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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dengan banyaknya kasus penyimpangan yang dilakukan anak 

pada saat ini seperti, maraknya kasus perundungan (bullying), tawuran antar kelompok anak, merokok, 

mencuri, minum-minuman keras, dan penyimpangan lainnya yang dilakukan anak kerap muncul di 

televisi dan surat kabar. Selain itu, kecanggihan teknologi pada zaman ini, mengakibatkan anak-anak 

pada umumnya terlena dengan gadget seperti media sosial, main tik-tok, bermain games dan yang paling 

berbahaya adalah anak dengan bebas mengakses situs-situs dewasa di internet yang berdampak terhadap 

pribadi anak serta dapat merusak karakter anak. Oleh karena itu, diperlukannya pendidikan karakter 

berbasis religius agar penyimpangan yang dilakukan anak dapat diatasi. Pendidikan karakter berbasis 

religius akan berhasil jika dilaksanakan dengan metode yang tepat yaitu, metode pendidikan karakter 

dalam bingkai nilai-nilai keagamaan yang menjadi salah satu langkah yang mampu dijadikan sebagai 

bentuk respon dalam menghadapi tantangan zaman karena dalam historisnya pendidikan karakter tidak 

bisa dipisahkan dari agama. Maka dalam hal ini, Dr. Abdullah Nashih ‟Ulwan yang merupakan salah satu 

pemikir dan pemerhati pendidikan Islam, terutama pendidikan anak, menawarkan beberapa metode 

pendidikan pada anak dalam keluarga yang merupakan sebuah tanggung jawab besar yang harus 

diberikan orangtua kepada anak untuk memberikan solusi dari krisis karakter dan kenakalan pada anak. 

Dari permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana metode pendidikan 

karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga (Analisis pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan 

dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam). Tujuannya adalah untuk mengetahui metode pendidikan 

karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga (Analisis pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan 

dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu, kegiatan penelitian yang diakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan 

berb2agai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku-buku referensi, artikel, catatan serta 

berbagai jurnal yang dapat dijadikan sumber rujukan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis isi 

(content analysis). 

Hasil penelitian ini adalah metode pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga 

(Analisis pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam) adalah metode 

pendidikan dengan keteladanan (Qudwah), metode pendidikan dengan pembiasaan („Aadah), metode 

pendidikan dengan nasihat (Mauidzah), metode pendidikan dengan perhatian dan pengawasan 

(Mulahadzah) serta metode pendidikan dengan hukuman (Uqubat).  

 

 

Kata Kunci: Metode, Pendidikan Karakter, Religius, Anak 

  



 
 

iii 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This research is motivated by the many cases of deviations committed by children at this time such 

as rampant cases of bullying (bullying), brawls between groups of children, smoking, stealing, drinking, 

and other deviations committed by children that often appear on television and newspapers. . In addition, 

the sophistication of technology at this time, resulted in children in general being complacent with 

gadgets such as social media, playing tik-tok, playing games and the most dangerous thing is that children 

freely access adult sites on the internet which have an impact on the child's personality and personality. 

can damage the character of the child. Therefore, religious-based character education is needed so that the 

deviations made by children can be overcome. Religious-based character education will be successful if it 

is carried out with the right method, namely, the method of character education in the frame of religious 

values which is one step that can be used as a form of response in facing the challenges of the times 

because historically character education cannot be separated from religion. So in this case, Dr. Abdullah 

Nashih 'Ulwan who is one of the thinkers and observers of Islamic education, especially children's 

education, offers several educational methods for children in the family which is a big responsibility that 

parents must give to children to provide solutions to character crises and delinquency in children. 

From these problems, the authors formulate a problem, namely how the method of religious-based 

character education for children in the family (Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan Thought Analysis in the Book 

of Tarbiyatul Aulad Fil Islam). The aim is to find out the method of religious-based character education 

for children in the family (Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan's Thought Analysis in the Book of Tarbiyatul 

Aulad Fil Islam). This study uses a qualitative approach that is descriptive analysis. The type of research 

used is library research, namely, research activities carried out by collecting information and data with the 

help of various materials in the library such as reference books, articles, notes and various journals that 

can be used as reference sources. The data collection method in this study uses the documentation method 

and the data analysis technique used is content analysis. 

The results of this study are the religious-based character education method for children in the family 

(Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan Thought Analysis in the Book of Tarbiyatul Aulad Fil Islam) is an 

educational method by exemplary (Qudwah), an education method with habituation ('Aadah), an 

education method by advice (Mauidzah), education method with attention and supervision (Mulahadzah) 

and education method with punishment (Uqubat). 
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MOTTO 

 

 

                                

 (ٕٔ﴿األحزاب:

 

 

 

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.”1 

(QS. Al-Ahzab [33]: 21)   

                                                             
1Departemen Agama RI, Syaamil Qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahnya Khusus Untuk Wanita, (Bandung: PT. Sygm 

Examedia Arkanleema, 2008), h.420. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini untuk menghindari kesalahpahaman makna yang terkandung dalam 

memahami judul skripsi yang penulis ajukan, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian 

kata-kata penting yang terdapat didalam judul “Metode Pendidikan Karakter Berbasis 

Religius Pada Anak Dalam Keluarga (Analisis Pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan 

dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam)”. Adapun penegasan yang dimaksud dalam skripsi ini 

adalah: 

1. Metode 

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua 

suku kata, yaitu meta yang berarti “melalui” dan hodos yang berarti “jalan atau cara”. 

Menurut Hasan Al-Liqniy, metode adalah “langkah-langkah yang diambil seorang pendidik 

guna membantu peserta didik merealisasikan tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, kata 

metode dikenal dengan istilah thoriqoh yang berarti langkah-langkah strategis yang harus 

dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan demikian, maka metode dapat 

dimaknai sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.
2
  

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa metode adalah cara yang 

digunakan oleh pendidik dalam upaya menyampaikan dan memberikan pendidikan kepada 

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang dimaksud metode dalam 

penelitian ini adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu tentang pemikiran 

tokoh dan dalam penelitian ini cara yang dimaksud adalah cara atau langkah yang diterapkan 

Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam 

keluarga. 

2. Pendidikan Karakter Berbasis Religius 

Pendidikan karakter terbentuk dari dua suku kata yaitu pendidikan dan karakter.  

pertama, adalah pendidikan. Pendidikan menurut Pasal 1 Butir 1 UU 20/2003: Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3
 

Kedua, adalah karakter. Dalam kamus Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat; 

watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada 

yang lain.
4
 Dari definisi pendidikan dan karakter tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang bertakwa.
5
 

Adapun dengan religius dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius berarti bersifat 

religi atau keagamaan. Religius merupakan nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

Yang Maha Esa. Ia menunjukan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang 

                                                             
2Moh. Abdullah, dkk., Pendidikan Islam: Mengupas Aspek-Aspek Dalam Dunia Pendidikan Islam (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, 2019), h.17. 
3Adi Suprayitno dan Wahid Wahyudi, Pendidikan Karakter Di Era Milenial, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 

h.34. 
4Ibid. 
5Ibid, h.36. 
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diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya.
6
 Karakter 

religius merupakan sifat yang ada pada diri seseorang dengan menunjukkan identitas diri, dan 

rasa patuhnya pada nilai-nilai keislaman.
7
 Karakter religius adalah watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadian, sikap, perilaku seseorang yang terbentuk dari internalisasi berbagai kebijakan 

yang berlandaskan ajaran-ajaran agama.
8
 Dari definisi pendidikan karakter dan religius 

tersebut, maka pendidikan karakter berbasis religius merupakan suatu upaya yang bertujuan 

untuk pembentukan perilaku anak, agar mempunyai karakter mulia yang berkepribadian 

Islam. Pendidikan karakter religius dalam Islam dapat menjadi sarana untuk membentuk 

karakter individu muslim yang berakhlakul karimah. Individu yang berkarakter mampu 

melaksanakan kewajiban-kewajiban-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Selain itu juga 

bisa memberikan hak kepada Allah maupun Rasul-Nya, sesama manusia, makhluk lain, 

maupun alam sekitar.
9
 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa pendidikan karakter berbasis 

religius adalah suatu upaya yang berpedoman pada pembentukan dan pengembangan anak 

yang sesuai dengan nilai karakter dan nilai-nilai keagamaan agar mempunyai karakter mulia 

yang berkepribadian Islam.. 

3. Anak  

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua atau 

manusia yang masih kecil.
10

 Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang 

Perlindungan Anak, bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11

  

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa anak adalah amanah dari 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala kepada orang tua yang harus dijaga dan dididik sebagai bentuk 

tanggung jawabnya selaku orang tua agar anak menjadi insan yang shaleh dan shalehah, 

berilmu dan bertakwa. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada anak berusia 7-15 

tahun. 

4. Keluarga 

Keluarga dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, diartikan dengan satuan kekerabatan 

yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak dengan anak-

anaknya, atau orang yang seisi rumah yang menjadi tanggung jawabnya.
12

  

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa keluarga adalah suatu unit 

masyarakat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota yang terdiri dari bapak, ibu, dengan 

anak-anaknya, yang merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam proses 

perkembangan anak. Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu orang tua (ayah dan 

ibu). 

5. Dr. Abdullah Nashih „Ulwan 

Dr. Abdullah Nashih „Ulwan adalah seorang ulama, faqih, da‟i dan pendidik. Beliau 

dilahirkan di desa Qadhi „Askar di kota Halab, Suriah pada tahun 1347 H/1928 M, di sebuah 

keluarga yang taat beragama, yang sudah terkenal dengan ketakwaan dan keshalehannya. 

Nasabnya sampai kepada Al-Husain bin „Ali bin Abi Thalib.
13

  

                                                             
6Adisusilo Sutarjo, Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h.45. 
7Benny Prasetya, Metode Pendidikan Karakter Religius Paling Efektif di Sekolah, (Malang: Academia Publication, 

2021), h.36.  
8Uky Syauqiyyatus Su‟adah, Pendidikan Karakter Religius, (Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021), h.3 
9Ulil Amrri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h.67. 
10Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.50. 
11UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h.3. 
12Amirulloh Syarbini, Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga : Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membentuk 

Karakter Anak Menurut Perspektif Islam  (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h.20. 
13Dr. Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terj. Arif Rahman Hakim, Pendidikan Anak Dalam Islam 

(Solo: Insan Kamil, 2012), h.xxxiii. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa Dr. Abdullah Nashih 

„Ulwan merupakan pemerhati masalah pendidikan terutama pendidikan anak dan dakwah 

Islam. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan mata pelajaran Tarbiyah 

Islamiyah sebagai pelajaran wajib di sekolah menengah diseluruh Suriah. Beliau aktif sebagai 

da‟i di sekolah-sekolah dan masjid-masjid di daerah Halab. Dr. Abdullah Nashih „Ulwan 

merupakan penulis yang produktif untuk masaah-masalah dakwah, syariah, dan tarbiyah. 

Beliau dikenal sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta Islami, baik 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan atsar-atsar para salaf yang saleh. 

6. Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam 

Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam merupakan kitab karangan Dr. Abdullah Nashih „Ulwan 

yang mendapat banyak pujian dari para ustadz, ulama, dan pakar pendidikan. Kitab ini telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beberapa versi. Penulis menggunakan versi 

yang diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Lc dan Drs. Jamaluddin Miri, Lc dengan judul 

“Pendidikan Anak dalam Islam”.  

Secara garis besar, buku ini terbagi menjadi tiga bagian. Dalam setiap bagian terdapat 

beberapa pasal penjelas yang tersusun secara urut. Uniknya, meski bertema pendidikan anak, 

penulis ternyata memulai pembahasannya dengan mengulas tentang pernikahan ideal di 

dalam Islam. Hal ini disebabkan, pernikahan adalah langkah awal untuk memulai proses 

pendidikan anak. 

Jadi, secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul “Metode Pendidikan Karakter 

Berbasis Religius Pada Anak dalam Keluarga (Analisis Pemikiran Dr. Abdullah Nashih 

„Ulwan” dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam) adalah cara atau langkah yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yang berbasis religius di dalam keluarga pada anak 

agar memiliki kepribadian Islam yang bertakwa kepada Allah (analisis pemikiran Dr. Abdullah 

Nashih „Ulwan yang terdapat di dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam) 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan yang tidak mungkin dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia. Menurut Umdirah, pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan 

memerlukan pendidikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan 

manusia yang paling hakiki bagi kelangsungan kehidupan manusia, karena manusia tidak akan 

bisa hidup secara wajar tanpa adanya proses pendidikan.
14

  

Menurut D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan dan pimpinan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.
15

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Kemudian pada Bab II Pasal 3 dikatakan juga bahwa, pendidikan berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi pendidikan agar 

menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Maka inti dari pendidikan adalah pembentukan karakter, untuk mendewasakan manusia dengan 

                                                             
14Uci Sanusi, Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 1. 
15Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam , (Bandung: PT. Al- Ma‟rifat, 1989), h. 19. 
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sikap, perilaku, dan moral yang baik sehingga lahirlah generasi madani.
16

 Dari rumusan ini 

terlihat bahwa pendidikan nasional mengemban misi yang tidak ringan, yakni membangun 

manusia yang utuh dan paripurna yang memiliki nilai-nilai karakter yang agung disamping juga 

harus memiliki keimanan dan ketakwaan. Karena itulah pendidikan menjadi agent of change 

yang harus mampu melakukan perbaikan karakter bangsa.  

Pendidikan mencakup tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, serta ranah 

psikomotorik. Dalam ranah kognitif, pendidikan mengusahakan membimbing anak didik dari 

tidak tahu  menjadi tahu. Dalam ranah afektif, pendidikan mengusahakan membina anak didik 

untuk bersikap sesuai dengan pengetahuan yang telah dipahami. Sedangkan, dalam ranah 

psikomotorik, pendidikan menuntun anak didik untuk berperan sesuai dengan pengetahuan yang 

telah dimengerti.
17

  

Pada dasarnya, proses pendidikan terjadi pada ruang lingkup keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berlangsung di tiga lingkungan yang 

disebut Tri Sentra Pendidikan (tiga pusat pendidikan) yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Ketiganya memiliki fungsi dan peran yang penting dalam proses pembentukan karakter anak. 

Tetapi orang tualah yang memiliki peran sentral dan menempati posisi yang paling menentukan, 

karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dikenal anak dan bersifat 

alami.
18

  

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, di lingkungan keluarga pertama-tama 

anak mendapatkan pengaruh. Karena itu, keluarga merupakan pendidik tertua yang bersifat 

informal dan kodrati. Lahirnya keluarga sebagai lembaga pendidikan semenjak manusia itu ada, 

dan tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak, agar anak dapat 

berkembang secara baik.
19

  

Dalam sebuah keluarga, pendidik yang pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Orang 

tua merupakan struktur keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan mereka bertanggung jawab 

penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, karena sukses atau tidaknya anak 

bergantung pada perhatian dan pendidikannya.
20

  

Orang tua memiliki peranan untuk menjaga dan memelihara keluarganya. Orang tua yang 

baik adalah orang tua yang mengerti akan kebutuhan yang diperlukan anak-anaknya yaitu 

pendidikan, karena pendidikan merupakan cara atau langkah orang tua agar anaknya memiliki 

pengetahuan yang luas dan dengan pengetahuan itu anak bisa membedakan antara yang baik dan 

yang bathil sehingga anak akan menyelamatkan orang tua dari api neraka. Sebagaimana terdapat 

dalam firman Allah dalam QS. At-Tahrim (66) ayat 6 yang berbunyi: 

                                  

                   :التحرٌن﴿ٙ) 

 “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 

                                                             
16Windi Siti Jahroh, dan Nana Sutarna, “Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral,” FKIP UNS 

Journal Systems, Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan, h.395. 
17Saidah, U. H, Pengantar Pendidikan: Telaah Pendidikan Secara Global dan Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), h. 18. 
18Jalaluddin, “Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga,” Ta‟dib: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. XVII, No. 01 (Juni 

2012), h.42. DOI: https://doi.org/10.19109/td.v17i01.24  
19Nur Ahid, Pendidikan Keluarga Perspektif Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.3. 
20Nur Ubiyanti, Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.177. 
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tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim (66):6).
21

  

Anak merupakan amanah dari Allah kepada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus 

menjaga dan memelihara amanah dengan mendidik dan membimbing anak-anaknya, agar mereka 

memiliki karakter yang mulia, menjadi anak yang shalih dan shalihah serta menjadi manusia yang 

bertakwa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan pendidikan pada anak dalam 

keluarga. Kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan dalam 

keluarga, sejak dari bangun tidur hingga tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan 

pendidikan dari lingkungan keluarga yaitu orang tua.
22

 

Di Era globalisasi saat ini merupakan tantangan besar bagi orang tua dalam upaya mendidik 

anak. Teknologi yang semakin canggih dan akses informasi yang semakin mudah sedikit banyak 

mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat juga membawa dampak positif dan negatif dalam perkembangan anak. Dampak 

positifnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempermudah anak dalam memperoleh 

informasi tentang apa saja yang mereka butuhkan, terutama informasi-informasi yang mendukung 

pembelajaran. Namun, dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga 

semakin dirasakan dengan banyaknya penyimpangan yang dilakukan anak. Banyak perilaku 

menyimpang anak yang sering disajikan di media cetak maupun elektronik akibat tontonan anak 

yang tidak wajar dan minim nilai-nilai pendidikan bagi anak, serta pengaruh budaya asing yang 

semakin nyata sehingga dapat mempengaruhi perilaku mereka. Kasus maraknya perundungan 

(bullying), tawuran antar kelompok anak, merokok, mencuri, minum-minuman keras, dan 

penyimpangan lainnya yang dilakukan anak kerap muncul di televisi dan surat kabar. Baru-baru 

ini diberitakan di televisi, warga menggerebek anak-anak yang sedang berpesta minuman keras 

(miras) di sebuah rumah kosong di Jalan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan itu, 

warga menemukan lima botol minuman keras, dari delapan orang anak yang digerebek, dua 

diantaranya adalah perempuan. Anak-anak tersebut berumur 9 tahun dan yang paling tua berumur 

15 tahun. (15 September 2021, Sumber: CNN Indonesia Trans TV).  

Berikut ini penulis tampilkan beberapa kasus penyimpangan yang dilakukan anak yaitu, 

kasus perundungan (bullying) yang dilakukan anak-anak seperti siswa SD berusia 12 tahun harus 

dirawat di RSUD Karel Satsuitubun, Maluku Tenggara sejak 24 April 2021. SA menjadi korban 

perundungan kakak kelasnya, dengan cara dipukul di bagian kepala. Selain itu, kepalanya juga 

dibenturkan ke tembok. Siswa kelas 5 SD itu kerap meronta kesakitan dan mengeluhkan kondisi 

kepalanya. Sementara itu, ibu korban mengaku jika anaknya kerap menjadi korban bullying di 

sekolahnya. Kasus lainnya dialami oleh SN siswi SD di Merangin, Jambi yang mengalami 

depresi berat karena dirundung oleh teman-teman sekolahnya, yang diduga berjumlah 6 orang. Ia 

juga mendapat penyerangan secara fisik, saat korban tidak bersedia memberi contekan kepada 

pelaku. (Sumber: okezone.com) 

Terdapat juga kasus pencurian yang dilakukan anak-anak, 5 bocah curi duit jutaan di sekolah 

Gunungkidul buat jajan. Polisi mengamankan 5 anak yang mencuri uang di salah satu SD di 

Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mirisnya 

uang hasil curian senilai sekitar Rp 8 juta itu digunakan untuk jajan. Peristiwa itu bermula saat 

salah seorang guru SD tersebut datang ke sekolah dan tidak menemukan uang yang disimpan di 

laci pada Selasa (7/9/21). Total duit senilai Rp 8,1 juta raib. Kasus pencurian itu langsung 

dilaporkan pihak sekolah ke Polsek Rongkop. Setelah diselidiki polisi menemukan jendela di 

belakang ruangan dalam posisi terbuka dan ditemukan bekas congkelan. Dari lima anak tersebut 

                                                             
21Departemen Agama RI, Syaamil Qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahnya Khusus Untuk Wanita, (Bandung: PT. Sygm 

Examedia Arkanleema, 2008), h.560.  
22Saiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga: Upaya Membangun Cinta 

Membentuk Pribadi Anak, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.24. 
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paling tua berusia 12 tahun. Bahkan beberapa pelaku ada yang berstatus murid SD tersebut. 

(Sumber: Detik.com). Selain itu, ada juga kasus pencurian di Tasikmalaya (18/2/21) di SD Negeri 

2 Tugu, komplotan bocah SD mencuri 1 kuintal buku paket SD dan hasil uangnya untuk main 

game. (Sumber: SindoNews.Com). Itulah beberapa penyimpangan yang dilakukan anak dan 

masih banyak lagi penyimpangan lainnya yang menjadi bukti lemahnya iman dan rendahnya 

nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh seorang anak. 

Selain itu, dengan keterbukaan serta kecanggihan teknologi pada zaman ini, mengakibatkan 

anak pada umumnya terlena dengan gadget seperti media sosial, main tik-tok, bermain games dan 

sebagainya yang sudah tentu berdampak terhadap pribadi anak. Survei menyebutkan bahwa 

Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan online seperti 

bermain game dan komunikasi online (masing-masing 65%), belajar secara daring dan 

mempelajari keterampilan baru (masing-masing 48%), pembaharuan status di media sosial dan 

menonton film atau serial di platform online (masing-masing 42%), membuat video di Tik Tok 

atau platform video pendek lainnya (37%), serta membaca buku atau komik di internet 

(Sumber: mediaindonesia.com).
23

 Penggunaan gadget pada anak-anak dapat mengakibatkan 

dampak negatif pada perkembangannya seperti, anak menjadi pemalas terutama malas dalam hal 

beribadah, kurang rasa percaya diri, berkurangnya komunikasi anak, kecanduan dalam bermain 

game, serta yang paling berbahaya adalah anak dengan bebas mengakses situs-situs dewasa di 

internet yang dapat merusak karakter anak.  

Penyebab kenakalan yang dilakukan oleh anak lebih banyak disebabkan karena kondisi 

orang tua sendiri, seperti kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua karena orang tua terlalu 

sibuk dengan urusannya, kurangnya kasih sayang, kurangnya pendidikan yang diberikan kepada 

anak di rumah, kondisi keluarga yang tidak harmonis karena keharmonisan keluarga menjadi 

kunci sukses pendidikan karakter pada anak, anak-anak nakal yang melakukan tindakan kriminal 

di masyarakat juga banyak disebabkan oleh keluarga mereka yang tidak harmonis. Kenakalan itu 

muncul karena tidak adanya figur teladan di keluarga yang menjadi panutan (model) bagi anak 

dalam bersikap dan berperilaku. Selain itu, perlakuan buruk dari orang tua (diperlakukan kasar, 

dipukul, berkata pedas) dan lain sebagainya, sehingga dalam keluarga tidak berlangsung proses 

pendidikan karakter pada diri anak.
24

 Masih banyak orang tua yang belum memahami tugas dan 

tanggung jawab mereka sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya sehingga mereka 

mengganggap sepele hal tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pendidikan dan tanggung jawab 

pembinaan anak pada lembaga sekolah maupun asisten rumah tangga. Padahal pendidikan 

karakter pada diri anak bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah ataupun asisten rumah 

tangga, melainkan orang tualah sebagai pemilik anak yang sesungguhnya, yang memiliki 

tanggung jawab besar dan utama dalam hal ini.  

Dalam dunia pendidikan, pendidikan karakter menjadi solusi dan alternatif utama untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang sangat penting 

terutama bagi anak-anak yang masih dalam dunia pendidikan, karena pendidikan karakter dalam 

dunia pendidikan dijadikan sebagai wadah atau proses untuk membentuk pribadi anak agar 

menjadi pribadi yang baik. Dasar pendidikan karakter anak adalah keluarga yaitu orang tua (ayah 

dan ibu), kalau seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari orang tuanya, anak 

tersebut akan berkarakter baik pada tahap selanjutnya. Maka, orang tua memegang peranan 

penting dalam berlangsungnya proses pendidikan dan pembentukan perilaku anak yang sesuai 

                                                             
23https://mediaindonesia.com/humaniora/398511/survei-87-anak-indonesia-main-medsos-sebelum-13-tahun  

diakses pada tanggal 20 oktober 2021. 
24Jakaria Umro, “Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam,” Al-Makhrifat: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 

(2017), h.100.  

https://mediaindonesia.com/humaniora/398511/survei-87-anak-indonesia-main-medsos-sebelum-13-tahun
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dengan nilai karakter yang ada didalam masyarakat, dan orang tua juga berperan dalam 

penyadaran, penanaman dan pengembangan karakter anak.
25

 

Pendidikan karakter bukanlah sebuah pendidikan yang hanya sekedar mentransfer 

pengetahuan tentang sesuatu yang salah atau yang benar. Tetapi juga harus mentransfer nilai dan 

menjadikan itu sebagai habituasi atau kebiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh 

anak. Pada akhirnya pendidikan karakter merupakan upaya menyeimbangkan kompetensi anak 

secara utuh yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan 

psikomotorik.
26  

Adapun dengan religius dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius berarti bersifat religi 

atau keagamaan. Nilai religius ini adalah nilai karakter yang berkaitan dengan ranah hubungan 

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ranah religius sangat penting untuk ditumbuh 

kembangkan pada anak dalam rangka  mengonstruk perkataan, pikiran, serta tindakan anak yang 

diusahakan untuk  selalu didasarkan pada nilai dan norma ketuhanan yang berdasarkan pada 

ajaran agama yang dianut. Maknanya, bahwa ajaran dan agama yang dianut anak benar-benar 

dihayati, dipahami  dan dilaksanakan pada setiap harinya.
27

  

Religius menurut Islam adalah menjalankan agama secara menyeluruh (kaffah).
28

 Menurut 

Nucholish Madjid, religius bukan sekedar sholat, membaca do‟a, agama lebih dari itu yaitu, 

keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji yang dilakukan demi memperoleh ridha dari 

Allah.
29

  

Karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat 

pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam bersikap maupun bertindak yang dapat membedakan dengan karakter orang lain.
30

 

Pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah dua hal yang saling berhubungan. Nilai-nilai 

yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasikan berasal dari empat 

sumber yaitu, agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional.  

Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam menumbuh kembangkan 

pendidikan karakter berbasis religius. Ajaran agama Islam mengharuskan bahwa nilai-nilai agama 

sudah harus ditanamkan sejak anak lahir karena agama menjadi tembok pembatas paling kuat 

terhadap berbagai penyimpangan, yang diharapkan nantinya anak memiliki karakter religius. 

Karakter religius identik dengan tingkah laku yang agamis sehingga mengandung nilai-nilai 

positif, karenanya karakter religius menjadi modal awal untuk membentuk karakter yang lainnya. 

Apabila pendidikan anak jauh dari ajaran religius dan tidak berhubungan dengan Allah, 

maka tidak diragukan lagi, bahwa anak akan tumbuh di atas dasar kefasikan, penyimpangan, 

kesesatan, dan kekafiran. Ia akan mengikuti nafsu dan bisikan-bisikan setan. Selain itu, jika 

seseorang tidak berperilaku religius pasti hidupnya acak-acakan, tidak memikirkan kewajiban-

kewajibannya sebagai manusia terhadap Tuhannya, tidak menghargai sesama, suka membuat 

onar. Untuk itu, dibutuhkan benteng pertahanan religius yang berakar pada hati sanubari, 

kebiasaan mengingat Allah yang ada dalam diri sehingga akan memisahkan anak dari sifat-sifat 

jelek, kebiasaan-kebiasaan dosa, dan tradisi-tradisi jahiliyah yang rusak. 

                                                             
25Dicky Setiardi, “Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak,” Jurnal Tarbawi,  Vol. 14, No. 2 (2017), 

h.136. DOI: https://doi.org/1034001/tarbawi.v14i2.619 
26Lyna Dwi Muya Syaroh, Zeni Murtafiati Mizani, “Membentuk Karakter Religius dengan Pembiasaan Perilaku Religi 

di Sekolah: Studi di SMA Negeri 3 Ponorogo,” Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES), Vol. 3, No. 1 (2020), 
h.65. DOI: https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1224 

27Ibid. 
28Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2002), h.294. 
29Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, (Jakarta: Paramadina, 1997), h.124. 
30Uky Syauqiyyatus Su‟adah, Pendidikan Karakter Religius, (Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021), h.3.  
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Pendidikan karakter berbasis religius merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk 

pembentukan perilaku anak, dimana pendidikan karakter berbasis religius sebagai landasan awal 

untuk menciptakan generasi yang mempunyai karakter mulia yang berkepribadian Islam. 

Pendidikan karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh anak dalam menghadapi perubahan 

zaman dan degradasi karakter, dalam hal ini anak diharapkan mampu memiliki dan berperilaku 

dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama.
31

 

Pendidikan karakter berbasis religius merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menunjang 

keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. 

Pendidikan karakter berbasis religius dalam keluarga pada anak dimulai dari orang tua yang 

harus menjadi contoh yang baik untuk anak, seperti ketika akan makan, misalnya ayah membaca 

basmalah, anak-anak menirukan itu. Tatkala orang tua shalat, anak diajak shalat, sekalipun 

mereka belum mengetahui cara dan bacaannya. Tatkala puasa ramadhan, orang tuanya mengajak 

anak makan sahur, meskipun pukul sembilan mereka sudah berbuka. Tatkala shalat Idul Fitri, 

anak dibawa ke lapangan atau masjid (meskipun mereka hanya ribut-ribut saja di sana, tetapi 

suasana itu akan berpengaruh kepada mereka). Tatkala ayah datang dari bepergian atau tatkala 

akan meninggalkan rumah, ucapkanlah salam.
32

 Begitulah kita lakukan pada ajaran-ajaran yang 

lain. Intinya, anak dilatih dengan kegiatan-kegiatan yang akan menumbuhkan pribadi religius.  

Pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga sangatlah penting. Orang tua 

memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan karakter anak yang religius. Memiliki anak yang 

berkarakter religius merupakan harapan setiap orang tua. Akan tetapi untuk membentuk anak 

yang berkarakter religius tersebut diperlukan waktu yang lama dan dibutuhkan keterlibatan 

keluarga untuk selalu menanamkan dan membiasakan berperilaku baik. 

Upaya pendidikan karakter berbasis religius akan berhasil jika dilaksanakan dengan metode 

yang tepat. Metode pendidikan karakter dalam bingkai nilai-nilai keagamaan adalah salah satu 

langkah yang mampu dijadikan sebagai bentuk respon dalam menghadapi tantangan zaman 

karena dalam historisnya pendidikan karakter tidak bisa dipisahkan dari agama.  

Para ahli setuju bahwa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص adalah suri tauladan dalam berbagai hal dalam 

menjalani kehidupan ini termasuk didalamnya bagaimana mendidik anak untuk memiliki karakter 

yang terpuji dan karakter Rasulullah sangat tepat digunakan untuk membentuk karakter bangsa. 

Hampir setiap pembahasan tentang karakter selalu menempatkan 4 karakter (shiddiq, amanah, 

tabligh, fathonah) menjadi pokok bahasan. Empat karakter tersebut sudah menjadi mata pelajaran 

kita mulai dari tingkat sekolah dasar, tapi sayangnya belum menjadi karakter bangsa.
33

  

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Dr. Abdullah Nashih „Ulwan yang merupakan 

salah satu pemikir dan pemerhati pendidikan Islam, terutama pendidikan anak, memberikan 

pemahaman kepada pendidik dalam upaya memberikan pendidikan karakter dengan 

menggunakan metode yang baik dan sesuai dengan empat karakter Rasulullah. Beliau juga 

mempaparkan secara mendalam mengenai metode yang diajarkan oleh Rasulullah dalam buku 

karangannya Tarbiyatul Aulad Fil Islam yang telah diterjemahkan dalam buku Pendidikan Anak 

Dalam Islam. Beliau menawarkan beberapa metode pendidikan karakter berbasis religius pada 

anak untuk memberikan solusi bagi generasi kaum muslimin dari krisis karakter dan kenakalan 

pada anak yaitu: 

1. Metode Pendidikan dengan Keteladanan (Qudwah). 

2. Metode Pendidikan dengan Pembiasaan („Aadah). 

                                                             
31Ansulat Esmael, Nafiah, “Implementasi Pendidikan Karakter Religius Di Sekolah Dasar Khadijah Surabaya,”Jurnal 

Pendidikan Dasar, Vol. 2, No. 1 (2018), h.19. 
32Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h.6 
33Nur Syarifuddin, dan M.Fauzi “Pendidikan Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan (Tinjauan Kitab Tariyatul 

Aulad Fil Islam dan Relevansinya dengan Pendidikan Nasional,” AKADEMIKA,  Vol. 13, No. 2 (2019), h.154. DOI: 

https://doi.org/10.30736/adk.v13i02.124 
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3. Metode Pendidikan dengan Nasehat (Mauidzah). 

4. Metode Pendidikan dengan Perhatian dan Pengawasan (Mulahadzah). 

5. Metode Pendidikan dengan Hukuman (Uqubat).  

Dr. Abdullah Nashih „Ulwan langsung mengambil metode-metode tersebut dari pendidik 

utama umat, yaitu Nabi Muhammad, para sahabat yang mulia serta para ulama. Metode yang 

digagas beliau memiliki landasan kuat yakni Al-Qur‟an dan Sunnah. Metode pendidikan yang 

ditulis Dr. Abdullah Nashih „Ulwan bisa menjadi pilihan utama orang tua, guru, dan masyarakat.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk 

meneliti secara mendalam mengenai metode-metode pendidikan yang berpengaruh pada anak 

menurut pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan melalui karyanya dalam buku Tarbiyatul Aulad 

Fil Islam (Pendidikan Anak Dalam Islam), oleh karena itu skripsi ini mengambil tema besar yang 

berjudul “Metode Pendidikan Karakter Berbasis Religius Pada Anak dalam Keluarga 

(Analisis Pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam).” 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Fokus penelitian area spesifik yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan 

fokus penelitian yaitu mengenai Metode Pendidikan Karakter Berbasis Religius Pada Anak (Usia 

7-15 tahun) dalam Keluarga (Analisis Pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab 

Tarbiyatul Aulad Fil Islam). Sub fokus pada fokus tersebut yaitu, metode pendidikan dengan 

keteladanan (Qudwah), metode pendidikan dengan pembiasaan („Aadah), metode pendidikan 

dengan nasihat (Mauidzah), metode pendidikan dengan perhatian dan pengawasan (Mulahadzah), 

dan metode pendidikan dengan hukuman (Uqubat). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang ada, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Bagaimana metode pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam 

keluarga (Analisis Pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam)?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui metode pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga 

(Analisis Pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam).” 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setelah proses penelitian diselesaikan, maka diharapkan tulisan ini dapat memberikan 

manfaat antara lain : 

1. Secara Teoritis 

a. Bagi penulis, dengan mengkaji metode pendidikan karakter berbasis religius pada anak 

dalam keluarga (Analisis Pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul 

Aulad Fil Islam) dapat menambah wawasan penulis mengenai metode pendidikan 

tersebut. 

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam 

menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya metode pendidikan 

berbasis karakter religius pada anak dalam keluarga.  

c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang metode pendidikan karakter berbasis religius pada 

anak dalam keluarga. 
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2. Secara Praktis 

a. Memberikan bahan masukan kepada para pendidik khususnya orang tua dalam 

memberikan pendidikan karakter berbasis religius kepada anak-anaknya khususnya di 

lingkungan keluarga. 

b. Menambah wawasan dalam hal pelaksanakan metode pendidikan karakter berbasis 

religius dalam keluarga. 

c. Dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pendidik dan orangtua yang mempunyai tugas 

dalam hal mendidik karakter anak, diharapkan mereka dapat menerapkan metode-metode 

yang tepat dalam pendidikan karakter berbasis religius. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mencapai suatu hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini dan menghindari tumpang tindih dari pembahasan penelitian sebelumnya, 

oleh karena itu, penulis melakukan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan, 

penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hambal dalam jurnal Vol.2 No.2, Juli 2019, yang 

berjudul “Pembentukan karakter Anak Menurut Abdullah Nashih Ulwan”. Kesimpulan dari 

jurnal penelitian ini adalah pembentukan karakter anak menurut Abdullah Nashih Ulwan 

dimulai sejak anak dilahirkan dan pembentukan karakter anak menjadi insan kamil tidak 

cukup dengan pembenahan akhlak, namun harus memperhatikan beberapa aspek pembinaan, 

baik pendidikan keimanan, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan keilmuan dan 

pendidikan jasmani.
34

 Jurnal penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan, perbedaannya peneliti terdahulu mengkaji pembentukan karakter anak menurut 

Abdullah Nashih Ulwan, Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini memfokuskan 

dan mengkaji mengenai metode pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam 

keluarga (analisis pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahma dan Marhumah dalam jurnal Vol.1 No.1 2019, J-

Sanak_Jurnal Kajian Anak, yang berjudul “Metode Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

(Studi Komparasi Pemikiran Zakiah Daradjat dan Thomas Lickona”. Dalam jurnal ini 

dijelaskan metode pendidikan karakter anak usia dini pemikiran Zakiah Daradjat meliputi 

metode pendidikan karakter anak sebelum lahir yaitu pembentukan karakter  melalui 

pemilihan pasangan dan dalam kandungan, dan metode pendidikan karakter anak setelah lahir 

yang berlangsung dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Adapun metode pembentukan 

karakter anak usia dini menurut Thomas Lickona terbagi tiga yaitu, metode pembentukan 

karakter anak dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.
35

 Dalam jurnal penelitian ini terdapat 

persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang metode pendidikan karakter. Perbedaannya 

adalah peneliti terdahulu mengkaji metode pendidikan karakter anak usia dini dari studi 

komparasi pemikiran tokoh Zakiah Daradjat dan Thomas Lickona, sedangkan penulis 

meneliti metode pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga (analisis 

pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosikum dalam jurnal Vol.6 No.2 November 2018, Jurnal 

Kependidikan, yang berjudul “Peran Keluarga dalam Implementasi Pendidikan Karakter 

Religius Anak”. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah pendidikan karakter religius 

                                                             
34Muhamad Hambal, “Pembentukan Karakter Anak Menurut Abdullah Nashih Ulwan,” TA‟LIM: Jurnal Studi 

Pendidikan Islam,Vol.2 No.2 (2019). DOI: https://doi.org/10.29062/ta‟lim.v2i2.1676  
35Aulia Rahma dan Marhumah, “Metode Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (Studi Komparasi Pemikiran Zakiah 

Daradjat dan Thomas Lickona),” J-Sanak: Jurnal Kajian Anak UIN Sunan Kalijaga Vol.1 No.1 (2019). DOI: 

https://doi.org/10.24127/j-sanak.v1i01.14  
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pada anak dalam keluarga sangatlah penting, dengan adanya pendidikan berkarakter religius 

dapat membentuk anak yang memiliki karakter baik. Dalam pendidikan karakter religius pada 

anak dapat menggunakan beberapa metode yaitu melalui pengajaran, pembiasaan, pemberian 

keteladanan, pengawasan, pemberian motivasi dan nasehat, penegakan aturan serta pola 

pemberian penghargaan dan hukuman.
36

 Jurnal penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan, perbedaannya peneliti terdahulu mengkaji peran keluarga dalam 

implementasi pendidikan karakter religius anak, sedangkan penelitian yang akan penulis 

lakukan ini memfokuskan dan mengkaji mengenai metode pendidikan karakter berbasis 

religius pada anak dalam keluarga (analisis pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam 

Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam). 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Deni Sulistyanik Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto Tahun 2020 dalam 

skripsinya yang berjudul “Metode Pendidikan Karakter Religius Telaah Kitab Tadzkirotu As-

Sami‟ Wal Muta‟allim Adabi „Alim Wa Almuta‟allim Karya Ibnu Jama‟ah Al-Kinani Al-

Syafi‟i”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai karakter religius ada 8 nilai karakter yaitu 

memuliakan ilmu dan seorang guru yang mengajarinya, menjaga keimanannya untuk selalu 

mengingat Allah, selalu bersikap zuhud, menjaga serta melakukan hal yang dianjurkan Islam, 

memiliki niat baik menuntut ilmu, tawadhu, wara‟, dan menghormati guru. Nilai-nilai 

tersebut diimplikasikan melalui metode pendidikan karakter religius dengan metode 

pengajaran, pembiasaan, pengawasan, nasihat, memotivasi dan do‟a.
37

 Penelitian tersebut 

terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang metode pendidikan karakter religius. 

Perbedaannya adalah peneliti terdahulu mengkaji metode pendidikan karakter religius 

menurut pemikiran Ibnu Jama‟ah Al-Kinani Al-Syafi‟i, sedangkan penulis meneliti metode 

pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga (analisis pemikiran Dr. 

Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam). 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Maisyaroh Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Hukuman dalam Pendidikan Islam 

Perspektif Abdullah Nashih Ulwan”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep hukuman 

dalam dunia pendidikan menurut Abdullah Nashih Ulwan ada lima cara yaitu dengan 

pengarahan, isyarat, kecaman, boikot dan pukulan.
38

 Penelitian tersebut berbeda dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan, dimana dalam hal ini peneliti mengkaji metode 

pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga (analisis pemikiran Dr. 

Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam) secara keseluruhan, 

sedangkan penelitian yang terdahulu hanya memfokuskan pada metode hukuman saja. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Sugiarti Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 

Tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul “Karakter Pendidik Menurut Abdullah Nahshih 

Ulwan”. Kesimpulan penelitian ini adalah karakter pendidik menurut Abdullah Nashih 

Ulwan terdapat 5 poin, yaitu ikhlas, takwa, kompeten, santun/lemah lembut dan tanggung 

jawab.
39

 Peneltian tersebut berbeda dengan peneltian yang akan penulis lakukan. 

Perbedaannya peneliti terdahulu mengkaji karakter pada pendidik. Sedangkan penelitian yang 

                                                             
36Rosikum, “Peran Keluarga dalam Implementasi Pendidikan Karakter Religius Anak,” Jurnal Kependidikan,Vol.6 

No.2 (2018). DOI: https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.1910   
37Eka Deni Sulistyanik, “Metode Pendidikan Karakter Religius Telaah Kitab Tadzkirotu As-Sami‟ Wal Muta‟allim 

Adabi „Alim Wa Almuta‟allim Karya Ibnu Jama‟ah Al-Kinani Al-Syafi‟i,”Skripsi,Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH. 

Abdul Chalim Mojokerto, 2020. 
38Nurul Maisyaroh, “Konsep Hukuman Dalam Pendidikan Islam Perspektif Abdullah Nashih „Ulwan,”Skripsi,Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. 
39Dea Sugiarti, “Karakter Pendidik Menurut Abdullah Nashih Ulwan,”Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. 
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akan penulis lakukan ini memfokuskan dan mengkaji mengenai metode-metode 

pendidikannya terutama metode pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam 

keluarga (analisis pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil 

Islam). 

 

H. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
40

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan taylor mendefinisikan Pendekatan penelitian  kualitatif adalah suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
41

 Pendekatan penelitian kualitatif ini 

bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide 

pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta 

melakukan generalisasi terhadap hasil yang dilakukan.
42

 

b. Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang ingin diteliti, maka penelitian ini termasuk ke 

dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu suatu 

penelitian yang memfokuskan pembahasan pada literatur-literatur baik berupa buku-

buku, majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi kepustakaan lainnya yang 

dapat dijadikan sumber rujukan. Penelitian kepustakaan berbeda dengan penelitian 

lapangan, lokasi pengumpulan data dapat ditemukan dimanapun manakala tersedia 

kepustakaan yang sesuai dengan objek penelitian tersebut.
43 Studi ini akan mengkaji 

substansi teks berupa pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan tentang metode pendidikan 

karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga. Penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi dari kitab terjemahan, buku, maupun karya ilmiah 

yang ada hubungannya dengan pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan tentang metode 

pendidikan karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga. 

 

2. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari 

mana data itu dapat diperoleh.
44

 Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Sumber Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
45

 Atau buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek 

penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Dr. Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak Dalam 

Islam), Terj. Arif Rahman Hakim, Lc., (Solo: Insan Kamil, 2012). 

2) Dr. Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak Dalam 

Islam Jilid 1 dan 2), Terj. Drs. Jamaluddin Miri, Lc., (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). 

 

                                                             
40Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.3 
41Mamik, Metodologi Kualitatif,  (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), h.4 
42Munzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 62. 
43Kaelan, Metode Pendidikan Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h.147. 
44Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 

h.202. 
45Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung : Alfabeta, 2012), Cet. Ke-3, h.308. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data atau data yang mendukung dan melengkapi data-data primer.
46

 

Adapun dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu: 

1) Amirulloh Syarbini, Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga: Revitalisasi Peran 

Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2014). 

2) Amirulloh Syarbini, Pendidikan Karakter berbasis Keluarga, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2017). 

3) Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa 

Berperadaban, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 

4) Bambang Samsul Arifin dan Rusdiana, Manajemen Pendidikan Karakter, (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2019). 

5) Helmawati, Pendidikan Karakter Sehari-hari, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2017). 

6) Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Amzah, 2015). 

7) Nur Ahid, Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2010). 

8) Robingatul Mutmainnah, Metode Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013).  

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah 

penelitian, karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat 

beberapa cara atau metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.
47

 

Sejalan dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, maka 

upaya penulis dalam menghimpun data menggunakan metode dokumentasi. Dokumen adalah 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang.
48

  

 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
49

 Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis).  

Nana Syaodih menerangkan bahwa teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, 

baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat 

dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis dan empiris.
50

 Analisis isi 

adalah teknik analisis data yang digunakan untuk membuat kesimpulan dengan cara 

menelaah isi dari suatu buku. Analisis isi digunakan untuk menganalisis metode pendidikan 

                                                             
46Ibid.  
47Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2013), 

h. 308. 
48Ibid., h. 329. 
49Ibid., h. 334. 
50Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 81-82. 
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karakter berbasis religius pada anak dalam keluarga (Analisis Pemikiran Dr. Abdullah Nashih 

„Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam).  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan uraian secara jelas, maka penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bab 

yaitu sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah yang mendasari dari 

terjadinya penelitian ini, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Landasan Teori, menguraikan pengertian metode pendidikan, tujuan metode pendidikan, 

fungsi metode pendidikan, pengertian pendidikan karakter berbasis religius, sumber pendidikan 

karakter berbasis religius, tujuan dan fungsi pendidikan karakter berbasis religius, prinsip-prinsip 

pendidikan karakter berbasis religius, ruang lingkup pendidikan karakter berbasis religius, 

komponen pendidikan karakter berbasis religius, ciri-ciri pribadi yang memiliki karakter religius, 

pengertian anak, perkembangan anak, pengertian keluarga, peran dan fungsi keluarga, dan 

keluarga sebagai lembaga pendidikan. 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini berisi riwayat hidup Dr. Abdullah Nashih 

„Ulwan, riwayat pendidikan, kepribadian dan karya-karya Dr. Abdullah Nashih „Ulwan. 

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini berisi tentang analisis metode pendidikan karakter 

berbasis religius pada anak dalam keluarga (analisis pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan 

dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam). 

BAB V Penutup, pada bab ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari skripsi ini yaitu berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai “Metode Pendidikan Karakter 

Berbasis Religius Pada Anak dalam Keluarga (Analisis Pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan 

dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam)” maka penulis menyimpulkan bahwa: untuk 

mewujudkan sebuah generasi yang memiliki karakter kokoh serta iman dan Islam yang kuat maka 

dibutuhkan metode pendidikan pada anak. Metode pendidikan karakter berbasis religius pada 

anak dalam keluarga analisis pemikiran Dr. Abdullah Nashih „Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul 

Aulad Fil Islam ada lima metode yaitu, metode keteladanan (qudwah), metode pembiasaan 

(„aadah), metode nasihat (mauidzah), metode perhatian dan pengawasan (mulahadzah), serta 

metode hukuman (uqubat). 

Metode pendidikan dengan keteladanan (qudwah) yaitu memberikan teladan atau contoh 

yang baik kepada anak dalam kehidupan sehari-hari, karena disadari atau tidak anak akan selalu 

melihat dan meniru perilaku, perbuatan dan ucapan sang pendidik dan orangtua. Keteladanan ini 

tidak hanya memberikan teladan, tetapi harus ada praktik dari orang tuanya, dengan keteladanan, 

seorang anak dapat belajar shalat dan menekuninya ketika melihat kedua orang tua tekun 

menunaikannya. Maka, untuk dapat memberikan pendidikan karakter berbasis religius, pendidik 

atau orang tua harus merupakan orang yang religius yang religiusitasnya senantiasa ditampilkan 

dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di hadapan anak. 

Metode pendidikan dengan pembiasaan („aadah) adalah membiasakan anak untuk melakukan 

sesuatu sejak ia lahir, metode pembiasaan ini perlu dilakukan oleh orangtua dalam rangka 

pendidikan karakter berbasis religius, metode ini akan semakin nyata manfaatnya jika didasarkan 

pada pengalaman. Maksudnya, anak dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat terpuji. 

Misalnya, anak dibiasakan membaca basmalah di saat melakukan apa saja, mengucapkan salam 

ketika masuk dan keluar rumah, bila anak masuk rumah tidak mengucapkan salam, maka orang 

tua mengingatkan agar bila masuk rumah hendaklah mengucapkan salam, membiasakan anak 

untuk membaca Al-Qur‟an setiap hari bersama dengan orangtua.  

Metode pendidikan dengan nasihat (mauidzah) merupakan cara yang dilakukan orang tua 

untuk merubah perilaku anak untuk menjadi lebih baik.  Pengaruh nasihat terhadap pribadi anak 

sangat besar dalam menanamkan prinsip-prinsip kebaikan dan memberinya kesadaran yang tinggi 

untuk melaksanakan prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran tersebut. Anak akan selalu 

mengingat nasihat dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Agar nasihat dapat 

membekas pada diri anak, sebaiknya nasihat bersifat cerita, kisah, menggunakan kata-kata yang 

baik, dan orang tua memberikan contoh terlebih dahulu sebelum memberikan nasihat. 

Metode pendidikan dengan perhatian dan pengawasan (mulahadzah), pada metode ini orang 

tua agar senantiasa memberikan perhatian kepada keluarga terlebih kepada anak-anak, karena 

masih mudah mengarahkan dan membentuk karakter religius pada diri mereka. Perhatian dan 

pengawasan anak oleh pendidik adalah fondasi pendidikan yang paling utama dan paling 

menonjol. Seorang anak senantiasa menjadi fokus perhatian dan pengawasan, dengan cara selalu 

mengikuti semua kegiatan dan aktifitas anak. Jika melihat kebaikan kepadanya, pendidik harus 

memuliakannya dan memotivasinya. Jika melihat keburukan, pendidik harus melarangnya dan 

memperingatkannya, serta menjelaskan akibat buruk dan dampaknya yang berbahaya. 

Metode pendidikan dengan hukuman (uqubat) merupakan alternatif terakhir yang harus 

dilakukan orangtua manakala metode-metode yang lain belum berhasil dalam pendidikan 

karakter berbasis religius pada anak. Sanksi atau hukuman yang baik harus mengandung unsur 

mendidik, seperti memberikan sanksi berupa tugas membersihkan rumah, menghafal ayat-ayat 
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atau surah tertentu. Bilamana menggunakan hukuman pukulan sebaiknya berhati-hati dan tidak 

membuat cedera anak. 

 

B. Rekomendasi 

1. Orang tua hendaknya menerapkan metode dalam mendidik anak sesuai dengan aturan Islam 

seperti metode pendidikan karakter berbasis religius yang ditawarkan oleh Dr. Abdullah 

Nashih „Ulwan, karena beliau langsung mengambil metode-metode tersebut dari pendidik 

utama umat, yaitu Nabi Muhammad, para sahabat yang mulia serta para ulama. Metode yang 

digagas beliau memiliki landasan kuat yakni Al-Qur‟an dan Sunnah, dan metode beliau 

masih relevan diterapkan saat ini untuk menjadi solusi bagi generasi kaum muslimin dari 

krisis karakter dan kenakalan pada anak. 

2. Orang tua hendaknya memahami cara mendidik anak dengan baik. Karena pada dasarnya 

setiap anak terlahir suci, yang menentukan adalah bagaimana anak itu didik, ditumbuhkan, 

dan dikembangkan. 

3. Orang tua sebaiknya mampu memanfaatkan waktu bersama anak-anak dengan sebaik-

baiknya, menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan pada usia dini, memilih metode yang 

sesuai agar karakter yang ditanamkan dapat melekat pada diri anak yang akan berdampak 

pada saat ia dewasa kelak. 

4. Orang tua sebaiknya lebih memahami bahwa setiap anak memiliki bakat dan cara belajar 

yang berbeda, mereka berprilaku baik dan buruk bukan tanpa alasan, akan tetapi ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi mereka, jadi memahami setiap detail kehidupan anak itu 

sangat penting, sehingga kita tahu bagaimana memperlakukan dan mengarahkan mereka. 

5. Orang tua hendaknya selalu bekerjasama dengan anggota keluarga dalam memberikan 

pendidikan karakter berbasis religius dan menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi seorang 

anak, karena di rumah anak-anak lebih lama menghabiskan waktunya.  
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