalah penelitian.
16

 Metode dokumentasi ini digunakan 

untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, 

dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah 

descriptive analysist dan content analysist yaitu sebuah 

metode yang bertujuan untuk memberikan deskripsi subjek 

penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh 

dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan 

untuk pengujian hipotesis.
17

 

Sedangkan contetnt analysis (analisis isi) yaitu 

penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 

didokumentasikan dalam rekaman, baik dari suara, 

dokumen, ataupun tulisan. Metode analisis ini ditujukan 

untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen 

resmi, dokumen yang sudah validitas dan keabsahannya 

terjamin, baik dokumen perundangan dan kebijakan 

maupun hasil-hasil penelitian.
18

 Adapun langkah-langkah 

analisis data yaitu sebagai berikut : 

a. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan 

diuji. 

 

                                                             
16 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah 

Mada University Press, 1988), h.133 
17 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1998), 

h. 126 
18 Nana Syaodih Sukmadinata, metode penelitian Pendidikan, (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2005), h. 81 
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b. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok 

bahasan 

c. Menganalisis dan mengklarifikasi. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian yang terdahulu yaitu mengkaji hasil-

hasil yang berkaitan dengan persoalan penelitian yang sedang 

dilakukan. Kajian penelitian terdahulu berupa hasil-hasil 

penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, disertasi dan 

penelitian jurnal penelitian. Untuk itu dalam kajian penelitian 

terdahulu ini di jelaskan mengenai beberapa hasil kesimpulan 

yang berkaitan dengan Materi Pendidikan Anak Pascanatal 

Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Abdullah 

Nashih „Ulwan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Jurnal yang ditulis Siti Amaliati
19

 berjudul “Pendidikan 

Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab 

Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan Relevansinya Menjawab 

Problematika Anak di Era Milenial”. Hasil dari penelitian 

tersebut konsep pendidikan karakter Abdullah Nashih 

„Ulwan untuk anak-anak menggunakan lima metode yaitu : 

pembiasaan, keteladanan, nasihat, memberikan perhatian, 

dan memberikan hukuman yang adil. Cara ini sangat tepat 

dilakukan sedini mungkin kepada anak-anak agar menjadi 

karakter dimasa depannya. Pendidikan karakter menurut 

konsep Abdullah Nashih Ulwan sangat relevan dengan 

persoalan karakter “kids jaman now” yang cenderung 

mengarah pada persoalan psikis yang sangat membutuhkan 

keimanan sebagai pijakan dalam kehidupan di era digital 

ini. 

                                                             
19 Siti Amaliati, “Pendidikan Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan 

dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan Relevansinya Menjawab Problematika 

Anak di Era Milenial”. Child Education Journal,  Vol. 2 No. 1 (2020) : h. 34-47 
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2. Jurnal yang ditulis Angi Ramdania Hermawan
20

 berjudul 

“Pendidikan Moral pada Keluarga Muslim Perspektif 

Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam”. Hasil dari penelitian tersebut pendidikan moral 

pada keluarga muslim dalam perspektif Abdullah Nashih 

Ulwan menitikberatkan pada peran orangtua dalam 

memberikan perhatian dan pengawasan terhadap empat 

perilaku utama yang substansial suatu nilai sifat suka 

berbohong atau berdusta, mencuri atau mengambil hak 

orang lain, mencaci atau mencela, dan kenakan 

menyimpang. 

3. Jurnal yang ditulis Edi Iskandar
21

 berjudul “Pendidikan 

Islam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan”. Hasil dari 

penelitian tersebut peneliti terfokuskan pada tujuan 

pendidikan dan kurikulum pendidikan. 

4. Jurnal yang ditulis Sumiyati dan Shofiyati 
22

 “Pendidikan 

Islam Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Abdullh 

Nashih Uwan (Telaah atas Kitab Tarbiyah Al-Aulad Fi Al-

Islam”. Hasil dari penelitian tersebut peneliti terfokuskan 

pada Pendidikan Islam anak usia dini menurut Abdullah 

iNashih iUlwan ialah: Pendidikan keimanan, pendidikan 

moral, pendidikan fisik, pendidikan akal, pendidikan 

mental, pendidikan sosial, iserta pendidikan seks. Metode 

pendidikan iIslam anak usiai dini menurut Abdullah 

Nashih Ulwan ialah :iMendidik denganiketeladanan, 

mendidik idengan kebiasaan, imendidik dengan nasehat, 

mendidik dengan perhatian, serta mendidik dengan 

hukuman. 

 

                                                             
20 AR Hermawan, dkk, “Pendidikan Moral pada Keluarga Muslim Perspektif 

Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam”. Edumaspul Jurnal 

Pendidikan, Vol. 5 No. 2 (2021) : h. 812-822 
21 Edi Iskandar, “Pendidikan Islam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan”. 

Akademika, Vol. 14 No. 1 2018 
22 Sumiyati, Shofiyati, “Pendidikan Islam Pada Anak Usia Dini Dalam 

Perspektif Abdullh Nashih Uwan (Telaah atas Kitab Tarbiyah Al-Aulad Fi Al-
Islam)”. Atthufulah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1 No. 2 (2021) : h. 13-

20 
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5. Tesis yang ditulis Halimatussakdah
23

 “Pendidikan Anak 

Usia Dini (0-2 Tahun) Di Rumah Tangga Dalam Perspektif 

Manajemen Pendidikan Islam”. Hasil dari penelitian 

tersebut peneliti terfokuskan pada manajemen pendidikan 

islam bagi anak usia dini (0-2 tahun) dirumah tangga mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. 

Dari penjelasan diatas perbedaan dari penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini adalah Materi Pendidikan Anak 

Pascanatal (Usia 0-2 tahun) Kajian  dalam Kitab Tarbiyatul 

Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih „Ulwan. Oleh karena 

itu, dari beberapa penelitian atau karya ilmiah yang telah 

disebutkan diatas belum ada yang spesifik membahas 

menyerupai penelitian ini, jika pun ada penelitian yang di luar 

sana yang hampir menyerupai namun ada perbedaan antara satu 

dengan yang lain atau bahkan saling melengkapi atas 

kekurangan pada penelitian-penelitian yang terdahulu.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah yang 

mendasari terjadinya penelitian ini, Fokus dan Sub Fokus, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Sistematika 

Pembahasan. 

 

2. BAB II LANDASAN TEORI :  dalam bab ini penelitian ini 

menguraikan teori yang berisi mengenai Materi Pendidikan 

Anak Pascanatal Kajian Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam Karya Abdullah Nashih „Ulwan. 

 

3. BAB III BIOGRAFI ABDULLAH NASHIH ‘ULWAN 

 

                                                             
23 Halimatussakdah, Pendidikan Anak Usia Dini (0-2 Tahun) Di Rumah 

Tangga Dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam, Palembang : IAIN Raden 

Fatah Palembang, 2013 
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4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN : pada bab ini 

terdapat hasil penelitian dan pembahasan. 

 

5. BAB V PENUTUP : pada bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari 

skripsi ini yaitu berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Materi Pendidikan  

Materi merupakan bahan ajar yang disampaikan oleh 

orangtua atau pendidik terhadap anak atau peserta didik yang di 

dampingi dengan cara atau metode. Sebab berkembang dan 

terjadinya transfer ilmu dari satu orang ke orang lain, dari guru 

ke murid atau dari orangtua kepada anak adalah dengan 

metode.
1
 Materi pendidikan juga dapat disebut isi atau 

kandungan pendidikan dan kurikulum. Materi pendidikan 

mrupakan segala sesuatu yang diberikan kapada anak didik agar 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, tanpa adanya pembekalan anak didik dengan materi 

pendidikan tujuan pendidikan tidak akan tercapai.
2
 

 

B. Jenis-jenis Materi Pendidikan 

Materi pendidikan harus dipilih seoptimal mungkin 

agar dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 

materi pendidikan adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan 

atau treatment terhadap materi pendidikan. Jenis-jenis materi 

pendidikan dapat dibagi sebagai berikut : 

1. Fakta merupakan segala sesuatu yang berwujud 

kenyataan dan kebenaran tanpa mengada-ada, meliputi 

nama objek, peristiwa sejarah, lambang dan nama tempat. 

Contoh : pendidikan anak ketika baru lahir salah satu 

diantaranya yaitu memberikan kabar gembira dan ucapan 

selamat. 

2. Konsep segala sesuatu yang membrikan pengertian-

pengertian atau penjelasan baru yang biasa timbul 

sebagai hasil dari pemikiran, meliputi definisi, 

pengertian, ciri khusus, hakikat. Contoh : pendidikan 

                                                             
1 Muhajir, Materi dan Metode Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an, (Serang: 

FTK Banten Press, 2015), h. 99 
2 Sabarudin, Materi Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013, Jurnal An-Nur : 

Kajian Ilmu-ilmu Pendidikan dan Keislaman, Vol. 04 No. 01 (2018) : h. 3 
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anak merupakan usaha sadar orang dewasa agar peserta 

didik dapat mengembangkan potensi dirinya dan 

memiliki kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia 

3. Prinsip merupakan hal yang utama, pokok dan memiliki 

posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, serta 

hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi 

sebab akibat. Contoh : akhlak anak yang buruk karena 

tidak adanya nilai atau norma yang dapat ditaati secara 

teguh dan diterima secara luas. 

4. Prosedur merupakan suatu langkah yang sistematis atau 

berurutan dalam mengerjakan suatu aktifitas dan 

kronologi suatu sistem. Contoh : pendidikan anak 

dilakukan sesuai dengan masa tumbuh dan 

perkembangannya atau usianya. 

5. Sikap atau nilai adalah hasil belajar aspek sikap. 

Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, 

dll. Contoh : dalam pendidikan anak terdapat hikmah 

yang baik, baik hikmah ketika memberikan kabar 

gembira, hikmah dari diadzankannya bayi ketika baru 

lahir, dan lain sebagainya. 

 

C. Sumber Materi Pendidikan atau Pembelajaran 

Materi pendidikan atau pembelajaran perlu dipilih 

dengan tepat agar dapat seoptimal mungkin memantu anak 

didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Berbagai sumber 

materi pendidikan atau pembelajaran dapat digunakan untuk 

dapat mendukung materi pembelajaran tertentu. Penentuan 

tersebut harus tetap mengacu pada setiap tujuan pendidikan, 

standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Adapun 

bebrapa jenis sumber belajar antara lain adalah sebgai berikut
3
 

: 

1. Buku 

2. Laporan hasil penelitian 

3. Jurnal (penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah) 

4. Majalah ilmiah 

                                                             
3 Ibidh, h. 13 
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5. Kajian pakar bidang studi 

6. Karya professional 

7. Buku kurikulum 

8. Terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan 

9. Situs-situs internet 

10. Multimedia (TV, video, vcd, kaset audio, dan lain 

sebagainya) 

11. Lingkungan (alam, sosial, seni budaya, teknik, industry 

dan ekonomi) 

12. Narasumber  

 

D. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti 

bimbingan, arahan, pembinaan, dan pelatihan. Kemudian 

mendapat awalan pen dan akhiran an, yang bearti memberikan 

bimbingan, arahan, dan pelajaran.
4
 Pendidikan sebagai upaya 

membina dan mengembangkan pribadi manusia, aspek 

spiritual dan fisik, berlangsung secara sistematis. Karena tidak 

ada ciptaan Tuhan secara langsung diciptakan dengan 

sempurna tanpa melalui proses (Arifin, 2003 : 12). 

Kematangan dan kesempurnaan yang diharapkan bertitik tolak 

pada pengoptimalan kemampuan dan potensinya. Tujuan yang 

diharapkan mencakup dimensi vertical sebagain hamba Tuhan 

dan dimensi horizontal sebagai makhluk individual dan sosial. 

Hal tersebut dimaknai sebagai tujuan pendidikan dalam 

pengoptimalan kemampuan atau potensi manusia terdapat 

keseimbangan dan keserasian hidup dalam berbagai dimensi.
5
 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana agar 

mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar 

peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya dan 

memiliki kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta 

                                                             
4 Abudin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, (Jakarta : Rajawali Pers 2016), h. 

59 
5 Mahmudi, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan 

Epistemologi, Isi, dan Materi, TA’DIBUNA, Vol. 2, No. 1 (2019) : h. 91-92 
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memiliki keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
6
 

 

E. Pengertian Anak 

Menurut Al-Ghazali anak adalah amanah bagi kedua 

orangtuanya, hatinya yang suci (bersih) adalah permata yang 

sangat mahal dan masih bersih dari segala goresan dan coretan. 

Jiwanya mudah menerima setiap goresan, menyukai apa saja 

yang berada didekatnya. Jika diajarkan dan dibiasakan 

melakukan kebaikan maka dia akan tumbuh dalam hal 

kebaikan. Begitu juga sebaliknya, jika dibiasakan dalam hal 

buruk dan dibiarkan maka ia akan sengsara dan binasa.
7
 

Sedangkan menurut Zakiah Darajat anak adalah sekelompok 

orang yang belum dewasa yang masih dalam taraf 

perkembangan dan memerlukan bimbingan dan pembinaan 

orang dewasa.
8
  

Kedudukan anak di dalam Al-Qur'an
9
: 

1. Anak merupakan hiasan hidup Allah Swt berfirman : 

                    

                   

                       

       

Artinya : “dijadikan indah pada (pandangan) 

manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: 

wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 

                                                             
6 Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, (Jakarta : Sinar Karya 

Grafika, 2008), h. 3 
7 Nayif Al-Qurasy, Creative Islamic Parenting, (Sukohrjo : ZADUNA, 2021), 

h. 16 
8 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), h. 109 
9Budi Ashari, Sentuhan Parenting, (Depok: Pustaka Nabawiyyah, 2021), h. 

43-50 
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emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan 

sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 

Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (Q.S Ali-

Imran : 14). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak sebagai hiasan 

yang menghiasi hidup orang tuanya menjadi berwarna indah. 

Anak-anak ibarat pelangi, warna mereka yang berbeda-beda 

membuat suasana rumah menjadi begitu indah di pandang 

mata. Kehadiran mereka selalu dinantikan. Terlihat jelas di 

pelupuk mata orang tuanya pelangi itu, apalagi saat perang 

itu ada di tempat yang jauh titik sehingga kerinduan pada 

anak anak begitu membuncah. 

2. Anak sebagai cobaan hidup, Allah Swt berfirman : 

                         

      

Artinya : “dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-

anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di 

sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Q.S Al-Anfal : 28). 

Anak juga dapat menjadi cobaan hidup bagi kedua 

orang tuanya. Seperti yang disampaikan pada ayat di atas. 

Sehingga orang tua diminta agar berhati-hati, keindahan itu 

tidak boleh melalaikan, kenikmatan kita memandanginya 

tidak boleh melalaikan dari tugas para orang tua menjadi 

hamba Allah yang baik. 

3. Anak sebagai musuh, Allah Swt berfirman: 
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Artinya : “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya 

di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi 

musuh bagimu.  Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka 

dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta 

mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S At-Taghobun : 14). 

Allah memerintahkan kedua orang tua agar berhati-

hati terhadap anak, karena sebagian dari mereka adalah 

musuh. Jika anak telah menjadi musuh orang tuanya maka 

hilanglah sebagian besar kebahagiaan rumah tangga, karena 

hiasan itu kini hanya menjadi beban, penyebab ketakutan, 

kesedihan, dan semua kesengsaraan hidup orang tua. 

Anak yang nakal, durhaka, bodoh, menjatuhkan 

martabat keluarga, saat itulah anak yang dulu diurusi siang 

dan malam berubah menjadi musuh yang menyedihkan, 

menakutkan, dan menyengsarakan. 

4. Anak yang baik dan dapat menyejukkan pandangan mata, 

Allah Swt berfirman : 

                

                 

Artinya : “dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan 

Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan 

keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan 

Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. 

(Q.S Al-Furqon : 74). 

Anak yang baik dan menyejukkan pandangan mata 

dapat menyenangkan hati orang tua. Hal ini merupakan 

panen dari jerih payah orang tua setelah sekian lama dalam 

kesabaran tiada berujung, orang tua berjuang berjibaku 

mendidik mereka. Saat usia telah senja, tulang telah rapuh, 

kepala telah menyala putih, banyak keterbatasan, saat perlu 

bersandar, anak-anak yang baik itu benar-benar 

menyejukkan pandangan mata menentramkan hati. Anak 
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yang berbakti dan mengerti hak orang tua dapat mengangkat 

derajat orang tuanya kelak di surga Allah. 

Allah yang menciptakan anak-anak bagi kita, dia 

menjelaskan dalam Al-Qur‟an bahwa anak-anak itu adalah 

hiasan hidup orang tua, cobaan hidup, baik dan 

menyejukkan pandangan mata, agar diketahui apakah orang 

tua lalai dari kewajibannya berdzikir kepada Allah atau tetap 

baik, Oleh karena itu karena Allah mengingatkan orang tua 

agar jangan sampai anak-anak menjadi generasi yang lemah 

apalagi menjadi musuh, tetapi harus menjadi anak-anak yang 

baik dan menyejukkan mata. 

Dari uraian pengertian anak diatas dapat 

disimpulkan, anak adalah semua orang yang masih dalam 

taraf pertumbuhan dan perkembangan dan belum dewasa, 

yang meliputi masa bayi, balita, dan anak-anak. Anak-anak 

juga dapat menjadi perhiasan hidup, cobaan, musuh dan 

menjadi penyejuk pandangan bagi orangtuanya. 

Pendidikan anak ialah arahan atau bimbingan yang 

diberikan oleh orangtua maupun guru yang harus diberikan 

terhadap anak. Pendidikan anak dimulai sejak saat kita 

memilih pasangan, oleh sebab itu jangan sembarangan 

memilih seseorang untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. 

Pendidikan anak sangatlah penting, karena pendidikan 

adalah salah satu cara untuk memberikan benteng pada anak 

agar dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh negative yang 

tidak di inginkan oleh kedua orangtuanya. Apabila benteng 

yang diberikan oleh orangtuanya telah kokoh, maka pada 

saat remaja anak sudah memiliki bekal ilmu di dalam diri 

mereka untuk mengahadapi berbagai tantangan. 

Dengan melihat definsi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa materi pendidikan anak adalah suatu usaha sadar dan 

disengaja dalam menyalurkan pengetahuan, membimbing 

kepribadian anak atau peserta didik dalam mempersiapkan 

pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi anggota 

masyarakat berkepribadian baik dan matang dalam segala 

sesuatu. 
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F. Pengertian Pascanatal 

Pacanatal adalah masa sesudah kelahiran atau masa 

dimana bayi sudah keluar dari dalam kandungan. Setelah bayi 

keluar dari kandungan akan mengalami perkembangan yang 

meliputi masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan dan 

akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa dewasa, 

masa akhir dewasa, dan sampai masa tua.
10

  

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan pascanatal 

merupakan masa sesudah kelahiran, atau keluarnya bayi dari 

rahim seorang Ibu, yang akan mengalami fase tumbuh dan 

berkembang, meliputi masa bayi, balita, hingga sampai masa tua. 

 

G. Tujuan Pendidikan Anak 

Pendidikan pada masa kanak-kanak bertujuan agar kelak 

ketika anak sudah beranjak remaja dan dewasa sudah tertanam  

iman dan akhlak yang baik, tingkah laku yang baik dan mulia 

yang telah ia dapatkan dimasa kanak-kanak. Sedangkan menurut 

Arifin Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian 

yang baik melaui latihan kejiwaan, kecerdasan, penalaran, 

perasaan, dan indra.
11

 Dengan demikian tujuan akhir pendidikan 

adalah mencetak generasi yang baik, diridhoi Allah, yakni 

manusia yang akan menjalankan peranan idealnya sebagai hamba 

dan khalifah Allah secara sempurna. 

 

H. Problematika Pendidikan Anak 

Seperti yang kita ketahui bahwa mendidik anak bukanlah 

suatu hal yang mudah. Dalam pelaksanaannya banyak pengaruh 

negative dan kerusakan yang berada disekitarnya. Jika pendidik 

benar-benar tidak bertanggung jawab atas amanah yang telah 

Allah berikan, sangat dikhawatirkan jika anak akan tumbuh 

menjadi anak yang nakal. Kenakalan inilah yang dapat 

menjadikan masalah dalam proses mendidik anak. 

                                                             
10 M Ilyas, Fase Perkembangan Manusia Dalam Pendidikan Islam, Journal Al-

Liqo, Vol. 04 No. 1 (2009) : h. 8   
11 Rahmat Syukur, Konsep Islam Tentang Pendidikan Pranatal, (Jakarta : 

Diadit Media), 2006, h. 41 
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Abdullah Nashih „Ulwan menjelaskan problematika yang 

terjadi dalam pendidikan anak yang menyebabkan kenakalan 

pada anak yaitu :
12

 

1. Kemiskinan yang Mendera Keluarga 

Seperti yang kita ketahui ketika anak tidak 

mendapatkan apa yang ia inginkan di dalam rumahnya baik 

dari sandang ataupun pangan, maka anak akan bergegas 

meninggalkan rumah untuk mencari rezeki untuk menopang 

hidupnya. Dengan demikian, ia akan mudah terperdaya oleh 

pengaruh negative dari luar rumah, yang dapat menyebabkan 

anak sulit diatur dan menyimpang dari syari‟at agama. 

2. Perselisihan dan Percekcokan Antara kedua Orangtua 

Suasana ketidakharmonisan di dalam rumah dan 

keluarga yang kacau balau dapat menyebabkan anak menjadi 

jenuh sehingga ia lari dari rumah untuk mencari teman 

bergaul yang dapat menghilangkan keresahannya. Ia pun 

akan menghabiskan banyak waktu bersama dengan 

temannya dan seandainya ia salah bergaul, maka secara 

perlahan anak akan terseret ke dalam jurang dekadensi 

moral. 

3. Perceraian yang Dibarengi dengan Kemiskinan 

Akibat dari perceraian adalah terpisahnya anak dan 

tersia-siakannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui 

bersama bahwa anak tatkala telah membuka mata untuk 

memandang dunia kemudian ia mendapati seorang ibu yang 

seharusnya mengasuh dirinya dan seorang ayah yang 

menjaga serta memenuhi kebutuhannya tidak semestinya 

yang ia harapkan maka akan mendorong anak melakukan 

kejahatan. Ia akan cenderung untuk bertindak kerusakan dan 

penyimpangan. 

4. Kesenggangan yang Menyita Masa Kanak-kanak dan 

Remaja 

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

kenakalan pada anak adalah tidak memanfaatkan waktu 

                                                             
12 Abdullah Nashih „Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, terj., Arif 

Rahman Hakim cet 12, (Solo: Insan Kamil, 2020), h. 75-99 
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luang dengan baik, waktu luang hanya digunakan untuk 

bersenda gurau, bermain tanpa menuntut ilmu agama. 

5. Lingkungan dan Teman yang Buruk 

Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya 

kenakalan pada anak adalah kawan yang buruk dan 

lingkungan yang rusak, terlebih lagi jika anak bodoh, lemah 

akidah, mudah terpengaruh ketika bergaul. Maka ia akan 

mudah terpengaruh oleh kebiasaan buruk dan akhlak yang 

tercela. 

6. Perlakuan yang Buruk dari Orangtua 

Para pakar pendidik telah sepakat bahwa anak ketika 

diberlakukan kasar oleh orangtuanya atau pendidik, seperti 

dipukul, perkataan pedas, dan penghinaan maka akan 

menimbulkan reaksi balik yang tampak pada perangai dan 

akhlaknya, biasanya akan anak akan bandel dan 

membangkan. 

7. Tayangan Film Kriminal dan Pornografi 

Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya 

kenakalan pada anak dan perlakuan yang menyimpang 

adalah karena mereka sering menikmati tayangan yang tidak 

layak ditonton dan cabul. Dan tanpa disadari ia akan 

mengikuti dan menirunya. 

8. Merebaknya Pengangguran di Masyarakat 

Faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya 

kenakalan pada anak adalah ketika orangtua yang tidak 

dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga anak akan 

mencoba mencari harta dengan jalan haram seperti mencuri 

ataupun merampas. 

9. Keteledoran Orangtua akan Pendidikan Anak 

Hendaknya orangtua bertanggung jawab atas 

amanah yang telah Allah berikan, jika orangtua tidak 

memperhatikan seorang anak ia akan merasa seperti orang 

asing dan merasa tidak beda dengan seorang anak yatim 

piatu bahkan akan menjadi sebab kerusakan umat secara 

keseluruhan. 
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10. Anak Yatim 

Bencana keyatiman yang menimpa anak saat masih 

kecil, dikhawatirkan ia secara bertahap akan menjadi nakal 

dan menyimpang. Bahkan kedepannya, ia bisa menjadi 

penghancur dan perobohan eksistensi umat. 

Itulah beberapa problematika yang menjadi sebab 

terjadinya kenakalan pada anak. Semua problematika 

tersebut membahayakan, jika para orangtua ataupun 

pendidik tidak mengetahui problematika ini maka anak akan 

tumbuh dewasa secara rusak. Ia terdidik dengan tindakan 

kejahatan dan terbiasa melakukan tindakan yang hina. 

 

I. Masa Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk 

pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yaitu 

peningkatan dalam ukuran dan struktur. Seperti pertumbuhan 

fisik, seperti badan dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan 

perkembangan merupakan pola perubahan yang dialami oleh 

setiap individu baik dalam struktur maupun fungsi (fisik maupun 

psikis) menuju tingkat kematangannya yang berlangsung secara 

sistenatis, progresif, berksinambungan, dan berlangsung 

sepanjang hayat.
13

 

Setiap anak memiliki perbedaan individual yang terjadi 

karena adanya perbedaan berbagai aspek kejiwaan, bukan hanya 

yang berkaitan dengan kecerdasan dan bakat tetapi juga 

perbedaan pengalaman dan tingkat perkembangan anak, 

perbedaan pola fikir, bahkan perbedaan keperibadian secara 

keseluruhan. Sebagai implikasinya, orang tua tidak mungkin 

memperlakukan setiap anak dengan cara yang sama, sekalipun 

mereka memiliki persamaan. Memahami tahapan usia 

perkembangan anak dapat membuat orang tua mengahargai 

                                                             
13 Suhono, “Keteladana orang tua dan guru dalam Pertumbuhan dan 

Perkembangan Anak Usia Dini (Perspektif Abdullah Nashih Ulwan Kajian Kitab 

Tarbiyyah Al-Aulad Fi Al-Islam)”. Elementary, Vol. 3 No. 2 (2017) : h. 111-112 
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proses belajar dan tumbuh kembang anak. Berikut ini tahapan 

usia perkembangan anak diantaranya yaitu
14

 : 

1. Awal anak-anak (Early Chilhood) usia 0-6 Tahun 

2. Pertengahan anak-anak (Middle Chilhood) usia 7-12 Tahun 

3. Awal remaja dan remaja (Preadolescense dan Adolescense) 

usia 13-18 Tahun 

4. Awal dewasa (Early Adulthood) usia 18-21 Tahun 

Proses tumbuh kembang anak merupakan hal penting dan 

harus diperhatikan sejak dini, karena anak yang akan menjadi 

generasi penerus bangsa dan memiliki hak untuk mencapai 

perkembangan yang optimal, sehingga dibutuhkan anak dengan 

kualitas baik demi masa depan bangsa yang lebih baik. Masa 

Golden Age merupakan periode yang kritis yang terjadi satu kali 

dalam kehidupan anak.
15

  

Pada masa-masa ini orang tua memerlukan usaha 

konsisten untuk memahami keperluan anak, sehingga anak dapat 

belajar membangun kepercayaan yang mendasar basic trust 

kepada orang tua. Dukungan orang tua terhadap usaha anak untuk 

mencapai hasil dalam hal-hal yang telah diajarkan orang tua pada 

masa awal anak-anak ini, akan menentukan keberhasilan dalam 

mendidik anak di masa yang akan datang.  

 

J. Pendidikan Anak Pascanatal Menurut Abdullah Nashih 

Ulwan 

Dalam mendidik anak seharusnya kita dapat memahami 

perkembangan anak berdasarkan tahapan usia perkembangannya, 

sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan dalam menyikapi 

mereka. Meskipun tiap anak memiliki perkembangan yang 

berbeda-beda dan kita sebagai orang tua tidak mungkin 

memperlakukan setiap anak dengan cara yang sama. Pendidikan 

pascanatal diantaranya sebagai berikut : 

1. Memberikan Kabar Gembira dan Ucapan Selamat Ketika 

Seseorang Melahirkan 

                                                             
14 Ishlahunnisa‟, Mendidik Anak Perempuan Dari Buaian hingga Pelaminan, 

(Solo : Aqwam, 2010), h. 29. 
15 Meiuta Hening Prastiwi, “Overview Of Growth and Development in 

Children Age 3-6 Years”, JIKSH, Vol. 10 No. 2 (2019) : h. 243 
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Menyampaikan kabar gembira dapat membuat hati 

senang, maka seorang muslim dianjurkan untuk segera 

menyampaikan berita gembira kepada saudaranya dan 

dianjurkan kepada setiap muslim untuk memberikan ucapan 

selamat. Tindakan tesebut dapat menguatkan tali 

persaudaraan  dan menebar kecintaan dan kasih sayang 

anatara keluarga muslim
16

. 

Al-Qur'an menyebutkan tentang kegembiraan atas 

lahirnya anak di banyak ayat sebagai arahan, pengajaran 

bagi umat Islam, dengan memberikan kabar gembira dapat 

menumbuhkan jalinan sosial dan silaturahim antara kaum 

muslimin. Allah Swt berfirman
17

  

                      

      

Artinya : Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi 

kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang 

namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah 

menciptakan orang yang serupa dengan Dia. (Q.S Maryam 

19 : 7). 

2. Mengumandang adzan dan iqamah 

Islam menganjurkan kepada orangtua agar 

mengumandangkan adzan dan iqamah pada telinga bayi 

ketika bayi baru keluar dari rahim seorang ibu ke alam 

kehidupan dunia, sehingga pertama kali yang didengar oleh 

sang bayi adalah syiar tauhid. Ketika mengumandangkan 

adzan pada telinga kanan bayi, sedangkan 

mengumandangkan iqamah pada telinga kiri bayi. 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan 

At-Tirmidzi dari Hadits Abu Rafi‟, ia berkata : 

                                                             
16 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fi Islam, Mesir: Darussalam 

Lilthobaati Wannasayar Wa al-Tauzi, 1976, h. 73. 
17 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV 

Darus Sunnah, 2007),  h. 306 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَ ذََّن فِي أُذُنِ  ِ َصلَّى ّٰللاه  َرأَْيُت َرُسىَل ّٰللاه

 اْلَحَسِه ْبِه َعِلّيٍّ ِحيَه َولَدَتْهُ فَبِطَمتُ 

Artinya : Aku melihat Rasulullah 

mengumandangkan adzan pada telinga Hasan bin Ali ketika 

Fatimah melahirkannya. 

3. Mentahnik 

Tahnik artinya mengunyah kurma dan 

menggosokkan ke bagian langit-langit mulut anak yang baru 

lahir. Hal itu dilakukan dengan menaruh sebagian kurma 

yang telah dikunyah di atas jari kemudian memasukkan jari 

tersebut ke dalam mulut bayi. Setelah itu, gerakkan jari ke 

kiri dan ke kanan dengan gerakan yang lembut, sehingga 

mulut bayi seluruhnya terkena kurma yang dikunyah tadi. 

4. Mencukur Rambut 

Mencukur rambut bayi yang baru lahir adalah 

amalan yang disyari‟atkan dalam Islam, mencukur rambut 

kepalanya pada hari ketujuh dari kelahiran. Setelah itu, 

bersedekah dengan uang perak kepada orang-orang fakir dan 

orang-orang yang berhak, sedekahnya seberat timbangan 

rambutnya. 

5. Memberikan Nama yang Baik 

Memberikan nama yang baik bagi anak sangatlah 

penting, agar menghindari kedengkian si anak saat beranjak 

besar. Biasanya nama yang buruk akan memberikan dampak 

negative bagi pemiliknya, seperti mendapatkan ejekan dari 

teman-temannya. Allah Swt menyukai keindahan diantara 

keindahan ialah memberikan nama yang baik bagi si anak. 

Dari Abu Darda‟ ia berkata bahwa ia telah mendengar 

Rasulullah Saw bersabda : 

إِوَّكُمْ تُدْعَىْنَ يَىْمَ الْقِيَبمَتِ بِأَسْمَبئِكُمْ وَأَسْمَبءِ آبَبئِكُمْ  

  فَأَحْسِىُىا أَسْمَبءَكُمْ

Artinya : “Sesungguhnya kalian akan di panggil 

pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak 
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kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian.” (HR. Abu 

Daud)
18

 

6. Mengaqiqahkan  

Aqiqah merupakan sebutan bagi hewan yang 

disembelih untuk anak yang lahir, dan aqiqah adalah hak dan 

wajib ditunaikan oleh orangtua untuk anak, dua ekor 

kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk 

anak perempuan. Hadits Tentang Aqiqah dan terjemahannya 

dari Aisyah dia berkata : Rasulullah bersabda :  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرُهْم  ِ َصلَّى ّٰللاَّ أَنَّ َعبئَِشتَ أَْخبََرتَْهب أَنَّ َرُسىَل ّٰللاَّ

 َعْه اْلغََُلِم َشبتَبِن ُمَكبفِئَتَبِن َوَعْه اْلَجبِريَِت َشبة  
Artinya : “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua 

kambing yang sama dan bayi perempuan satu kambing”. 

(HR. At-Tirmidzi).
19

 

7. Mengkhitankan 

Khitan secara bahasa artinya memotong penutup 

(kulit) yang menutup ujung zakar (kemaluan). Sebagaimana 

yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Syadad bin 

Aus dari Rasulullah  bahwa beliau bersabda :  

َجب لِ  َمْكُرَمت  ِللىََّسب ءِ  ٫اْلِختَبُن ُسىَّت  ِللّرِ  

“Khitan itu disunnahkan bagi kaum laki-laki dan 

dimuliakan bagi kaum perempuan.”
20

 

 

K. Metode Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nashih ‘Uwan 

Seorang pendidik baik orangtua ataupun guru harus 

memperhatikan metode dalam pendidikan, karena sangat 

berpengaruh dalam pembentukan kepribadian seorang anak. 

Metode pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan 

kepribadian seorang anak, diantaranya ialah :
21

 

                                                             
18 Nur Kholis Rif‟ani,  Teladan Rasulullah Saw Dalam Mendidik Anak, 

(Yogyakarta : Semesta Hikmah, 2017),  h. 52. 
19 Al-Maghribi bin as-Sa‟id al-Maghribi, Begini Seharusnya Mendidik 

Anak…, h. 96 
20Abdullah Nashih „Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, terj., Arif Rahman 

Hakim cet 12…, h. 65. 
21 Ahmad Abi Al-Musabih, Smart Islamic Parenting (Mendidik dan Mencetak 

Buah Hati ala Nabi), (Yogyakarta : Araska, 2017), h. 91-111 
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1. Metode Pengisahan 

Dalam mendidik umatnya Allah juga menggunakan 

kisah atau cerita yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur‟an 

dengan secara nyata yaitu terdapat dalam surat Hud ayat 

120
22

 : 

                    

                     

Artinya : “Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami 

ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya 

Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang 

kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi 

orang-orang yang beriman”. (Q.S Hud : 120) 

2. Metode Nasihat 

Memberikan nasihat pada anak memanglah susah 

apalagi di zaman yang modern sekarang ini. Oleh karena itu 

dalam memberikan nasihat ilmu-ilmu agama kita harus 

mengerahkan kata-kata yang lembut dan tidak membuat 

hatinya tersinggung. Dalam hal inilah Allah Swt berfirman 

di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Hendaklah ketika 

memerintahkan sesuatu pada anak, kedua orang tua agar 

selalu lemah lembut dan memberikan peringatan kepada 

anaknya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat thaha 

ayat 44. Memberi nasihat dapat memberi manfaat dan 

perubahan besar untuk membuka dan menyadarkan hati 

seseorang sehingga mendorongnya untuk berprilaku yang 

baik sesuai dengan syari‟at, norma dan menjadi pribadi yang 

berfikir positif. Seperti yang dijelaskan dalam surat Thaha 

ayat 44
23

 : 

                                                             
22 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV 

Darus Sunnah, 2007),  h. 236 
23 Ibidh, 315 
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Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil 

janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah 

selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, 

serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, 

dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu 

tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada 

kamu, dan kamu selalu berpaling”. (Q.S Al-Baqarah : 83
24

) 

                   

Artinya : “Maka berbicaralah kamu berdua 

kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-

mudahan ia ingat atau takut". (Q.S Thaha 20 : 44) 

3. Keteladanan 

Secara psikologi manusia membutuhkan sebuah 

keteladanan atau peniru. Hal ini merupakan naluri manusia 

yang bersemayam dalam jiwanya. Adapun peniruan yang 

dimaksud adalah hasrat yang mendorong anak atau 

seseorang untuk melakukan seperti atau berperilaku seperti 

orang yang mempunyai pengaruh terhadap hidupnya. Seperti 

orang tua, guru, kakak, teman, atau siapapun yang sering 

berinteraksi langsung dengan si anak. 

Secara etimologi keteladanan berasal dari kata 

teladan yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

bermakna sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. 

                                                             
24 Ibidh, h. 13 
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Dengan demikian keteladanan berarti hal yang dapat ditiru 

atau dicontoh oleh seseorang dari seseorang yang 

berpengaruh buat dirinya. 

Keteladanan dapat dijadikan sebagai alat 

pendidikan, khususnya agama Islam. Oleh karenanya 

keteladanan di sini dapat didefinisikan sebagai metode 

keteladanan (uswah) yaitu metode pendidikan yang 

diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh atau teladan 

yang baik berupa perilaku, perkataan, dan tindakan nyata 

khususnya dalam melakukan ibadah dan akhlak. 

Implementasi dari keteladanan ini adalah orang tua 

dan guru yang menjadi figur yang dapat ditiru oleh seorang 

anak. Baik dari cara berpakaian, berkata, dan berperilaku. 

Jika terlaksana dengan baik maka secara langsung anak akan 

meniru perangai orang tua dan gurunya. Mendidik dan 

menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak, seorang 

pendidik atau orang tua haruslah terlebih dahulu 

mengimplementasikan apa yang akan diajarkan kepada 

anaknya, Allah Swt berfirman dalam surat As-Saff ayat 2-

3
25

. 

                   

Artinya : “Dan demi (rombongan) yang melarang 

dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan 

maksiat), dan demi (rombongan) yang membacakan 

pelajaran”. (Q,S As-Saff : 2-3) 

Maksud dari ayat di atas adalah untuk mengingatkan 

bahwa ilmu tanpa amal akan berbuat dosa. Hendaklah apa 

yang sudah didapatkan dari sebuah majelis ilmu haruslah 

diamalkan. Setelah diamalkan dengan konsisten dan 

istiqomah, barulah diajarkan kepada orang lain. Maka 

berhati-hatilah dalam mendidik anak, khususnya dalam 

mengajarkan ilmu agama Allah. 

 

                                                             
25 Ibidh, h.447 
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Beberapa kelebihan metode keteladanan dalam 

mendidik anak, antara lain: 

a. Memudahkan anak dalam memahami dan menerapkan 

ilmu yang dipelajarinya. 

b. Memudahkan orang tua dalam memberikan penilaian 

atau evaluasi. 

c. Terciptanya hubungan harmonis antara orang tua dan 

anak. 

d. Memotivasi orang tua dalam mendidik anaknya. 

e. Membuat tujuan pendidikan lebih efektif dan terarah. 

4. Metode Pembiasaan 

Pembiasaan adalah metode dalam mendidik anak 

dengan proses penanaman kebiasaan. Kebiasaan adalah cara 

berperilaku yang disadari oleh pelakunya. Metode 

pembiasaan dalam mendidik anak-anak dapat dilakukan 

secara bertahap. Apalagi anak-anak memiliki naluri yang 

mudah dan cepat sekali merasakan bosan. Sehingga kita 

sebagai pendidik atau orang tua harus memiliki cara 

tersendiri agar kebiasaan tersebut tidak menjadi suatu hal 

yang membosankan bagi anak. Beberapa hal yang perlu 

dijadikan pembiasaan di dalam mendidik dan menanamkan 

Islam kepada anak, diantaranya tingkah laku, tutur kata, 

sikap hormat dan saling menghormati, hidup yang teratur, 

mengingat bahwa Islam merupakan suatu agama yang sangat 

memperhatikan kedisiplinan. Pembiasaan yang dapat 

dilakukan pada seorang anak : 

a. Pembiasaan dalam akhlak 

Pembiasaan dalam akhlak yaitu pembiasaan 

bertingkah laku yang baik baik di dalam rumah ataupun 

di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Seperti berbicara 

sopan dan santun, berpakaian bersih, rapi, hormat 

kepada orang yang lebih tua toleransi, dan lainnya. 

b. Pembiasaan dalam ibadah 

Pembiasaan dalam ibadah yaitu pembiasaan 

salat berjamaah di masjid bagi laki-laki sekolah, 

mengucapkan doa sehari-hari sesuai dengan 

konteksnya, membaca Al-Qur‟an puasa dan lainnya. 
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c. Pembiasaan dalam keimanan 

Pembiasaan dalam keimanan yaitu pembiasaan 

agar anak beriman sepenuh hatinya. Salah satu caranya 

dengan membawa anak-anak memperhatikan keindahan 

alam memikirkannya dan merenungkan segala bentuk 

ciptaan Allah baik yang ada di langit maupun yang ada 

di bumi. Pada usia ini juga orang tua harus mengajarkan 

tata cara salat untuk menarik minatnya terhadap ibadah 

salat kita bisa memberikan sebuah mukena atau sajadah 

dengan model lucu dan unik untuknya. Anak akan 

sangat senang jika ia diikutsertakan dalam acara 

keagamaan perayaan hari besar agama, apalagi jika hari 

besar tersebut juga dirayakan oleh anggota keluarga 

lainnya dan teman-temannya ketertarikan akan agama 

pada usia dini dapat menjadi dasar yang baik bagi 

sebuah komitmen seumur hidup.
26

 

Syarat yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan metode pembiasan kepada anak-anak kita 

diantaranya yaitu : 

1) Mulailah pembiasan sebelum terlambat 

Sebelum anak-anak mempunyai kebiasaan yang 

buruk atau berlawanan dengan hal-hal yang akan 

dibiasakan, mulailah sesegera mungkin 

membiasakan hal-hal yang baik. Jangan menunda 

apalagi mencari alasan yang tidak penting, 

misalnya menunggu usia 10 tahun atau menunggu 

ketika sudah kelas 3. 

2) Pembiasaan hendaklah dilakukan secara terus-

menerus atau berulang-ulang dan dijalankan secara 

teratur sehingga akhir nya menjadi suatu kebiasaan 

yang otomatis. 

3) Pendidikan hendaklah konsekuen. 

Beberapa kelebihan mendidik anak dengan metode 

pembiasaan koma antara lain : 

                                                             
26 Ishlahunnisa‟, Mendidik Anak Perempuan Dari Buaian hingga Pelaminan,., 

h. 40 
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a) Menghemat tenaga dan waktu. 

b) Pembiasan berkaitan dengan aspek lahiriah 

dan batiniah. 

c) Kebiasaan dalam sejarahnya termasuk sebuah 

metode yang paling berhasil dalam 

pembentukan kepribadian anak. 

5. Metode Motivasi 

Setiap orang pasti membutuhkan motivasi, 

dorongan, dan semangat, baik dari dalam dirinya sendiri 

maupun dari orang lain. Maka dalam mengajarkan dan 

menanamkan nilai-nilai agama islam pada anak, kita juga 

harus memberikan motivasi yang berorientasi pada 

kehidupan akhirat. 

Hal yang perlu dijadikan motivasi dalam 

mengajarkan dan menanamkan agama kepada anak-anak, 

diantaranya yaitu : 

a. Nikmat Surga 

Seorang pendidik atau orangtua perlu 

memberikan motivasi atau dorongan yang dapat 

membangunkan semangat anak dalam beribadah kepada 

Allah. Sekalipun kita telah mengajarinya dengan 

keteladanan dan pembiasaan, seorang anak juga 

membutuhkan motivasi atau dorongan. Salah satunya 

motivasi yang paling puncak adalah meraih surga Allah. 

Surga adalah tempat terindah dan abadi yang akan 

dihuni oleh orang-orang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah. Di dalamnya dipenuhi dengan kenikmatan 

kenikmatan dan tiada tandingannya dengan apapun 

yang ada di dunia ini. Dengan tujuan meraih surga, kita 

akan senantiasa berusaha dan fokus dalam beribadah 

kepada Allah. 

Kebosanan seringkali menghampiri manusia, 

apalagi seorang anak. Maka dengan menceritakan hal-

hal yang indah, anak akan menyukainya dan dapat 

memberikan semangat padanya, ceritakan pula siapa 

saja para penghuni surga, amalan-amalan yang dapat 

membuat seseorang masuk surga, tingkatan-tingkatan 
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surga,  nama-nama pintu surga, dan beberapa hal 

lainnya terkait dengan gambaran gambaran sebuah 

kenikmatan yang abadi. 

b. Siksa Neraka 

Seorang pendidik juga dapat menceritakan 

suatu kondisi atau tempat yang tidak diinginkan oleh 

setiap umat manusia yaitu neraka dan siksaan-siksaan 

yang ada di dalamnya, agar anak tersebut tidak suka 

melakukan hal yang buruk dan dibenci oleh Allah. 

c. Kisah Para Salafus Saleh 

Banyak sekali cerita tentang kehebatan salafus 

shalih dalam beribadah kepada Allah, menjaga diri dari 

hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apabila kita sebagai 

orang tua atau pendidik menceritakannya setiap kali ada 

kesempatan untuk duduk berdampingan dengan anak 

koma terutama menjelang tidur akan menggugah 

semangat anak. 

d. Kedua Orang Tua 

Orang tua yang mampu mendidik anaknya 

dengan penuh kesabaran dan kasih sayang akan selalu 

disenangi dan dicintai oleh anak-anaknya. Apabila 

orang tua tersebut tidak pernah marah kepadanya hal 

inilah yang akan membuat anak bangga dan terus cinta 

terhadap kedua orang tuanya. Hal ini dapat dijadikan 

motivasi dalam menanamkan agama kepada anak-anak. 

Misalnya dengan sering mengingatkan anak jika kedua 

orang tuanya kelak meninggal dunia, maka doa anak 

sholeh akan membuat kedua orang tuanya mendapat 

kebahagiaan di akhirat. Selain itu juga dapat diceritakan 

bahwa anak dan orang tua akan bertemu kembali di 

surga jika sama-sama menjaga Iman dan takwa kepada 

Allah Swt. 

6. Metode Hukuman 

Pemberlakuan hukuman dapat dipahami, karena di 

satu sisi Islam menegaskan bahwa anak adalah amanah yang 

dititipkan Allah kepada orang tuanya, di sisi lain setiap 

orang tua yang mendapat amanah wajib bertanggung jawab 
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atas pemeliharaan dan pendidikan anaknya agar menjadi 

manusia yang memenuhi tujuan pendidikan Islam. Untuk itu, 

orang tua harus melakukan segala cara (metode, teknik), 

termasuk hukuman. Ayat yang menjelaskan tentang 

hukuman terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34
27

 : 

                   

                   

                    

                     

                      

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi 

kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 

sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang 

saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S 

An-Nisa : 34). 

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman yang 

diberikan oleh seorang suami kepada istri apabila 

membantah dalam beberapa tahap bantahan tertentu agama 

Islam tidak mengajarkan kekerasan, hukum yang Allah 

                                                             
27 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an Dan Terjemahannya…, h. 85 
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gambarkan dalam surat di atas jika menunjukkan bahwa 

wanita memiliki banyak sekali fitnah. Maka ia perlu arahan 

dari sang suami, perlu perlindungan dan nasihat, serta 

peringatan-peringatan lainnya agar tidak terjerumus dosa. 

Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada suami-suami 

sebuah hukuman yang pas dan pantas bagi istri yang 

membantah perintah-perintah Allah. Tetapi sebaliknya jika 

seorang istri tidak berbuat tercela maka sang suami tidak 

boleh mengadakannya. 

Beberapa cara dalam memberikan sanksi atau 

hukuman yang mendidik terhadap anak: 

1. Menunjukkan muka masam 

Memberikan hukuman kepada anak orang tua 

ataupun guru harus memperhatikan kondisi psikologi 

anak dan karakter anak tersebut. Salah satu cara 

memberi hukuman dalam mendidik anak yaitu dimulai 

dengan menunjukkan muka masam. Hal tersebut akan 

membuat anak akan merasakan hal yang berbeda ketika 

tiba-tiba kita membuatnya merasa tidak nyaman.. 

2. Memberikan peringatan dengan tegas 

Menunjukkan muka masam merupakan 

peringatan awal bahkan boleh dikatakan belum 

termasuk hukuman tetapi akan mempunyai dampak 

positif bagi anak apabila kita dapat menegurnya dengan 

baik dan benar. 

3. Berpaling 

Orang tua dapat memalingkan muka jika anak 

telah berkata bohong, memaksa meminta sesuatu yang 

tidak semestinya diberikan, ataupun kesalahan-

kesalahan kecil lainnya dengan menunjukkan sikap 

tersebut maka anak akan tersadar dari kesalahannya. 

4. Hajr (mendiamkan) 

Mendiamkan juga dapat memberikan hukuman 

terhadap misalnya jika mereka meninggalkan salat, atau 

melakukan perbuatan yang menyelisihi adab. Adapun 

hukuman mendiamkan ini paling lama 3 hari 

sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: " Tidak halal 
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seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 

hari ". (Shohih, lihat sahihul Jami‟ no 753). Tindakan 

mendiamkan dapat memberikan pengajaran adab baik 

bagi anak maupun murid. 

5. Menggantungkan tongkat 

Rasulullah bersabda, gantungkanlah cambuk di 

tempat yang bisa dilihat oleh anggota keluarga kalian, 

karena hal itu merupakan pendidikan adab bagi mereka 

". (Dinyatakan Hasan oleh Al Imam Albani 

rohimahullah dalam shahihul jami' nomor 422). Maka 

seorang ayah dapat menggantungkan cambuk yang bisa 

digunakan untuk memukul dinding agar anak-anak bisa 

menyaksikan dan merasa takut terhadap hukuman. 

Ucapan beliau, "bisa dilihat oleh anggota keluarga", 

memiliki maksud agar menjadi peringatan, peringatan 

bagi mereka sebelum melakukan kejelekan, sebab 

mereka takut tertimpa hukuman sebagai akibat. 

Selanjutnya ucapan beliau, "karena hal itu merupakan 

pendidikan adab bagi mereka", memiliki maksud bisa 

membuat mereka bersikap santun, berakhlak mulia dan 

menyandang berbagai keutamaan yang sempurna. 

6. Pukulan ringan 

Jika memang segala cara di atas tidak 

memberikan manfaat atau perubahan terhadap anak. 

Terutama jika dalam hal penunaian salat bagi seorang 

anak yang telah berusia 10 tahun, sebagaimana 

Rasulullah bersabda: "Ajari anak kalian salat ketika 

telah berusia 7 tahun, dan pukulah mereka karena 

meninggalkan salat ketika telah berusia 10 tahun, dan 

pisahkanlah tempat tidur mereka". (Sohih, HR. al-

Bazzar). 
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