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ABSTRAK

METODE PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA

(Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid)

Oleh
Savitri

Pendidikan dalam keluarga merupakan inti dan pondasi dari upaya-upaya 
pendidikan selanjutnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kesalahan orang tua 
yang paling fatal adalah ketidaktahuan mereka tentang pendidikan anak yang benar
menurut Islam. Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua pada kesalahan 
mendidik anak adalah lemahnya keinginan para orang tua untuk mengerti akan tugas 
dan tanggung jawab utama sebagai orang tua bagi anaknya. Kesalahan lain pada 
orang tua adalah sedikitnya uswah (teladan baik) pada diri mereka yang ditiru oleh 
anak-anaknya. Dalam metode mendidik anak sebagai orang tua tidak bisa jika 
mengharuskan berkiblat ke Barat ataupun ke Timur Tengah, Abdullah Nashih ‘Ulwan 
dan Muhammad Suwaid merupakan tokoh pemerhati pendidikan anak dalam Islam. 

Sesuai latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat dirumuskan 
adalah bagaimana metode pendidikan anak dalam Islam menurut pemikiran abdullah 
Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid dan bagaimana persamaan dan perbedaan 
metode pendidikan anak dalam Islam menurut pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan 
dan Muhammad Suwaid. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui metode 
pendidikan anak dalam Islam menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad 
Suwaid serta ingin mengetahui persamaan dan perbedaan metode dari kedua tokoh 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Sifat 
penelitiannya adalah Deskriptif analitik dan metode analisisnya adalah analisis isi dan 
metode komparasi.

Berdasarkan penelitian pustaka yang telah dilakukan mengenai “Metode 
Pendidikan Islam dalam Keluarga Studi komparasi Pemikiran Abdullah Nashih 
‘Ulwan dan Muhammad Suwaid“ disimpulkan pemikiran metode pendidikan anak 
menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan diantaranya metode keteladanan, nasehat, 
pembiasaan, perhatian atau pengawasan dan hukuman. Menurut Muhammad Suwaid, 
diantaranya metode keteladanan, nasehat, kisah, dialog, pembiasaan, perhatian, 
pujian, dan metode hukuman. Persamaannya terletak pada metode keteladanan, 
pembiasaan, perhatian dan hukuman sebagai alternatif terakhir. Perbedaannya terletak 
pada metode pembiasaan, yaitu faktor yang mempengaruhi, dalam metode perhatian 
menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan mencakup berbagai aspek. Perbedaan lainnya 
dalam metode nasehat, dan metode hukuman perbedaannya dalam syarat hukuman 
memukul dan penggunaan metode hukuman.

Kata Kunci : Metode, Pendidikan Islam, dan Keluarga
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MOTTO

               

              

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-Tahriim: 6)1

                                                
1Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an Transliterasi

(Bandung: Al-Hambra, 2014), h. 560.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasikan terhadap 

makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan 

pengertian judul skripsi “Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Studi 

Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan Dan Muhammad Suwaid)”, 

dengan demikian agar pembahasan selanjutnya dapat terarah dan dapat diambil suatu 

pengertian lebih nyata.  Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai 

berikut :

1. Metode

Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani.Secara etimologi, kata ini 

berasal dari dua kata yaitu “Meta” dan hodos. Meta berarti malalui dan Hodos 

berarti jalan atau cara.1 Dalam bahasa Inggris dikenal method dan way yang 

artinya metode atau cara.2 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah 

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna 

mencapai apa yang telah ditemukan. Dengan kata lain metode adalah suatu cara

                                                          
1 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 137.
2 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam berbasis PAIKEM dan Rasail (Semarang: 

Media Group, 2009), h. 7.
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yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam lingkungan maupun 

kaitannya dengan ilmu pengetahuan (pendidikan).3

Menurut Ngalimun Metode adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.4 Sedangkan menurut Ahmad Tafsir 

metode adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan 

sesuatu.” Kata tepat dan cepat inilah yang sering di ungkapkan dengan 

efektif dan efisien. Jadi metode hanyalah menentuka prosedur yang akan 

diikuti.5

Adapun yang dimaksud dengan “metode” didalam penelitian ini adalah

cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu tentang pemikiran tokoh, dan

dalam penelitian ini cara yang dimaksud adalah cara pendidikan anak dalam

keluarga menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid.

2. Pendidikan Islam

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” 

dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan”. 

Kata pendidikan berasal dari Yunani yaitu peadagagos yang berarti pergaulan 

dengan anak-anak. Peadagagos berasal dari kata peados (anak) dan agage 

(membimbing). Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris 

                                                          
3Ibid. h. 8.
4 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 14.
5 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 50.
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“education” yang berarti pengembangan atau bimbingan.6 Dalam bahasa Arab 

istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan.7

Menurut Omar Muhammad Al-Thoumi mengatakan bahwa “Pendidikan 

Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, 

masyarakat dan alam sekitar.8

Menurut Dr. Muhammad Fadhil Al-Jamaly, pendidikan Islam ialah upaya 

yang mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan 

berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga 

terbentuk pribadi yang lebih sempurna baik yang berkaitan dengan akal, perasaan 

maupun perbuatan. (Al-Jamaly, 1986: 3)9

Dari beberapa pendapat Pendidikan Islam diatas, maka pendidikan Islam 

dapat dirumuskan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai islam 

kepada anak didik melalui upaya pengajaran, bimbingan, perkembangan potensi 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

3. Keluarga 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia keluarga adalah satuan kekrabatan 

yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri ibu, bapak dan anak-

anaknya. Menurut Ki Hajar Dewantara (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati: 1997) 

kata keluarga berasal dari kata kawula dan warga, kawla berarti “abdi” yakni 

                                                          
6 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 1.
7 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012, h. 17.
8 Ramayulis, Op.Cit. h.36. 
9 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2017), h. 27.
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“hamba” dan warga berarti “anggota”. Sebagai abdi dalam keluarga wajiblah 

seorang menyerahkan segala kepentingan-kepentingannya kepada keluarganya. 

Sebaliknya sebagai warga atau anggota seorang berhak sepenuhnya untuk 

mengurusi kepentingan keluarganya tadi.10

Menurut Abdullah Gymnastiar keluarga adalah sebuah organisasi kecil 

yang di dalamnya ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Seorang ayah 

adalah kepala keluarga yang bertugas sebagai nahkoda dalam biduk rumah 

tangga Dialah yang mengarahkan dan mengendalikan ke mana keluarganya akan 

dibawa.11

Dapat disimpulkan oleh penulis, bahwasannya keluarga adalah suatu 

kelompok terkecil dalam tatanan masyarakat yang tinggal dalam satu rumah  

yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak karena adanya ikatan pernikahan yang sah 

menurut agama maupun hubungan darah atau adopsi.

4. Abdullah Nashih ‘Ulwan

Abdullah Nashih ‘Ulwan adalah putera suriah kelahiran tahun 1928 M. 

Lebih tepatnya di kota Halab, disuatu distrik bernama Qadhy ‘Askar. Ia adalah 

seorang akademisi sekaligus ulama yang banyak dipengaruhi oleh Syeikh Raghib 

At-Tabbakh dan Dr. Mustafa As-Siba’i dan beliau juga adalah seorang simpatisan 

                                                          
10 Nur Uhbiyati, Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 186.
11 Dikutip dari buku Amirullah Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga karya 

Abdullah Gymnastiar, Membangun Karakter baik dan Kuat (Bandung: Darut Tauhid, 2013), h. 132.
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gerakan Ikhwanul Muslimin.12 Beliau pun dikenal masyarakat sebagai 

cendikiawan muslim dan telah banyak menulis buku dengan dakwah-dakwah 

Islam. 

‘Ulwan juga dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur, menjadi 

hubungan baik dengan masyarakat dan selalu berpegang teguh pada Islam dalam 

mementingkan kehidupan.13 Beliau wafat pada pukul 9.30 pagi hari sabtu 5 

Muharam 1408 / 29 Agustus 1987 M di Jeddah rumah sakit Universitas King 

Abdul Azis.14

5. Muhammad Suwaid 

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid nama aslinya ialah Khalid bin 

Abdurrahman kelahiran Damaskus 1362 H/1943 M. Beliau orang yang 

berpengarai luwes hatinya bersih dan tawadhu’. Dia termasuk ahli ilmu, ahli 

ibadah, pengarang kitab dan mampu memecahkan berbagai permasalahan umum 

maupun mengenai pendidikan. Sebagai salah satu tokoh pendidikan Islam 

Muhammad Suwaid panggilan yang terkenal dalam pendidikan ia banyak 

memberikan pemikiran-pemikiran demi keberlangsungannya pendidikan yang 

memprioritaskan anak yang berakhlak Islami.Ia wafat pada tahun 1419 H atau 

1999 M.15

                                                          
12 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyah al-Aulad  fil al-Islam, ter. Ayit Irpani  (Jakarta: Fathan 

Prima Medi, 2016) , Cet. ke-1, h. 937.
13 www.JejakPendidikan.Com/2017/08/17/Biografi Tokoh Muslim/
14 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op.Cit. h. 938.
15 Khalid bin Abdurrahman,  Prophetic Parenting  (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 604.
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Jadi, yang dimaksud dengan “Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga 

(Studi Komparasi Abdullah Nashih ‘Ulwan Dan Muhammad Suwaid)“, dalam 

penelitian ini adalah cara tentang suatu proses usaha yang berupa bimbingan, 

pengarahan kepada anak agar nantinya orang tua dapat memahami, menghayati, 

dan mengamalkan metode pendidikan anak menurut pandangan Abdullah Nashih 

‘Ulwan dan Muhammad Suwaid.

B. Alasan Memilih Judul

1. Belum pernah ada yang meneliti tentang Metode Pendidikan Islam Dalam 

Keluarga Studi Komparasi Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya.

2. Kurangnya teladan dari orang tua kepada anaknya, banyaknya penyimpangan 

yang dialami anak-anak ditengah masyarakat yang semua itu disebabkan oleh 

metode pendidikan yang keliru sehingga penulis ingin membahas metode 

pendidikan Islam dalam Keluarga Studi Komparasi Abdullah Nashih ‘Ulwan 

dan Muhammad Suwaid karena kedua tokoh ini termasuk tokoh pemerhati 

pendidikan anak. 

3. Karena orangtua harus harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 

dalam membina pribadi anak sehingga tindakan, usaha orangtua serta metode 

mendidik dalam meberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pribadi anak 

sangat dibutuhkan agar terbentuk generasi yang baik dimasa depan. 
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C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

berdampak pula pada sebagian anak yang kurang tepat dalam bersikap ataupun 

penggunaannya. Dan saat ini dapat dilihat tengah terjadi berbagai krisis dari akhlak, 

etika dan moral pada kebanyakan anak. Maka tidak heran jika dunia pendidikanlah 

yang mendapat sorotan karena dimungkinkan kinerja yang kurang dalam mendidik 

anak.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia, karena dengan 

pendidikan seseorang dapat mencapai kehidupan yang lebih layak dan mempunyai 

wawasan yang luas. Pendidik yang utama adalah orang tua sendiri (keluarga), mereka 

yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, 

karena sukses atau tidaknya anak bergantung pada perhatian dan pendidikannya.16

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, 

diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinyu dari orang tua dalam 

melaksanakan tugas memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak mereka secara lahir 

maupun batin sampai seorang anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri 

sebagai manusia yang bertanggung jawab.17

Dengan demikian, maka orang tua (ayah dan ibu) harus memiliki usaha dalam 

mengasuh dan memelihara anak-anaknya, terutama pada masa sekarang. Orang tua 

harus mampu mengasuh anaknya dengan baik jika ia menginginkan seorang anak 

                                                          
16 Nur Ubiyati, Abu Ahmadi, Op.Cit.  h. 177.
17 Mahmud, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (Jakarta: Akademia, 2013), h. 132.
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yang bisa menempatkan diri pada zamannya, karena tak jarang orang tua yang 

menginginkan anaknya berhasil dan sukses justru mendapatkan hasil yang sebaliknya 

dikarenakan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya.18 Abdullah 

Nashih Ulwan menjelaskan bahwa perhatian orang tua terhadap anaknya merupakan 

asas terkuat dalam pembentukan manusia yang utuh.19 Sebagaimana firman Allah 

dalam surah At-Tahrim ayat 6 :

                   

            

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.” (Qur’an Surah At-Tahrim/66:6)20

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah 

kepada orang tuanya, oleh karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara 

amanah. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan pendidikan 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, terutama keluarga.21

                                                          
18 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Diterjemahkan oleh Saifullah 

Kamilie dan Hery Noer Ali dengan judul “Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam” juz 2 (Semarang: 
Asy-Syifa), h. 123.

1919 Ibid.
20 Depag RI, Al-Qur’an Perkata Transliterasi (Bandung: Departemen Agama, 2014), h. 560.
21 Saiful 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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Pendidikan dalam keluarga merupakan inti dan fondasi dari upaya-upaya 

pendidikan selanjutnya baik disekolah maupun diluar sekolah. Setiap orang tua yang 

memiliki seorang anak pasti mendambakan anaknya menjadi orang yang berhasil. 

Berhasil dalam hal apapun, dalam akhlak, pendidikan, karier dan lain sebagainya. 

Karena seorang anak digadang-gadang menjadi penerus dan pengganti  mereka 

(orang tua) dalam kehidupan ini.22

Dalam metode mendidik anak sebagai orang tua tidak bisa jika mengharuskan 

berkiblat ke Barat ataupun ke Timur Tengah, tetapi yang lebih baik adalah berkiblat 

pada Al-Qur’an dan sunah Rasul. Sebagai orang tua harus bisa menumbuhkan segala 

kemampuan anak dalam rangka menjadikan ia menjadi manusia yang seutuhnya 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Al-Qur’an. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, dalam 

pandangan beberapa keluarga saat ini adalah akan lebih senang jika seorang ayah dan 

ibu menjadi sosok manusia karier yang pergi di pagi hari pulang di sore atau malam 

hari, sementara anak mereka cukup dititipkan dilembaga-lembaga pendidikan yang 

mana waktu keseharian anak mereka ditinggalkan bersama pembantu atau baby 

sistter. Beberapa orang tua dalam hal ini merasa sudah menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai orang tua ketika kebutuhan anak-anak mereka secara 

material sudah terpenuhi. Sehingga banyaknya kegiatan dan pekerjaan menjadikan 

anak kurang mendapatkan perhatian. 

                                                          
22 Muhammad Surya, Bina Keluarga (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2013), h. 2.
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Dalam hal ini seorang anak akan tumbuh dan berkembang seiring dengan 

bertambahnya usia sehingga ruang pergaulannya bukan hanya dirumah dan disekolah 

saja. Ia juga akan menjadi bagian dalam suatu kumpulan individu di lingkungan 

masyarakat. Oleh karena itu, terjadilah interaksi antara dirinya dengan masyarakat 

sekitarnya sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada proses pendidikannya.

Keluarga yang banyak menyerahkan urusan rumah tangga dan perawatan 

anak kepada pembantu rumah tangga juga berakibat kurang baik bagi pertumbuhan 

dan perkembangan jiwanya. Ia lebih dekat kepada pembantu daripada kedua orang 

tuanya. Apalagi kedua orang tuanya sama-sama sibuk dan sering lebih banyak berada 

di luar rumah, sehingga untuk makan bersama atau duduk santai bersama anak jarang 

terjadi. Akibatnya dialog antara anak dan orang tua pun jarang terjadi, sehingga 

masing-masing sibuk dengan urusannya. Keadaan yang terus-menerus seperti ini

dapat menjurus kepada kurang akrabnya kedua orang tua dan anak.23

Banyaknya penyimpangan yang dialami anak-anak ditengah masyarakat 

semua itu disebabkan oleh metode pendidikan yang keliru, sebagian darinya 

disebabkan karena tidak adanya kepedulian pada anak, serta lalai atas hak anak, 

terlalu meremehkan anak, sebagian lainnya disebabkan niat baik yang salah arah 

                                                          
23 Basidin Mizal, Pendidikan Dalam Keluarga, Jurnal ilmiah peuradeun International 

Multidisciplinary Journal Artc. Aaji id: 745-14127790601 ISSN: 2338-8617 Vol. 2, No. 3, September 
2014, h. 173. 
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kerena kurangnya pengetahuan, sebagian lainnya disebabkan karena sikap diktator

yang ditunjukkan orang tuanya.24

Achmad Sanusi sebagaimana dikutip oleh J.Rahmat dan M. Ganda Atmajaya 

menjelaskan bahwa berbagai media massa akhir-akhir ini meggambarkan gejala krisis 

dari ketahanan keluarga, banyaknya penyimpangan kebiasaan, moral, dan agama 

misalnya seks bebas dan narkotika adalah bukti tidak adanya ketahanan keluarga.25

Menurut M. Salim Ichtijantoro sebagaimana dikutip oleh M. Salim bahwa salah satu 

latar belakangnya adalah sibuknya orangtua sehingga kurang perhatian kepada anak-

anak terutama dalam pendidikannya.26

Menurut data susenas 2006 (www.menegpp.go.id) angka korban kekerasan 

anak mencapai 2,29 juta (3%) dengan jumlah kasus di pedesaan lebih tinggi daripada 

perkotaan. Bila dilihat dari sisi perilaku kekerasan, maka sebesar 61, 4 % dilakukan 

oleh orang tua. Pelaku berikutnya berturut-turut adalah tetangga (6,7 %), famili (3,8 

%), guru (3%), rekan (0,8%), dan majikan (0,4%).27

Berdasarkan laporan “Global Report 2017: sebanyak 73,7% anak-anak 

Indonesia berumur 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (violent 

discipline) atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah. Hal ini diperkuat data 

                                                          
24 Muhammad Rasyid Dimas, 20 Kesalahan Dalam Mendidik Anak (Jakarta: Rabbani Press, 

2005), h. Ix.
25 Jalaluddin Rahmat, “Keluarga Muslim Dalam Masyarakat modern”. Jurnal Keluarga 

Muslim dalam Masyarakat Modern, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. Xvii.
26 M. Salim Hasan, “Berita Media Masa dan Literatur sekitar Gejala Krisis Ketahanan 

Keluarga”, Jurnal Keluarga Muslim dan Masyrakat Modern, h. 151.
27 Sri Lestari, Psikologi Keluarga (Jakarta: Kencana, 2012), h. 2. 
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Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat sebanyak 4.294 kasus 

kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (2011-2016).28

Kasus terbanyak terjadi pada 2013, yaitu 931 kasus kekerasan anak. Namun, 

jumlah ini terus menurun menjadi 921 kasus di 2014, 822 kasus di 2015, dan 571 

kasus di 2016. Kasus kekerasan yang terjadi di rumah dan tempat pengasuhan ini 

berada di urutan kedua teratas, setelah persoalan anak terlibat kasus hukum yang 

tercatat sebanyak 7.698 kasus. Tahun 2016, 124 anak menjadi korban penelantaran 

ekonomi. Di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman, anak 

justru sangat rentan menjadi korban kekerasan.29

Kita dengan mudah membaca di surat kabar, menonton ditelevisi atau 

internet, orang tua dengan mudahnya menjual bayinya, keluarga dekat 

memperdagangkan saudaranya, ayah dan ibu kandung yang memaksa anaknya 

mengemis. Keadaan seperti ini seolah-olah tidak ada lagi cinta dalam hubungan orang 

tua dan anak, yang ada hanya hubungan kepentingan dan transaksional. Kekerasan 

fisik sampai pelecehan seksual wilayah terjadinya kekerasan ini juga disegala medan 

yaitu dirumah, disekolah, dan masyarakat. Nilai anak rupanya telah berubah, dari 

anak sebagai amanah Allah menjadi anak yang bernilai ekonomis.30

Kesalahan orang tua yang paling fatal adalah ketidaktahuan mereka tentang 

pendidikan anak yang benar dalam Islam. Dari sinilah lahirlah anak-anak tak 

                                                          
28https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG

diakses 21 Maret 2017.
29 Ibid
30 Maria Ulfah, Parenting With Love (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 7.
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berpendidikan dan salah asuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua pada 

ketidaktahuan dalam pendidikan anak adalah lemahnya keinginan para orang tua 

untuk mengerti akan tugas dan tanggung jawab utama sebagai kepala rumah tangga, 

suami bagi istrinya dan orang tua bagi anaknya. Banyak diantara mereka yang

menikah tanpa pernah membekali dirinya dengan ilmu yang dibutuhkan kelak saat 

telah memiliki anak.31

Mereka menganggap semua itu akan bergulir dengan sendirinya. Akhirnya 

saat mereka menemui berbagai masalah dan kesulitan dalam rumah tangganya 

tindakan yang mereka tempuh adalah sikap gegabah ingin menyelesaikan masalah 

sesaat tanpa mempertimbangkan akibat buruk dikemudian hari.32

Sikap orang tua yang memanjakan anak secara berlebihan, tidak pernah 

meberikan tugas dan latihan untuk anaknya dengan alasan kasihan, juga sikap 

menuruti kemauan anak apapun yang dimintanya. Semua ini sepintas menyelesaikan 

masalah, anak sudah lagi tidak menangis dan puas dengan orang tuanya yang sangat 

toleran dengan keinginannya. Namun cara seperti ini hanya akan menjadi bom waktu 

bagi kedua orang tua dikemudian hari.33

Kesalahan lain pada orang tua adalah sedikitnya uswah (teladan baik) pada 

diri mereka yang ditiru oleh anak-anaknya. Padahal anak ibarat bayangan yang hanya 

akan mengikuti benda aslinya, anak memiliki sikap taklid yang terkadang membabi 

                                                          
31 Muhammad Nur Abdul Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi SAW, ter. Salafuddin Abu 

Sayyid (Surakarta: Pustaka Arafah, 2013), h.xi.
32 Ibid. h. xii.
33 Ibid.
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buta, apa yang diperbuat orang tuanya disimpulkan sebagai kebaikan yang harus 

ditiru dan apa yang ditinggalkan maka tidak boleh dikerjakan.34

Pendidikan yang utama ialah orang tua sendiri (keluarga). Mereka berdua 

yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, 

karena sukses atau tidaknya anak sangat bergantung pengasuh, perhatian dan 

pendidikannya.35

Jika seorang anak telah memiliki dasar ikatan Agama yang kuat secara aqidah, 

ibadah, moral, sistem hidup dan syariat serta pelaksanaannya. Maka ia akan memiliki 

benteng keimanan yang kuat, keyakinan dan ketakwaan pada ajaran agama akan 

selalu dijunjung tinggi, ia akan mendobrak segala bentuk kejahiliyahan dalam 

dirinya, ia akan menentang setiap perilaku yang bertentangan dengan tuntunan syariat 

Islam.

Mengacu pada latar belakang diatas, hal ini yang mendorong peneliti untuk 

mengkaji metode pendidikan anak secara sederhana namun harapannya bermanfaat 

dan berperan penting dalam proses pembelajaran, pembentukan anak dalam 

lingkungan keluarga yang dikaji dalam buku terjemahan yang berjudul “Pendidikan 

Anak Dalam Islam” dan Muhammad Suwaid dalam bukunya yang berjudul 

“Mendidik Anak Bersama Nabi” terutama mengenai Metode Pendidikan Islam Dalam 

Keluarga. Peneliti tertarik untuk menelitinya karena muatan isinya yang berupa 

metode pendidikan anak yang didasarkan pada Al-quran dan Hadits.

                                                          
34 Ibid. 
35 Nur Uhbiyati, Abu Ahmadi, Op.Cit. h. 17.
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D. Fokus Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas maka peneliti 

memberikan batasan masalah. Peneliti memfokuskan masalah dengan 

menitikberatkan metode pendidikan Islam dalam Keluarga pada anak usia 3 sampai 

10 tahun. Karena pada usia ini anak rentan melakukan, meniru hal yang dilakukan 

oleh orang tua, pendidik ataupun lingkungan sekitar. 

Penulis terdorong untuk mengetahui dan mendalami sejauh mana pemikiran 

dan perhatian dari Abdullah Nashih ‘Ulwan dalam karyanya yaitu buku terjemahan 

yang berjudul “Pendidikan Anak Dalam Islam” dan Muhammad Suwaid dalam 

bukunya yang berjudul “Mendidik Anak Bersama Nabi” yang membahas tentang 

metode pendidikan anak dalam Islam.

E. Rumusan Masalah 

Menurut Sugiono, masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan 

dengan pelaksanaan.36 Berdasarkan pendapat tersebut, jelas bahwa masalah adalah 

adanya ketidasesuaian atau kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan 

kenyataannya. Oleh karena itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar 

untuk mengatasinya. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini  adalah: 

                                                          
36Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 52.
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1. Bagaimana Metode Pendidikan anak menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dan 

Muhammad Suwaid?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode pendidikan anak menurut 

Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui Metode Pendidikan anak menurut Abdullah Nashih 

‘Ulwan dan Muhammad Suwaid.

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode pendidikan anak 

menurut Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan peneitian ini terbagi menjadi dua yakni:

a. Secara teoritis

1) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu bahan acuan bagi penelitian yang lebih relevan berdasarkan 

metode pendidikan Islam dalam keluarga menurut Abdullah Nashih 

‘Ulwan dan pemikiran Muhammad Suwaid.

2) Memberikan kontribusi pemikiran untuk menambah wawasan 

keilmuwan tentang metode pendidikan Islam dalam keluarga.
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b. Secara praktis

Bagi para praktisi pendidikan maupun orang tua, besar harapan 

penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi tambahan dalam menentukan 

metode pendidikan anak dalam keluarga sehingga dalam hal ini khususnya 

adalah para orang tua dapat membentuk pribadi anak yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang diharapkan Islam yang telah dirujuk oleh beberapa 

tokoh pendidikan anak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis 

mengikuti aturan-aturan guna menjawab permasalahan yang hendak diteliti.37

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian library research atau penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji 

suatu masalah untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini. Tempat 

yang tepat diadakan penelitian ini adalah di perpustakaan, karena di 

perpustakaan seorang peneliti akan mudah mengakses bermacam-macam 

sumber yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan .38

                                                          
37 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 4.
38 Ibid. h. 35.
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Menurut M. Iqbal Hasan mengatakan bahwa, “penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 

literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan ha sil 

penelitian dari peneliti terdahulu.”39 Sedangkan menurut Mestika Zed 

penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian.40

Adapun yang dimaksud dengan Penelitian kepustakaan pada penelitian 

ini adalah jenis penelitian dengan mengkaji berbagai data terkait, baik yang 

berasal dari sumber data utama atau primer (primary sources) maupun sumber 

data pendukung atau sekunder yang memiliki kaitan langsung dengan masalah  

yang sedang diteliti, sehingga dapat ditemukan berbagai pendapat dan 

gagasan Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid tentang metode 

pendidikan anak dalam Islam.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk “deskriptif analitis” yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran yang secermat 

mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 

                                                          
39 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Galia Indonesia, 2002), h. 11.
40 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 

3.
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tertentu.41Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono 

adalah: “Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 

data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan 

analisis dan kesimpulan yang berlaku untuk umum“.42 Dengan kata lain 

penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusat perhatian 

kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian yang kemudian 

diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

2. Sumber Data

Setiap penelitian, tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber data primer  

(primary resoruces) maupun sekunder (secondary resources). 

a. Sumber Data Primer

Adapun yang dimaksud sumber data primer adalah: “sumber data yang 

secara langsung dikumpulkan dari sumber pertama dan diajukan penelitian 

oleh peneliti dalam meneliti objek kajiannya.” Dari pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sumber primer  yaitu sumber yang memberikan data 

langsung.

1) Buku “Pendidikan Anak Dalam Islam” karya Abdullah Nashih ‘Ulwan

judul asli Tarbiyatul Aulad Fil Islam diterjemahkan oleh Ayit Irpani

                                                          
41 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 30.
42 Online tersedia dalam: (https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-

Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono (20 September  2017).
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yang didalamnya terdapat pembahasan metode yang efektif bagi anak 

dalam perspektif Islam.

2) Buku “Mendidik Anak Bersama Nabi” karya Muhammad Nur Abdul 

Hafizh Suwaid judul Asli Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyyah Lit-

Thifl diterjemahkan oleh Salafuddin Abu Sayyid yang di dalamnya 

terdapat pembahasan metode yang digunakan nabi Muhammad SAW 

untuk mendidik anak dalam kesehariannya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah: “Sekumpulan data yang akan menopang 

data-data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.”43 Kaitannya 

dengan penelitian ini penulis mencari bahan lain yang berhubungan dengan 

pokok pembahasan yang berkenaan dengan Metode Pendidikan Anak menurut 

Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid yaitu:

1) Dumailah Wicesa At-Tanabany, Mendidik Anak seperti Rasul

2) Dindin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam

3) Nur Kholis Rif’ani, Teladan Rasulullah dalam Mendidik anak

4) Reza Farhadian, Menjadi Orang Tua Pendidik

                                                          
43 Koentjaraningrat, Op.Cit. h. 56.
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H. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Study 

Dokumenter (Dokumenter Study). Study documenter merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik 

dokumen tertulis, gambar, maupun eletronik.44

Dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan focus dan tujuan masalah. Jika 

fokus penelitiannya adalah Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga studi 

komparasi Abdullah Nashih ‘Ulwan Dan Muhammad Suwaid yaitu metode 

pendidikan anak dan tujuannya mengkaji hal tersebut adalah untuk melengkapi 

kekurangan-kekurangan metode pendidikan anak yang tengah berjalan, maka yang 

dicari adalah dokumen-dokumen, buku, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan 

metode pendidikan Islam dalam keluarga menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dan 

Muhammad Suwaid.

Dokumen-dokumen tersebut diurutkan dengan sejarah kelahiran, kekuatan dan 

kesesuaian isinya dengan tujuan pengkajian. Isinya dianalisis, dibandingkan, dan 

dipadukan sehingga membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh.

Oleh sebab itu study documenter tidak hanya melaporkan dokumen-dokumen yang 

sifatnya mentah, melainkan hasil analisis dari dokumen tersebut.

                                                          
44 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Remaja 

Rosdakarya,2012), h. 221.
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I. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan teknik 

analisis dokumen yaitu analisis isi (Content Analisis). Content Analisis atau analisis 

isi adalah metode yang digunakan untuk menganalisis semua bentuk isi yang 

disampaikan, baik berbentuk buku, surat kabar, pidato, peraturan, undang-undang dan 

sebagainya. Analisis isi yaitu studi tentang arti verbal yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan.45

Metode Komparatif adalah metode dengan cara membandingkan.46 Analisis 

komparatif  berguna sebagai pembanding dari pendapat tokoh yang menjadi obyek 

penelitian dengan pendapat tokoh lainnya pada bagian-bagian tertentu saja dan tidak 

pada semua pokok bahasan yang ditujukan untuk membuat generalisasi tingkat 

perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.47

J. Penelitian yang Relevan 

1. Agus Setiawan, “Metode Pendidikan Islam Masa Kini Dalam Keluarga 

Prespektif Abdullah Nashih ‘Ulwan”, jurnal Educasia, Vol. 1 No. 2, 2016, e-

ISSN: 2527-5011, p-ISSN :2502-9150, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Samarinda. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah pemikiran Abdullah

                                                          
45 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok ateri Metode Penelitian dan Aplikasi, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 88.
46 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum (Bandung: Remaja  Rosdakarya, 1994). h. 47.
47 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 102.
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Nashih ‘Ulwan tentang metode pendidikan Islam yaitu metode pendidikan 

dengan keteladanan, pembiasaa, nasehat, perhatian, ganjaran dan hukuman.  

Lima metode pendidikan Islam dalam keluarga menurut Abdullah Nashih 

‘Ulwan terdapat relevanasinya dengan pendidikan masa kini. 

Perbedaannya yaitu penelitian Agus Setiawan hanya membahas metode 

pendidikan Islam dalam keluarga menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan

sedangkan penulis akan membahas tentang metode pendidikan Islam dalam 

Keluarga yang tidak hanya perspektif Abdullah Nashih ‘Ulwan tetapi 

perspektif Muhammad Suwaid.48

2. Ahmad Minan Zuhri, “Hukuman Dalam Pendidikan Studi Komparasi 

Abdullah Nashih ‘Ulwan dan B.f Skinner”, Jurnal At-Tarbawi ISSN 2527-

8231 (P) Volume 2 No 1 Januari-Juni 2017, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini yaitu, Persamaan kedua 

tokoh ini, keduanya tidak setuju tetang adanya hukuman. Perbedaannya 

terletak pada penerapan hukuman. Kelebihannya hampir sama hukuman 

dilaksanakan hanya untuk mengontrol perilaku dari yang tidak pantas, 

berubah menjadi lebih baik.49

Perbedaannya yaitu penelitian Ahmad Minan Zuhri memfokuskan pada 

hukuman dalam pendidikan dengan mengkomparasikan tokoh Abdullah 
                                                          

48 Agus Setiawan, “Metode Pendidikan Islam Masa Kini Dalam Keluarga Prespektif 
Abdullah Nashih ‘Ulwan”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, jurnal EDUCASIA, Vol. 1 
No. 2, 2016, e-ISSN: 2527-5011, p-ISSN :2502-9150, h. 153.

49 Ahmad Minan Zuhri, “Hukuman Dalam Pendidikan Studi Komparasi Abdullah Nashih 
‘Ulwan dan B.f Skinner”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, At-Tarbawi ISSN 2527-8231 (P) 
Volume 2 No 1 Januari-Juni 2017, h. 67.
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Nashih Ulwan dan B. F Skinner sedangkan penulis akan memfokuskan pada 

metode pendidikan Islam dalam keluarga yang secara keseluruhan termasuk 

didalamnya metode hukuman menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dan 

Muhammad Suwaid.

3. Purwatiningsih, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an 

kajian Surah Al-Luqman ayyat 13-18”, jurnal Ta’dibi ISSN 2442-4994 

Volume 5 Nomor 2, Oktober 2016, Program Studi Manajemen Pendidikan 

Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Djuanda Bogor. 

Kesimpulan dari penelitian ini Pendidikan anak diantaranya: pendidikan 

tauhid, pendidikan tentang berbakti kepada ayah dan ibu, pendidikan 

pendidikan pembiasaan sholat, pendidikan pengawasan, pendidikan ketegasan 

dengan metode di lingkungan keluarga diantaranya: metode wasiat, metode 

keteladanan, metode nasihat, metode kasih sayang, metode perumpamaan dan 

metode ketegasan.50

Perbedaannya adalah penelitian purwatiningsih menganalisis surat al-lukman 

ayat 13-18 dan menghasilkan pendidikan anak dalam keluarga seperti materi 

dan metode penddidikan anak, sedangkan yang penulis teliti metode 

pendidikan Islam dalam keluarga tentang pendidikan anak dari pemikiran 

Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid. 

                                                          
50 Purwatiningsih, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an kajian Surah Al-

Luqman ayyat 13-18”, Universitas Djuanda Bogor, Ta’dibi ISSN 2442-4994 Volume 5 Nomor 2, 
Oktober 2016, h. 97.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Menurut Ibnu Sina, pendidikan tak hanya memperhatikan aspek moral, 

namun juga membentuk individu yang menyeluruh termasuk jiwa, pikiran dan 

karakter. Menurutnya, pendidikan sangat penting diberikan kepada anak-anak 

untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa dewasa.1 Ahmad Fuad Al-

Ahwaniy dalam buku karangan Abudin Nata yang mengemukakan bahwa: 

“Pendidikan adalah pranata yang bersifat sosial yang tumbuh dari pandangan 

hidup tiap masyarakat.”2

Menurut Ahmad Tafsir Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam 

segala aspeknya yang mencakup kegiatan pendidikan yang melibatkan guru atau 

yang tidak melibatkan guru mencakup pendidikan informal, formal maupun non 

formal. 3 Abdurrahman al-Nahlawi salah seorang pengguna istilah tarbiyah, 

berpendapat bahwa pendidikan berarti:

a. Memelihara fitrah anak

b. Menumbuhkan seluruh bakat dan kesiapannya

                                                          
1Online tersedia: http://smp-dharmakartini.siap-sekolah.com/2013/03/01/pendidikan-menurut-

tiga-ulama-islam (2 Oktober 2017).
2 Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29.
3 Ahmad Tafsir, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1992), h. 6.  
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c. Mengarahkan fitrah dan seluruh bakatnya agar menjadi lebih baik dan 

sempurna

d. Bertahap dalam prosesnya.

Berdasarkan pengertian diatas, al-Nahlawi mengemukakan kesimpulan 

sebagai berikut:

a. Pendidikan adalah proses yang mempunyai tujuan, sasaran, dan target.

b. Pendidik yang sebenarnya adalah Allah, karena Dialah yang menciptakan 

fitrah dan bakat bagi manusia, Dialah yang membuat dan memberlakukan 

hukum-hukum perkembangan serta bagaimana fitrah dan bakat-bakat itu 

berinteraksi, Dialah pula yang menggariskan syariat untuk mewujudkan 

kesempurnaan, kebaikan, dan kebahagiaannya.

c. Pendidikan menghendaki penyusunan langkah-langkah sistematis yang 

harus dilalui secara bertahap oleh berbagai kegiatan pendidikan da 

pengajaran.

d. Pendidik harus mengikuti hukum-hukum penciptaan dan syariat yang 

telah ditetapkan oleh Allah.4

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bagian 

yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, pendidikan memfokuskan 

perubahan tingkah laku manusia yang lebih memusat  pada pendidikan praktek 

dan tidak hanya teori. Selain itu, pengertian tersebut menekankan pada aspek-

aspek produktivitas dan kreatifitas manusia dalam peran dan profesinya sebagai 

rahmatan lil’alamiin.

                                                          
4 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), h. 5-6.
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Menurut Al-Ghulayani, pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang 

mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya 

dengan air petunjuk dan nasehat, sehingga anak itu menjadi salah satu 

kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, 

kebaikan dan cintabekerja untuk kemanfaatan tanah air.5

Menurut Dr. Muhammad Fadhil Al-Jamaly, pendidikan Islam ialah upaya 

yang mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan 

berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga 

terbentuk pribadi yang lebih sempurna baik yang berkaitan dengan akal, perasaan 

maupun perbuatan.6

Menurut Omar Muhammad Al-Thoumi mengatakan bahwa “Pendidikan 

Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, 

masyarakat dan alam sekitar. 7 Pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

berasaskan ajaran dan tuntunan sesuai dengan al-Qur’an dan Hadits, dalam usaha 

membina dan membentuk pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, 

cinta dan kasih sayang terhadap orang tua dan sesama manusia saing 

menghormati serta menjaga lingkungan alam sekitar hingga memberi

kemaslahatan bagi diridan bagi masyarakat pada umunya.8

Dari beberapa pakar Pendidikan Islam diatas, maka pendidikan Islam 

dapat dirumuskan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai islam 

kepada anak didik melalui upaya pengajaran, bimbingan, perkembangan potensi 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
                                                          

5 Romlah, Ilmu Pendidikan Islam (Lampung: Fakta Press, 2009), h. 6.
6 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2017), h. 27.
7 Ramayulis, Op.Cit. h.36. 
8 Soekarno dan Ahmad Supardi, Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Angkasa,  

2010), h.7-8.
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2. Dasar Pendidikan Islam

Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, pastilah ada yang mendasari 

apa yang dilakukan. Di dalam pendidikan Islam juga ada dasar yang melandasi 

hal tersebut. 

a. Dasar Pokok

1) Al-Qur’an

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan Al-Qur’an sebagai berikut: 

“Kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada hati 

Muhammad  Saw anak Abdullah dengan lafaz Bahasa Arab dan makna 

hakiki untuk menjadi hujjah bagi Rasulullah atas kerasulannya dan 

menjadi pedoman bagi manusia dengan petunjuk beribadah membacanya.

2) As-Sunnah

Menurut pakar ahli hadits pengertian As-Sunnah adalah segalas 

suatu yang di identikan kepada Nabi Muhammad Saw berupa perkataan, 

perbuatan, taqrir nya.9

b. Dasar Tambahan

1) Ijtihad

Ijtihad menurut Zakiah Drajat termasuk dari Pendidikan Islam 

selama berpedoman kepada Al-Qur’an dan hadits. Ijtihad adalah istilah 

para fuqoha’, yaitu berfikir menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh 

ilmuwan syari’ah Islam untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum 

syari’ah dalam hal-hal yang belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur’an 

                                                          
9 Ibid. h. 188. 
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dan sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek 

kehidupan tetapi berpedoman kepada Al-Qur’an dan sunnah.10

2) Mashlahah Mursalah (Kemaslahatan Umat)

Mashlahah Mursalah yaitu menetapkan peraturan atau ketetapan 

undang-undang yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah atas 

pertimbangan penrikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. 

3) Urf (Nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat) 

Urf adalah sesuatu perbuatan dan perkataan yang menjadikan jiwa  

tenang mengerjakan suatu perbuatan karena sejalan dengan akal sehat 

yang diterima oleh tabiat yang sejahtera. Masud Zuhdi mengemukakan 

bahwa urf yang dijadikan dasar Pendidikan Islam itu harus tidak 

bertentangan dengan ketentuan nash baik Al-Qur’an maupun Sunnah, 

tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal sehat dan tabiat yang 

sejahtera serta tidak mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan dan 

kemudharatan.11

3. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan ialah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau 

kegiatan selesai. Menurut Zakiah Daradjat ada beberapa tujuan pendidikan Islam 

yaitu:12

                                                          
10 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 51.
11Ibid. h. 201-202.
12Ibid. h. 29-32. 
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a. Tujuan Umum

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan 

pendidikan, baik dengn pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi 

seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, 

kebiasaan dan pandangan. 

b. Tujuan Akhir

Pendidikan Islam ini berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya 

terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan akhir 

pendidikan Islam dapat dipahami dalam firman Allah: 

            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu 
mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.” (Al-Qur’an Surah 
Ali-Imran:102)13

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang 

merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi 

keiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat 

dianggap sebagai tujuam akhirnya. Insan kamil yang mati dan akan 

menghadap Tuhannya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam.

c. Tujuan Semntara

Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik 

diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu 

kurikulum pendidikan formal.

                                                          
13 Depag RI, Op.Cit. h. 63. 
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d. Tujuan Operasional

Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan 

sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan 

bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai 

tujuan tertentu disebut tujuan operasonal. 

Menurut Nur Ahid tujuan Pendidikan Islam dapat diklarifikasi menjadi 

tiga bagian, yaitu:

a. Tujuan akhir Pendidikan Islam adalah membentuk pribadi muslim sejati, 

memiliki kedalaman keilmuan, ketajaman berfikir, keluasan pandangan, 

kekuatan iman yang sempurna dan bertaqwa.

b. Tujuan umum pendidikan Islam adalah menghindarkan dari belenggu 

yang bisa menghambat pembentukan pribadi muslim dan berusaha 

membentuk pribadi dengan mengembangkan berbagai fitrah yang 

dimiliki manusia sehingga mencapai kedewasaan dalam ukuran fikriyah, 

dzikiriyah dan amaliyah.

c. Tujuan khusus pendidikan Islam adalah penjabaran dari sebagian aspek-

aspek pribadi khalifatullah yang hendak diusahakan melalui pemberian 

berbagai kegiatan tertentu dalam setiap pentahapan proses pendidikan 

(untuk mengembangkan aspek-aspek muslim).14

Dari pemaparan diatas tentang tujuan pendidikan Islam dapat 

disimpulakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah  membentuk pribadi yang 

bertakwa kepada Allah SWT yang memahami fungsinya dalam kehidupan serta 

menyandarkan semuanya pada ajaran dan hukum Allah dan Rasulullah Saw.
                                                          

14 Nur Ahid, Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Yogya: P.Belajar, 2010), h. 54-55
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B. Metode Pendidikan Islam

1. Pengertian Metode Pendidikan Islam

Pengertian metode telah dijelaskan pada Metode sendiri berasal 

dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata ini berasal dari dua kata yaitu 

“Meta” dan hodos. Meta berarti malalui dan Hodos berarti jalan atau 

cara.15 Dalam bahasa Inggris dikenal method dan way yang artinya 

metode atau cara.16 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode 

adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

kegiatan guna mencapai apa yang telah ditemukan. 

Metode dalam bahasa arab dikenal dengan istilah thariqah yang 

artinya langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Dengan kata lain metode adalah suatu cara yang 

sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam lingkungan 

maupun kaitannya dengan ilmu pengetahuan (pendidikan).17

Menurut Ngalimun Metode adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.18 Sedangkan menurut Ahmad 

Tafsir metode adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan 

sesuatu.” Kata tepat dan cepat inilah yang sering diungkapkan dengan 

efektif dan efisien. Jadi metode hanyalah menentuka prosedur yang akan 

                                                          
15 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 137.
16 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam berbasis PAIKEM dan Rasail (Semarang: 

Media Group, 2009), h. 7.
17 Ibid. h. 8. 
18 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 14. 
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diikuti.19 Menurut Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode 

adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan 

pendidikan.20

Pembahasan mengenai pendidikan Islam telah dibahas di awal, maka

dapat disimpulkan jika metode dikaitkan dengan pendidikan Islam dapat 

diartikan sebagai jalan untuk menanamkan, membiasakan, pengetahuan agama 

pada diri seseorang sehingga menjadi pribadi Islami. Selain itu metode 

pendidikan Islam juga sebagai cara untuk memahami, menggali dan 

mengembangkan, membiasakan, melatih potensi yang ada pada diri anak untuk 

terus  berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Kedudukan Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam

Menurut Syaiful Bahri Djamarah kedudukan metode dalam pengajaran 

pendidikan agama Islam yaitu: 21

a. Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik

Motivasi bisa berasal dari dalam yang disebut motivasi intrinsik dan 

motivasi yang berasal dari luar atau orang lain disebut motivasi ekstrinsik. 

Dan salah satu yang dapat digunakan pendidik dalam memberikan motivasi 

belajar dengan menggunakan metode yang bervariasi. Dalam menggunakan 

metode pengajaran pendidik harus menjadi tauladan sehingga 

membangkitkan gairah belajar.

                                                          
19Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 50.
20 Ramayulis, Op.Cit. h. 184.
21 Maunah Binti, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 79.
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b. Metode sebagai strategi pengajaran

Strategi pengajaran merupakan tindakan nyata bagi seorang pendidik 

dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan, sehingga 

diperlukan metode-metode yang beragam.

c. Metode sebagai alat mencapai tujuan 

Tujuan dalam mengajar merupakan arah yang akan dicapai tujuan 

berfungsi sebagai pedoman yang akan menentukan kemana belajar mengajar 

akan dibawa. Tujuan pengajaran tidak akan tercapai apabila salah satu 

komponen pengajaran tidak dilibatkan, komponenen tersebut adalah metode 

pengajaran.

Muhammad Yunus sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata mengatakan 

bahwa metode lebih baik dari materi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ali 

Syari’ati bahwa “seseorang boleh kehilangan sesuatu, namun tidak boleh 

kehilangan metode mencari sesuatu itu.22

Dari kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa betapa pentingnya 

suatu metode, keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran sangat ditentukan 

oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa 

dapat di implementasikan melalui metode yang tepat, maka komponen-

komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. 

Oleh karena itu setiap pendidik harus memahami fungsi metode sebagai proses 

belajar mengajar.
                                                          

22 Ali Syari’ati, Sosiologi Islam (Bandung: Mizan, 1988), h. 34. 
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3. Macam-macam Metode Pendidikan Islam

Menurut Abdurrahman Shaleh Abdullah, macam-macam metode 

pendidikan Islam yaitu:23

a. Metode ceramah, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan 

penyampaian pengertian-pengertian bahan pembelajaran dengan peserta 

didik dengan jalan penuturan secara lisan. Tujuan yang hendak dicapai 

dari metode ini adalah untuk memberikan dorongan psikologis kepada 

peserta didik.

b. Metode Diskusi, yaitu suatu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan 

cara berdiskusi dalam metode ini pertanyaan yang diajukan mengandung 

suatu masalah dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu jawaban.

c. Tanya jawab dan dialog, penyampaian pembelajaran dengan pendidik 

mengajukan pertanyaan dan peserta didik menjawabnya atau berdialog 

dengan cara saling tukar fikiran.

d. Metode perumpamaan, penjelasan konsep-konsep abstrak dengan makna-

makna konkrit memberi gamabaran yang jelas bagi peserta didik.

e. Metode hukuman, yaitu metode yang dilakukan dengan memberikan 

hukuman kepada peserta didik. Hukuman merupakan metode yang paling 

buruk tetapi dalam kondisi tertentu harus digunakan. Tujuan hukuman 

untuk memperbaiki peserta didik dan bukan balas dendam , hukuman 

baru digunakan apabilametode yang lainnya tidak berhasil. Sebelum 

dijatuhi hukuman pesrta didik hendaknya di beri kesempatan untuk 

memperbaiki dirinya.

                                                          
23 Ramayulis, Op,Cit. h. 168. 
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Sedangkan Menurut Al-Nahlawi, macam-macam metode pendidikan 

Islam yaitu:24

a. Metode Dialog Qur’ani dan Nabawi, dialog dapat diartikan sebagai 

pembicaraan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui tanya 

jawab yang didalamnya terdapat tujuan pembicaraan. menurut al-Nahlawi 

dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Saw terdapat jenis dialog seperti 

dialog khitabi, deskriptif, naratif, argumentatif dan nabawi. 

b. Metode kisah qur’ani dan Nabawi, kisah sebagai meode yang sangat 

penting, karena kisah selalu memikat karena mengundang pembaca atau 

pendengar untuk mengikuti peristiwa, merenungkan maknanya 

selanjutnya makna-makna itu akan menimbulkan kesan dalam hati 

pembaca atau pendengar tersebut. Kisah qur’ani dan nabawi dapat 

menyentuh hati manusia karena menampilkan tokoh dalam konteksnya 

yang menyeluruh. Kisah qur’ani mendidik perasaan keimanan dengan 

cara membangkitkan perasaan khauf, rida dan cinta.

c. Metode amtsal (perumpamaan), cara ini dapat digunakan oleh pendidik 

dalam mengajar karena metode ini mempermudah peserta didik 

memahami konsep yang abstrak, perumpamaan dapat merangsang kesan 

terhadap makna yang tersirat, memberikan motivasi kepada 

pendengarnya untuk berbuat amal baik dan menjauhi kejahatan. 

                                                          
24 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 138.
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d. Metode keteladanan, Islam telah menjadikan Rasulullah Saw sebagai 

teladan abadi bagi pendidik dan generasi muda. Kebutuhan manusia akan 

teladan bersumber dari kecenderungan meniru. Peniruan itu berpusat dari 

kesenangan untuk meniru dan mengikuti, kesiapan untuk meniru, setiap 

peniruan terkadang memiliki tujuan yang jelas bahkan tidak ada.

e. Metode pembiasaan, inti pembiasaan adalah pengulangan. Metode 

pembiasaan sangat baik digunakan, ini perlu disadari oleh pendidik sebab 

perilaku pendidik yang berulang-ulang akan mempengaruhi peserta didik. 

Untuk membiasakan perilaku itu, metode pembiasaan biasanya berjalan 

bersama-sama dengan metode keteladanan, sebab pembiasaan itu 

dicontohkan.

f. Metode ‘Ibrah dan Mau’izah, metode ibrah (pelajaran) digunakan agar 

peserta didik dapat mengambilnya dari kisah-kisah dalam al-qur’an sebab 

kisah tersebut bukan sekedar sejarah melainkan sengaja diceritakan Allah 

karena ada pelajaran (‘ibrah) yang penting di dalamnya. Mau’izah berarti 

peringatan, yang memberi nasehat hendaknya berulang kali 

mengingatkan agar nasehat itu meninggalkan kesan, nasehat (mau’izah) 

hendaknya disampaikan dengan cara menyentuh hati.

g. Metode targhib wa tarhib, Targhib ialah janji terhadap kesenangan, 

kenikmatan akhirat yang disertai bujukan. Tarhib ialah ancaman karena 

dosa yang dilakukan. Targhib bertujuan untuk agar melakukan kebaikan 

dan tarhib agar menjauhi kejahatan. 
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Dari pemaparan diatas tentang macam-macam metode pendidikan Islam 

dapat disimpulakan bahwa demikian luas, dalam dan terperinci Islam menuntun 

manusia agar menjadi makhluk berilmu, beramal dan berbudi pekerti luhur.

C. Keluarga

1. Pengertian Keluarga 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia keluarga adalah satuan kekerabatan 

yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri ibu, bapak dan anak-

anaknya. 25 Menurut Abdullah Gymnastiar keluarga adalah sebuah organisasi 

kecil yang di dalamnya ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Seorang 

ayah adalah kepala keluarga yang bertugas sebagai nahkoda dalam biduk rumah 

tangga Dialah yang mengarahkan dan mengendalikan ke mana keluarganya akan 

dibawa.26

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam buku Nur Ahmadi kata keluarga 

berasal dari kata kawula dan warga, kawla berarti “abdi” yakni “hamba” dan 

warga berarti “anggota”. Sebagai abdi dalam keluarga wajiblah seorang 

menyerahkan segala kepentingan-kepentingannya kepada keluarganya. 

Sebaliknya sebagai warga atau anggota seorang berhak sepenuhnya untuk 

mengurusi kepentingan keluarganya tadi.27

Secara umum keluarga adalah suatu lembaga yang terdiri atas suami istri 

dan anak-anaknya yang belum menikah, hidup dalam sebuah kesatuan keluarga 

berdasarkan ikatan tertentu. Keluarga sebagai kesatuan sosial terkecil merupakan 
                                                          

25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h. 413.
26 Amirullah Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga karya Abdullah Gymnastiar, 

Membangun Karakter baik dan Kuat (Bandung: Darut Tauhid, 2013), h. 132.
27 Nur Uhbiyati, Abu Ahmadi, Op.Cit. h. 186-17.
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kelompok kekerabatan yang bertempat tinggal sama, yang ditandai dengan 

adanya kerjasama, ekonomi, memiliki fungsi menyosialisasi atau mendidik anak 

sehingga anak berkembang dengan baik.28

Keluarga merupakan kesatuan hidup bersama yang pertama kali dikenal 

oleh anak-anak, oleh karena itu keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan 

yang pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama kalinya mendapatkan 

bimbingan pendidikan agama Islam. Menurut Idris selain itu keluarga juga 

disebut sebagai lingkungan pendidikan yang utama karena sebagian besar hidup 

anak berada dalam keluarga, pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak 

adalah di dalam keluarga.29

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang 

anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan 

seorang perempuan yang berstatus sebagai isteri. Keluarga pokok tersebut 

menjadi keluarga inti jika ditambah dengan adanya anak-anak. Terkadang 

terdapat keluarga yang besar, yang anggotanya bukan hanya ayah, ibu, dan anak-

anak tetapi juga bersama anggota keluarga lainsemisal kakek, nenek dan sanak 

saudara lainnya.30

Dapat disimpulkan oleh penulis, bahwasannya keluarga adalah suatu 

kelompok terkecil dalam tatanan masyarakat yang tinggal dalam satu rumah  

yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak karena adanya ikatan pernikahan yang sah 

menurut agama maupun hubungan darah atau adopsi.

                                                          
28 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara 2010), h. 186.
29 Agus Setiawan, ““Metode Pendidikan Islam Masa Kini Dalam Keluarga Prespektif 

Abdullah Nashih ‘Ulwan”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, jurnal EDUCASIA, Vol. 1 
No. 2, 2016, e-ISSN: 2527-5011, p-ISSN :2502-9150, h. 139. 

30 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan (Yogyakrta: Andi, 2002), 11.
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2. Urgensi Pendidikan Anak Dalam Keluarga 

Tiga tempat pendidikan yang dapat membentuk anak menjadi manusia 

seutuhnya yaitu di keluarga, sekolah dan masyarakat. Peran keluarga sangat 

dominan untuk menjadikan anak yang cerdas, sehat, dan memiliki penyesuaian 

sosial yang baik. keluarga merupakan salah satu faktor penentu utama dalam 

perkembangan kepribadian anak, disamping faktor-faktor yang lain.31

Pendidikan keluarga menempatkan ibu bapak sebagai pendidik kodrati. 

Hubungan keluarga yang didasari oleh kasih sayang serta perasaan tulus ikhlas 

merupakan faktor utama bagi para orang tua dalam membimbing anak-anaknya. 

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang 

tua terhadap anaknya. Antara lain sebagai berikut: 

1) Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan 

dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, 

minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. 

2) Melindungi dan menjamin kesehatannya baik secara jasmaniyah maupun 

rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang 

dapat membahayakan dirinya.

3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna bagi kehidupannya kelak, sehingga saat dewasa mereka mampu 

berdiri sendiri dan membantu orang lain.32

                                                          
31 Helmawati, Pendidikan Keluarga (Teori dan Praktis) (Bandung: PT Rosdakarya Remaja, 

2014), h. 49.
32 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 183. 
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Pendidikan anak dalam keluarga tidak dapat dilepaskan dari kata 

pendidikan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pendidikan adalah sebuah nilai-

nilai luhur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia.33 Menurut 

R.A Kosnan anak yaitu manusia muda dan umur muda dan jiwa dan perjalanan 

hidupnya karena mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.34

Anak adalah orang yang senantiasa mengalami perkembangan sejak 

terciptanya sampai meninggal.35 Anak adalah bagian dari kelurga, anak adalah 

buah hubungan cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri. Anak juga 

merupakan amanat dari Allah SWT kepada orang tua yang dipelihara, 

bimbingan, didikan agar menjadi manusia shaleh. 36 Dalam Al-Qur’an ada 4 

istilah anak yang digunakan, yaitu:

a. Anak sebagai Qurrata A’yun

             

      

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. (QS Al-Furqaan:74)37

Qurrata a’yun berarti cahaya mata, permata hati, sangat 

menyenangkan, ini anak yang ideal. Kriteria ini antara lain, anak tunduk 

                                                          
33 Dindin Jamaluddin, Pradigma Pendidikan Anak dalam Islam (Bandung: CV Pustaka Setia), 

h. 52. 
34 Koesnan, Susunan Pidana daam Negara Sosiais Indonesia (Balai Pustaka: Amirko 1984), 

h. 25. 
35 Abdu Qodir, Ilmu Pendidikan (Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 1994), h. 20.

36 Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (Jakarta: 1991), h. 144.
37 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an Transliterasi (Bandung: Al 

Hambra, 2014), h. 
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kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermuamalah dengan baik sesama 

manusia. Anak seperti ini yang boleh disebut anak “shaleh”.38

b. Anak sebagai perhiasan hidup dunia

              

       

Artinya: “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di 
sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS Al-Kahfi: 
46)39

Ibarat perhiasan anak-anak berfungsi memperindah sebuah rumah 

tangga, orang tua yang hanya memfungsikan anak sebagai perhiasan dan 

melupakan pembinaan dan pendidikannya akhirnya menjadikan anak tidak 

lebih dari sebuah penjagaan yang secara fisik dapat dibanggakan tetapi 

kualitasnya sama sekali mengecewakan, baik kualitas iman ilmu maupun

amalnya.40

c. Anak sebagai Ujian

                  

Artinya: “dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 
sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang 
besar.” (QS Al-Anfaal:28)41

                                                          
38 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 176.
39 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, Op.Cit. h. 299.
40 Yunahar Ilyas, Op.Cit., h. 174.
41 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita (Bandung: Jabal, 2010), h. 

179.
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Orang tua diuji dengan kelahiran anaknya apakah anak-anak dapat 

melalaikannya dari beribadah kepada Allah atau apakah ia mampu 

melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang baik, mendidik dan membina 

anaknya menjadi anak yang shaleh.42

d. Anak sebagai Musuh

            

         

Artinya: “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu 
dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagim. Maka berhati-
hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak 
memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS At-Tagaabun: 14)43

Sungguh sangat mengecewakan kalau sampai anak menjadi musuh 

orang tua. Bila orang tua meklakukan amar ma’ruf nahi munkar, sang anak 

justru melakukan amar nahi munkar. Bila orang tuanya membangun, anak 

merusak, maka pada saat itu anak sudah berada diposisi musuh.44

Dalam keluarga, pendidikan anak juga memiliki tujuan mulia yaitu 

membentuk pribadi anak yang shalih dan shalihah, mendekatkan diri kepada 

Allah SWT dalam rangka menggapai ridho-Nya. Pendidikan anak dalam Islam 

memiliki tujuan:45

                                                          
42 Ibid, h. 175.
43 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, Op.Cit. h. 
44 Yunahar Ilyas Op.Cit, h. 176. 
45 Asadullah, Mendidik Balita Mengenal Agama (Solo: Kiswah Media, 2010), h. 27.
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a. Membentuk anak sebagai insan yang bertaqwa kepada Allah dengan 

sebenar-benar taqwa. 

b. Membentuk anak sebagai generasi yang kuat, kuat yang dimaksud kuat 

secara iman, fisik, mental, keterampilan, ekonomi dan sebagainya. 

c. Tujuan yang tak kalah penting bagi orang tua mendidik anaknya 

adalahmenjadikan anak tersebut sebagai anak shalih yang selalu 

mendoakan orang tuanya tatkala orang tua masih hidup atau sudah 

meningga.

Menurut Abu Amr Ahmad Sulaiman tujuan pendidikan anak dalam Islam 

dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Menjawab seruan Allah SWT, sebagaimana dalam Al-Qur’an surah At-

Tahriim ayat 6:

              

              

   

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-Tahriim: 6)46

                                                          
46 Departemen Agama, Op.Cit. h. 560.
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b. Membentuk Aqidah dan keimanan anak-anak yang bersih.

c. Mebentuk keilmuwan dan pengetahuan anak-anak.

d. Membentuk akhlak mulia dan perilaku sopan santun anak-anak.

e. Membentuk sisi sosial anak-anak yang bertanggung jawab.

f. Membangun sisi kejiwaan yang kokoh dan perasaan anak-anak

g. Membentuk fisik yang kuat dan kesehatan tubuh anak-anak.

h. Membentuk rasa estetika, seni dan kreativitas anak-anak.47

Sedangkan menurut Yusuf Muhammad Al-Hasan yang meringkas tujuan 

pendidikan anak dalam Islam yaitu:

“Nyatalah bahwa pendidikan Individu dalam Islam mempunyai satu 
tujuan yang jelas dan tertentu yaitu menyiapkan individu untuk beribadah kepada 
Allah SWT. Dan tidak perlu dinyatakan secara panjang lebar bahwa totalitas 
agama Islam tidak membatasi pengertian ibadah pada shalat, haji tetapi setiap 
perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niat untuk Allah semata 
merupakan ibadah.”48

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa pentingnya pendidikan 

anak dalam keluarga adalah suatu proses pembinaan, pengarahan, pengajaran dan 

bimbingan secara sadar oleh orang tua terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani anak tentang suatu ilmu pengetahuan yang nantinya akan membentuk 

akhlak mulia menjadikan manusia yang beradab dan bertakwa kepada Allah yang 

bersumber pada ajaran agama kedalam diri anak. 

                                                          
47Ubes Nur Islam, “Mendidik Anak dalam Kandungan: Optimalisasi Potensi Anak Sejak 

Dini” (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 11. 
48 Yusuf Muhammad Al-Hasan, Tujuan  Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta: Darul Haq, 

2014), h. 8. 
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3. Fase Pendididikan Anak Dalam Keluarga

Adapun fase pendidikan anak dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua yakni:49

a. Pendidikan Pranatal (Pendidikan Sebelum Lahir)

Pendidikan Pranatal adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. 

Masa ini ditandai dengan fase pemilihan jodoh, pernikahan dan kehamilan. 

1) Fase pemilihan jodoh adalah fase persiapan bagi seseorang yang 

sudah dewasa untuk menghadapi hidup baru yaitu berkeluarga, 

pemilihan pasangan sebelum menikah menjadi kepedulian utama 

dalam merancang pendidikan pendidikan anak.

2) fase pernikahan, setelah pernikahan suami istri boleh bergaul dengan 

melakukan persetubuhan dan disunahkan membaca doa.

3) fase kehamilan, proses pendidikan dilaksanakan secara tidak laksang 

seperti ibu yang telah hamil mendoakan anaknya, ibu menjaga dirinya 

makan makanan yang halal, ikhlas mendidik anak pranatal, 

mendekatkan diri kepada Allah, kedua orang tau berakhlak mulia.

b. Pendidikan Postnatal (Pendidikan Setelah Lahir)

Pendidikan postnatal merupakan pendidikan anak dalam lingkungan 

keluarga di mulai dari manusia lahir hingga akhir hayatnya.50 Pendidikan 

postnatal meliputi fase bayi, fase kanak-kanak (selepas 2 tahun hingga 6 

tahun), fase anak-anak (6 tahun hingga 12 tahun), fase remaja (12-21 tahun), 

dan fase dewasa. 

                                                          
49 Ramayyulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 302-330.
50 Tersedia di : http://www.masbied.com.  (3 Maret 2017)
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1) Fase bayi, pada bulan-bulan selanjutnya hingga 2 tahun inderanya 

sudah berfungsi, perkembangan fungsi bahasa bisa diarahkan untuk 

pengucapan kata-kata yang baik.

2) Fase kanak-kanak adalah masa usia selepas 2 tahun hingga 6 tahun

masa kanak-kanak sering diebut dengan masa estetika, masa indera 

dan masa menentang orang tua. Disebut masa indera karena pada 

masa ini indera anak berkembang pesat dan disebut masa menentang

karena belum berfungsinya kontrol anak dan moral. Anak pada masa 

ini bersifat meniru.51

Sedangkan menurut Daradjat, pendidikan masa kanak-kanak 

berlangsung pada usia 3 sampai 12 tahun. Pada usia 3-6 tahun anak 

memiliki sifat egosentris (raja kecil).52 Pada usia 3 tahun, anak belum 

mampu menggunakan kata-kata sebagai bentuk ekspresi emosinya, 

namun mereka akan menggunakan ekspresi wajah untuk 

memperlihatkan emosi dan perasaan di dalam diri mereka. Usia 3-6 

tahun, merupakan masa bermain untuk anak. Saat ia bermain, secara 

naluri kadang anak berinisiatif untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Sebaliknya, ketika inisiatifnya selalu ditolak, 

maka anak akan selalu merasa takut, sangat bergantung pada 

kelompok, dan tidak berani untuk mengembangkan pikirannya. Pada 

usia 4 sampai 6 tahun daya berpikir anak sangat pesat ditujukan pada 

                                                          
51 Mohtar  Yahya, Pertumbuhan Akal dan Memanfaatkan Naluri Kanak-kanak (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1975), h. 20.
52 Bukhari Umar, Op.Cit. h. 118.
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ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Dari 

aspek keagamaan, pada masa sekitar 3 sampai 5 tahun anak-anak 

belum mempunyai kesadaran beragama, tetapi ia telah memiliki 

potensi kejiwaan dan dasar-dasar berTuhan. Menurut Ahyadi 

perkembangan kesadaran dan beragama anak-anak sangat 

dipengaruhi oleh keimanan, sikap, tingkah laku keagamaan orang 

tuanya.53

3) Fase anak-anak dimulai sejak anak berusia 6 sampai 12 tahun, ciri-

ciri anak pada masa ini yaitu anak mulai bersekolah, guru mulai 

menjadi pujaannya, gigi tetap mulai tumbuh, anak mulai gemar 

membaca, anak mulai malu apabila auratnya dilihat orang, anak suka 

menghafal.54

4) Fase Remaja berlangsung dari umur 12-21 tahun. 

5) Fase dewasa, Netty Hartaty membagi fase dewasa menjadi tiga tahap 

yaitu:55 fase dewasa dini dari usia 18 tahun sampai 40 tahun, fase 

dewasa madya dari usia 40 sampai 60 tahun dan yang terakhir fase 

dewasa akhir (lansia).

Dari pemaparan dapat disimpulkan bahwa hal ini mengandung pengertian 

orang tua harus mengarahkan dan membimbing anak keturunannya keduanya 

harus mempersiapkannya mulai dari pemilihan jodoh sampai memiliki 

keturunan.
                                                          

53 Ibid. h. 119.
54 E. B Jhon Lock, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 80.
55 Netty Hartaty, Islam dan Psikolog (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 43.
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4. Aspek Pendidikan Anak

Aspek-aspek pendidikan anak dalam islam yaitu pendidikan keimanan, 

sosial, seksual, psikologi, jasmani, akhlak dan akal yang ditanamkan orang tua 

terhadap anak di usia enam tahun pertama dan setelah enam tahun meliuti:

a. Pendidikan keimanan adalah pendidikan yang mengikatkan anak dengan 

dasar keimanan sejak ia mengerti dan mengajarkan kepada anak dasar-

dasar syariat.56 Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkam Al-Maulud mengatakan, 

“Diawal waktu ketika anak-anak mulai bisa bicara, hendaknya 

mendiktekan kepada mereka kalimat laa ilaha illa llah 

muhammadurrasulullah, dan hendaknya sesuatu yang pertama kali 

didengar oleh telinga mereka adalah laa ilaha illallah (mengenal Allah) 

dan mentauhidkan-Nya, menurut Muhammad Al-Hasan Mengenalkan 

Allah dengan cara sederhana, seperti Allah itu esa, Allah pencipta segala 

sesuatu. Orang tua dapat memanfaatkan situasi tertentu untuk bertannya 

kepada anak msalnya saat berjalan-jalan di taman tentang siapakan 

pencipta air.57

b. Pendidikan Akhlak adalah sikap yang harus dimiliki dan dijadikan 

kebiasaan oleh anak sejak masa pemula, atau sikap yang harus dimiliki 

dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak dini seperti orang tua memberi 

teladan kepada anak, tidak berdusta, tidak menghina, tidak berbohong, 

menyajikan cerita yang bermanfaat, membiasakan anak untuk saling 

                                                          
56 Dindin Jamaluddin, Pendidikan Anak Dalam Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 

75.
57 Pendidikan Anak Dalam Islam, Op.Cit. h. 36.
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menolong, membiasakan diri untuk malu. 58 Imam Al-Ghazali 

menekankan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

manusia, yang dapat dinilai baik atau buruk dengan menggunakan ukuran 

ilmu pengetahuan dan norma agama.59

c. Pendidikan Jasmani adalah pendidikan yang erat kaitannya dengan 

pertumbuhan dan kesehatan jasmani anak, seperti memberi Asi pada 

balita saat usia dua tahun pertama, mengkhitan anak, menggunakan siwak 

atau sikat gigi untuk membersihkan gigi, berolahraga bersama anak, 

mencuci tangan sesudah makan.60

d. Pendidikan akal adalah pembentukan dan pembinaan cara berfikir dengan 

sesuatu yang bermanfaat. Aspek keimanan merupakan pendasaran, aspek 

jasmani merupakan persiapan dan pembentukan, aspek Akhlak adalah 

penanaman kebiasaan, aspek akal adalah penyadaran dan pengajaran.61

Menurut syaikh Muhammad Said Mursi pembekalan pengetahuan pada 

anak dapat dilakukan dengan cara mengajarkan anak kecil membaca dan 

menulis, memberi anak cerita, membuat perpustakaan pribadi dirumah. 

e. Pendidikan Psikologis adalah mendidik agar agar memiliki sifat-sifat 

kejiwaan yang positif seperti berani, bertanggung jawab, dan menjauhkan 

anak dari sifat kejiwaan yang negatif seperti minder, penakut dan lain 

                                                          
58 Dindin Jamaluddin, Op.Cit. h. 76. 
59 Mahyudin, Kuliah Akhlak Tasawuf (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 5.
60 Asnelly Ilyas, Op.Cit. h. 77.
61 Dindin Jamaluddin, Op.Cit. h. 79.
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lain.62 Menurut syaikh Muhammad Said Mursi jika anak sering dimanja ia 

akan belajar untuk menjadi cengeng, jika anak terbiasa dimotivasi ia akan 

belajar mencintai dirinya, jika anak hidup dalam lingkungan yang aman 

maka ia belajar untuk percaya diri, jika anak hidup dilingkungan yang 

ramah maka ia akan belajar mencintai orang lain.63

f. Pendidikan sosial dalah pendidikan anak sejak dini agar terbiasa 

melakukan tata krama sosial.64 Menurut syaikh Said Mursi penanaman 

pendidikan sosial pada anak dengan mengajarkan anak untuk 

menghormati tetangga, bekerja sama, mengajarkan anak untuk 

menyayangi binatang, mengajarkan anak untuk menyayangi yang lebih 

muda.65

g. Pendidikan Seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran, penjelasan 

tentang masalah yang berkaitan dengan seksual.66 Menurut syaikh Said 

Mursi penanaman pendidikan seksual seperti membiasakan anak untuk 

tidak membuka aurat, membiasakan anak meminta izin setiap hendak 

masuk kamar orang tuanya, memisahkan tempat tidur anak sejak umur 10 

tahun, menjauhkan anak dari film, drama atau tempat hiburan yang dapat 

merusak mentalnya, anak diajarkan untuk tidak membuka baju di hadapan 

orang lain meski temannya karena anak harus mempunyai rasa malu.67

                                                          
62 Ibid. h. 81.
63 Muhammad Said Mursi, Seni Mendidik Anak (Jakarta; Pustaka AL-Kautsar, 2004), h. 37.
64 Dindin Jamaluddin, Op.Cit. h. 87.
65 Muhammad Said Mursi, Op.Cit. h. 37.
66 Dindin Jamaluddin, Op.Cit. h. 89.
67 Muhammad Said Mursi, Op.Cit. h. 38.
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D. Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga

Syeikh Jamal Abdurrahman menjelaskan pendidikan anak pada usia 3 sampai 

10 tahun yaitu:68

1. Pengenalan dan pembiasaan kalimat-Kalimat tauhid

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda, Ajarkanlah kepada 

anak-anak kalian pada permulaan bicaranya ucapan kalimat laa ilaha illallah 

dan ajarilah di akhir hayatnya mengucapkan kalimat laa ilaha illallah

2. Menarik perhatian anak dengan ungkapan yang lembut

Diantara faktor penumbuh rasa percaya diri dalam diri anak adalah 

memanggil dengan namanya, bahkan memanggilnya dengan menyebut 

namanya yang paling bagus, dengan julukannya atau dengan sifat baik yang 

dimiliki anak. Rasulullah memanggil anak dengan panggilan yang paling 

sesuai dengan jenjang usianya seperti ungkapan “anak muda”, sesungguhnya

aku akan memberimu beberapa pelajaran. “Anak muda”, sebutlah nama Allah 

dan makanlah dengan tangan kananmu.69

3. Menghargai mainan anak

Anak-anak memerlukan mainan guna mengembangkan akalnya, 

meluaskan pengetahuannya, memberikan kesibukan pada indera dan 

perasaannya bahwa menyediakan mainan yang berguna bagi anak akan 

menghilangkan kejenuhannya, membantunya untuk berbakti kepada orang 

                                                          
68 Jamal Abdurrahman, Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi (Solo: Aqwam, 

2010), h. 103-142.
69 Ibid
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tuanya, menyenangkan hatinya dan memenuhi kecenderungan dan kepuasan 

bermainnya.70

4. Tidak mencela anak

Celaan akan mengakibatkan anak makin berani melakukan keburukan 

dan hal-hal yang tercela. Rasulullah Saw sangat menghindari mencela anak. 

Nabi mengambil sikap ini untuk menanamkan perasaan punya malu dan 

menumbuhkan sikap mawas diri dan ketelitian yang berkaitan erat dengan 

akhlak mulia. 71 Anas mengungkapkan kesannya kepada beliau dengan 

mengatakan “Aku telah melayani Rasulullah selama sepuluh tahun. Demi 

Allah beliau tidak pernah mengatakan “Ah” tidak pernah menanyakan 

mengapa engkau melakukan itu? Dan mengapa engkau tidak melakukan 

itu?”72

5. Makan bersama anak-anak sambil meluruskan kekeliruan anak

Umar bin Salamah berkisah, “ketika masih kecil aku berada dipangkuan 

Nabi Saw dan tanganku menjalar kemana-mana diatas nampan. Rasulullah 

bersabda kepadaku, “hai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan 

tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada didekatmu.” Maka  seperti 

itulah cara makanku sesudahnya.73

Sebuah pengarahan yang begitu cepat dan reaksi jawabannya yang 

begitu spontan serta kelestarian pengalamannya begitu konsisten. Etika makan 

yang mesti diajarkan kepada anak-anak adalah: mengambil makan dengan 

                                                          
70 Ibid. h. 107.
71 Ibid. h. 112.
72 Hr. Bukhari, Kitabul Adab (5578) buku Islamic Parenting, h. 112.
73 Hr. Bukhari, kitabul Ath’imah (4957)
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tangan kanan, saat hendak mengambilnya membaca bismillah, bila selesai 

membaca alhamdulillah, mengambil makanan yang dekat dengannya, tidak 

terburu-buru mengambil makanan sebelum yang lain mengambilnya, tidak 

melototi makanan yang ada didepannya dan orang-orang yang sedang makan 

bersamanya, tidak tergesa-gesa dalam menelan, tidak mencela makanan yang 

disajikan kepadanya, hendaknya suatu waktu anak dibiasakan makan tanpa 

memakai lauk pauk sehingga lauk pauk bukan menjadi keharusan baginya 

kalau memang tidak ada.

6. Berlaku adil kepada anak

Bersikap adil dapat mencegah kebencian dan kedengkian. Berlaku adil 

juga dapat mewariskan kecintaan dan kerukunan diantara saudara dan 

membantu mereka agar berbakti dan mendoakan kedua orang tua. Adapun itu 

jika berkaitan dengan perasaan hati orang tua maka ada kecenderungan yang 

lebih besar kepada salah seorang anak diantara anak-anaknya maka tidak 

berdosa akan tetapi kecenderungannya itu tidak seharusnya tidak sampai 

diperlihatkan dalam muamalah dan lahiriyah.74

7. Mengajari shalat, perintah shalat Rasulullah Saw memerintahkan agar orang 

tua mengajarkan kepada anak-anak sejak mereka berusia tujuh tahun dan 

memukul mereka saat berusia sepuluh tahun. 

الَةَ اْبَن َسْبِع ِسنِْیَن َواْضِربُو هُ َعلَْیھَا اْبَن َعشْ  بِىَّ الصَّ ٍر َعلُِّموا الصَّ
Artinya: “Ajarilah anak kalian shalat sejak usia tujuh tahun dan pukullah ia 

karena meninggalkannya bila telah berusia sepuluh tahun.( Hr. 
Tirmidzi)75

                                                          
74 Syaikh Jamal Abdurrahman, h. 131.
75 Hr. Tirmidzi, Kitabus Shalat (372) dalam buku Islamic Parenting h. 142. 



55

Ketepatan dalam memilih cara  mendidik anak-anak sangat berpengaruh pada 

keberhasilan mendidik anak, khususnya dalam rangka membentuk pribadi anak yang 

saleh. Menurut Abu Ikhsan Al-Atsari Metode pendidikan Islam dalam kelurga 

yaitu:76

1. Metode Keteladanan

Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan dan pengajaran 

dengan cara pendidik memberikan contoh teladan yang baik kepada anak agar 

ditiru dan dilaksanakan.77 Orang tua adalah contoh utama bagi anak. Anak tetap 

mengikuti perilaku dan akhlak mereka, sengaja atau tidak. 

Dengan keteladanan, seorang anak dapat belajar shalat dan menekuninya 

ketika melihat kedua orang tua tekun menunaikannya. Dengan teladan seorang

anak dapat belajar dengan dasar sesuatu yang nyata, terlihat jelas dan ini akan 

lebih mudah diserap jiwanya. Metode keteladanan memerlukan sosok pribadi yang 

secara visual dapat dilihat, diamati, dan dirasakan sendiri oleh anak sehingga 

mereka ingin menirunya. Di sinilah timbul proses yang dinamakan identifikasi, 

yaitu anak secara aktif berusaha menjadi seperti orang tuanya di dalam nilai 

kehidupan dan kepribadianya.78

Sebaliknya, ketidaksesuaian di antara perkataan dan perbuatan orang tua 

menjadi racun dalam pendidikan. Sebagai contoh, seorang anak yang melihat ayah 

suka berdusta tidak dapat mempelajari kejujuran darinya. Atau anak perempuan 

                                                          
76 Abu Ihsan Al-Atsari, Mencetak Generasi Rabbani (Jakarta: Pustaka Imam Syafe’i, 2014), 

h. 196.
77 Asnelly  Ilyas,  Mendambakan  Anak  Saleh Prinsip-Prinsip  Pendidikan  Anak  dalam  

Keluarga (Bandung : al Bayan, 1998), h. 38.
78 Siti Meichati, Kepribadian mulai berkembang di dalam Keluarga (Semarang:  Tp, 1976), h. 

23.
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yang tidak acuh dengan nasihat ayah, maka jangan harap ia dapat tumbuh menjadi 

pribadi yang mudah diberi nasehat oleh orang tua atau yang lain. Allah berfirman 

dalam al-Qur’an surah As-Shaff  ayat 2-3: 

         

      

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan 
sesuatu yang tidak kamu kerjakan?Amat besar kebencian di sisi Allah 
bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Qs Ash-
Shaff: 2-3)79

Aturan Islam dalam mendidik anak sangat menekankan contoh atau 

teladan hidup yang baik maka ambillah Nabi Saw sebagai teladan.  

2. Metode Bimbingan dan Nasehat

Jiwa anak terpengaruh dengan ucapan yang disampaikan kepadanya, 

apalagi jika ucapan itu dihiasi dengan keindahan, kelembutan dan kasih sayang. 

Nasehat yang baik termasuk sarana terbaik dalam upaya mendekatkan diri kepada 

kepada jiwa anak. Nasehat yang tulus dari lubuk hati akan memberikan pengaruh 

positif yang langsung menghujam dalam hati anak. Banyak nasehat yang dapat 

dipetik dari Al-Qur’an yang sarat dengan nilai pendidikan dan kebaikan.80 Allah 

SWT berfirman dalam QS al-Lukman ayat 13-17:

                                                          
79 Departemen Agama, Op.Cit. h. 446.
80 Abu Ihsan Al-Atsari, Op.Cit. h. 199.
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Artinya: “dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar". (ayat 13) 
dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu. (ayat 14) dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu 
tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah 
keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 
kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka 
Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (ayat 15)
(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu 
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau 
di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). 
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. (ayat 16) Hai 
anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
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bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (ayat 17)81

Supaya nasehat yang disampaikan membawa perbaikan perlu diperhatikan 

beberapa kiat berikut:82

b. Ulang-ulang nasihat, kiat ini penting mengingat tabiat manusia adalah 

lupa. Namun jangan berlebihan dalam menasehati anak sebab jiwanya 

akan bosan apabila terus menerus dinasehati tanpa henti.

c. Pilihlah waktu yang tepat, yaitu ketika kondisi kejiwaan orang tua sedang 

kondusif. Orang tua jangan memberikan nasihat saat diliputi amarah atau 

saat anak sedang marah. Sebab jika menasehati anak ketika sedang marah 

maka nasihat itu akan cenderung didorong oleh kemarahan. Amarahpun 

akan mendorong orang tua mengucapkan kata-kata yang berbau sentimen. 

Jika demikian jiwa anak akan menolak karena ia yakin nasihat itu hanya 

pelampiasan amarah.

d. Gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami, Pergunakan kata-kata yang 

mudah dipahami kepada anak, sesuai dengan usia serta daya tangkap dan 

nalarnya. Sebab berbicara kepada suatu kaum dengan kata-kata yang tidak 

dapat dipahami akal mereka akan berdampak pada berpaling dari 

kebenaran yang disampaikan. Demikian pula halnya nasehat kepada anak-

anak.

3. Metode Kisah dan Cerita

Pengaruh kisah terlebih kisah nyata sangat besar bagi jiwa anak yang 

memperkokoh ingatan dan kesadaran berpikirnya. Sebuah pelajaran lebih mudah 

                                                          
81 Departemen Agama, Op.Cit, h. 412.
82 Abu Ihsan Al-Atsari, Op.Cit. h. 201.
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dicerna dan dipahami akal anak-anak apabila disampaikan dengan ilustrasi atau 

dalam bentuk cerita. Kisah merupakan sarana pendidikan yang efektif. Sebab ia 

dapat mempengaruhi perasaan dengan kuat. ia juga dapat menjadikan khayalan 

cenderung kepada kisah-kisah nyata. 83 Dalam Al-Qur’an Allah SWT 

menyebutkan kisah para Nabi dan Rasul. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah 

Huud ayat 120:

               

        

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. (QS. Huud: 120)84

Namun orang tua tidak mesti terpaku dengan kisah-kisah terdahulu, sekali 

waktu boleh ceritakan masa kecil orang tua, kisah orang-orang yang dikenal atau 

kisah lainnya dengan catatan selama tidak menyimpan selama tidak menyimpang 

dari kaidah-kaidah syariat. Sepanjang apa-apa yang disampaikan jauh dari 

khayalan dusta dan kerusakan agama.85

Kisah dan cerita dapat mempererat hubungan orang tua dengan anak. 

Keduanya mampu menciptakan kehangatan dan keakraban tersendiri, bahkan 

membantu kelancaran dalam komunikasi antar anggota keluarga. Anak-anak 

senang mendengar cerita, terutama anak yang masih berumur 3-12 tahun. ‘Abdu 

Al ‘Aziz ‘Abdul Majid menjelaskan bahwa anak sejak mulai mengerti kata-kata 

                                                          
83 Ibid.h. 202.
84 Departemen Agama, Op.Cit. h. 235.
85 Abu Ihsan Al-Atsari¸Op.Cit. h. 203.
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sampai masa memasuki taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah 

senang mendengar cerita.86

4. Metode Mengambil Pelajaran dari setiap Kejadian

Orang tua yang cerdas lagi menginginkan didikan terbaik bagi anak tidak 

akan membiarkan sesuatu kejadian melintas begitu saja tanpa mengambil 

pelajaran darinya. Sisi hikmah dari apa yang telah terjadi itulah yang yang perlu 

disampaikan  pada anak-anak.

Sebagaimana peristiwa yang menimpa kaum muslim di Hunain, tat kala 

sebagian muslim takjub dengan dengan banyaknya jumlah pasukan dan 

persenjataan mereka dibanding musuh bahkan mengira itulah jaminan 

kemenangan pada perang ini.Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25:

             

        

      

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai Para mukminin) di 
medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, 
Yaitu diwaktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah (mu), 
Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu 
sedikitpun, dan bumi yang Luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian 
kamu lari kebelakang dengan bercerai-berai. (QS At-Taubah:25)87

Peristiwa tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi oan-

orang yang beriman kepada Allah.
                                                          

86 Abdu Al‘Aziz ‘Abdul Majid, Al-Qishshatu fi at-tarbiyah Usuluha an-Nafsiyah tahwwuruha 
wa thariqatu sardiha li mudarrisi al-marhalati al-ibtidaiyah (Daru al-ma’arif, 1995), h. 9.

87 Departemen Agama, Op.Cit. h. 190.
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5. Metode Pembiasaan

Biasakan anak berbuat kebaikan. Sebab jika anak rutin melakukannya 

secara teratur maka ia pun menjadi kebiasaan. Tanamkan kepada anak kebiasaan 

melakukan sesuatu yang baik dan membawa keberuntungan dalam urusan dunia 

maupun agamanya. Baik berupa ibadah, adab, tutur kata, sopan santun, rutinitas 

keseharian dan sebagainya.88

Masalah-masalah yang sudah menjadi ketetapan dalam syariat Islam, 

bahwa anak diciptakan dengan Fitrah tauhid yang murni, agama yang lurus dan 

iman kepada Allah, tetapi hal tersebut tidak akan muncul tanpa melalui 

pendidikan yang baik dan tepat. Membiasakan artinya membuat anak menjadi 

terbiasa akan sikap atau perbuatan tertentu. Pembiasaan dapat menanamkan sikap 

dan perbuatan yang kita kehendaki, hal demikian dikarenakan adanya 

pengulangan-pengulangan sikap atau perbuatan, sehingga sikap dan perbuatan 

tersebut akan tertanam mendarah daging sehingga seakan-akan merupakan 

pembawaan.89

Segala perbuatan atau tingkah laku anak adalah berawal dari kebiasaan 

yang tertanam dalam keluarga misalnya saja kebiasaan cara makan, minum, 

berpakaian dan bagaimana pula cara mereka berhubungan dengan sesama 

                                                          
88 Abu Ihsan Al-Atsari¸Op.Cit. h. 205. 
89 R.I. Suhartin C, Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini (Jakarta: PT. Bhratara 

Karya Aksara, 1986), h. 104.
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manusia, semua itu terbentuk pada tahap perkembangan awal anak yang berada 

dalam keluarga.90

Anak kecil belum kuat ingatannya, ia cepat melupakan apa yang sudah 

dan baru terjadi. Perhatian mereka mudah beralih kepada hal-hal yang baru, yang 

lain yang disukainya. Oleh karena itu, menurut Ngalim Purwanto ada beberapa 

syarat supaya pembiasaan itu dapat lekas tercapai dan baik hasilnya, yaitu:

a. Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi sebelum anak itu 

mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan 

dibiasakan.

b. Pembiasaan itu hendaklah terus menerus dijalankan secara teratur 

sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang otomatis.

c. Pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap 

pendirian yang telah diambilnya.91

6. Metode Memanfaatkan Waktu Luang 

Dorongan anak agar mengisi waktu luang dengan kebaikan dan suatu 

perbuatan yang bermanfaat hingga tidakdimasuki oleh keburukan, kerusakan dan 

kesesatan. Berikan pengarahan yang benar dalam jalur kebaikan. Jangan bersikap 

kasar terhadapnya. Arahkan anak kepada kesibukan yang bermanfaat untuk 

mengisi waktu luang.92

                                                          
90 Abdul Majid, Attarbiyyah Watturuquttadris (Mesir : Darul Ma‟ruf,1973), h. 86. 
91 M. Ngallim Purwanto, Ilmu Pendidkan Teoritis dan Praktis, h. 177. 
92 Abu Ihsan Al-Atsari¸Op.Cit. h. 206.
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Orang tua harus meluangkan waktu kepada anak, sesibuk apapun. 

Kebarsamaan ini penting walupun sekedar menemaninya atau untuk 

membimbingnya maupun beraktivitas bersama. Jika waktu luang anak telah 

dipenuhi aktivitas yang positif sesuai ajaran Islam dan telah diisi kesibukan yang 

bermanfaat maka niscaya ia terlepas dari sebab-sebab penyimpangan dan 

kerusakan.93

7. Metode Pemberian Motivasi

Motivasi kepada anak-anak dapat berupa kata-kata maupun bahasa tubuh. 

Dengan dukungan moril maupun materil. Bisa juga dengan memfasilitasi anak 

atau dengan memberikan hadiah ketika melihat atau mengetahuinya berbuat 

kebaikan. Orang tua bisa megikutsertakan anak dalam perlombaan yang positif. 

Motivasi terus menerus akan meningkatkan kreativitasnya dalam melakukan 

kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. 

8. Metode Hukuman

Pemberian hukuman bagi anak yang diberlakukan dengan cara yang tepat 

dapat menjadi obat dalam meluruskan pnyimpangan perlakunya. Islam 

menganjurkan dalam mendidik anak secara bertahap sehingga dapat memberi 

manfaat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125

                 

                  

                                                          
93 Ibid.
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Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.” (QS An-Nahl:125)94

Terkadang orang tua sudah menempuh segala langkah dalam memberi 

nasehat maupun pengarahan kepada anak untuk meluruskan kesalahannya, 

namun tidak berhasil. Bahkan penyimpangan yang dilakukan semakin parah 

sekalipun pernah diajak kembali kejalan yang lurus dengan cara yang baik dan 

halus, orang tua harus bersikap tegas yaitu memberi hukuman.95

Pendidikan anak dengan pemberian hukuman sebaiknya diterapkan 

dengan ancaman lebih dahulu sebelum akhirnya di tetapkan sanksi. Jika anak 

tidak mengindahkan ancaman maka hukuman harus dilakukan dengan ketegasan 

ini, tertanamlah dalam jiwa ank bahwa ancaman tersebut sungguh-sungguh dan 

bukan main-main.96

Metode pemberian hukuman baru diterapkan apabila seluruh metode 

pendidikan anak yang lainnya mengalami kegagalan. Dan saat menjatuhkan 

sanksi, perhatikan waktu yang tepat dan bentuk sanksi yang sesuai dengan kadar 

kesalahan anak. Sebagai orang tua bisa membuat kesepakatan dengan anak 

mengenai bentuk sanksi dan kapan sanksi itu dijatuhkan. Sehingga, diharapkan 

anak lebih memiliki kesadaran dan kesiapan untuk menerimanya. Bentuk sanksi 

atau hukuman tersebut bisa bervariasi, dari yang teringan seperti mengurangi 

                                                          
94 Departemen Agama, Op.Cit. 281.
95 Abu Ihsan Al-Atsari¸Op.Cit. h. 208.
96 Ibid.
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jatah materi harian dan mengurangi jam bermain atau berbentuk sanksi sosial 

yakni pengacuhan hingga yang terberat yaitu hukuman fisik.97

a. Dampak pukulan keras

Anak yang dididik dengankerasakan terbiasa keras, kekerasan itu 

selalu menyempitkan dadanya, melunturkan semangatnya, membuatnya 

malas, mendorongnya berdusta. Kekerasan hanya akan berujung pada tindak 

tipu daya dan makar, hingga menjadi kebiasaan dan perilaku anak. Bentuk 

hukuman apapun yang diberikan tidak boleh menyentuh kehormatan anak 

dan tidak menjadi penghinaan bagi anak, misalnya dipukul dihadapan orang 

banyk, atau keburukannya disiarkan kepada akhlaknya. Bagaimanapun, 

kepribadian seseorang harus dijaga dan kehormatannya pun harus 

dipelihara.98

b. Prinsip dan kaidah dalam memukul

Nabi Muhammad tidak pernah memukul anak kecil, prinsip dan 

kaidah dalam memukul anak yaitu:99

1) Tidak memukul sebelum berusia sepuluh tahun.

2) Meminimalisasi pukulan, perbuatan ini akan mengurangi wibawa 

oramg tua dan berdampak negatif karena bisa membuat anak terbiasa 

suka memukul.

3) Pukulan hanya boleh mengenai kulit luar.

                                                          
97 Ibid.
98 Ibid. h. 220.
99 Abu Ihsan Al-Atsari, Op.Cit. h. 224.
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4) Alat yang memukul tidak boleh berasal dari jenis yang keras ataupun 

tajam.

5) Tidak boleh mengangkat tangan setinggi-tinggi ketika memukul, 

dengan tujuan agar pukulan yang dilepaskan tidak terlalu kuat.

6) Menghentikan pukulan apabila anak meminta pertolongan kepada 

Allah.

7) Tidak boleh memukul anggota tubuh yang vital seperti kepala, 

wajah, leher, dada, perut dan kemluan.

8) Tidak boleh memukul ketika marah, pukulan bukan lagi sebagai 

pendidikan tetapi pelampiasan amarah kepada anak.

Dari pemaparan diatas tentang metode pendidikan Islam dalam keluarga 

dapat disimpulkan bahwa Islam telah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana

orang tua harus mendidik anaknya. 



BAB III

BIOGRAFI TOKOH

A. Biografi Abdullah Nashih ‘Ulwan

1. Riwayat Hidup Abdullah Nashih ‘Ulwan

Abdullah Nashih ‘Ulwan adalah putera suriah kelahiran tahun 1928 M. 

Lebih tepatnya di kota Halab, disuatu distrik bernama Qadhy ‘Askar. Ia adalah 

seorang akademisi sekaligus ulama yang banyak dipengaruhi oleh Syeikh Raghib 

At-Tabbakh dan Dr. Mustafa As-Siba’i dan beliau juga adalah seorang simpatisan 

gerakan Ikhwanul Muslimin.1

Abdullah Nashih ‘Ulwan merupakan pemerhati masalah pendidikan, 

terutama pendidikan anak dan Dakwah Islam. Karena dibesarkan di dalam 

keluarga yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam 

dalam pergaulan dan muamalat sesama manusia. Ayahnya bernama Syeh Said

Ulwan, seorang ulama dan tabib.2

Jenjang pendidikan yang dilalui Abdullah Nashih ‘Ulwan yakni setelah 

beliau menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkatan pertama dan 

melanjutkan sekolah tingkat atas di Halab juga pada tahun 1949. Jurusan ilmu 

Syari’ah dan pengetahuan alam, kemudian melanjutkan di Al-Ahzar University 

(Mesir) mengambil fakultas Ushuluddin, selesai pada tahun 1952 selama 4 tahun. 

                                                
1 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyah al-Aulad  fil al-Islam, ter. Ayit Irpani  (Jakarta: Fathan 

Prima Medi, 2016) , Cet. ke-1, h. 937.
2 Ibid.
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Beliau melanjutkan S-2 pada perguruan tinggi lulus tahun 1954 dan menerima 

ijazah spesialis bidang pendidikan staraf dengan Master Of Arts (MA).

Pada tahun yang sama (1954) ia belum sampai meraih gelar Doktor. 

Abdullah Nashih ‘Ulwan pada tahun 1979 meninggalkan Suriah menuju Jordan. 

Ia menjalankan dakwahnya dan pada tahun 1980 beliau meninggalkan Jordan 

menuju ke tanah Jeddah Arab Saudi setelah mendapat tawaran sebagai dosen di 

fakultas pengajaran Islam di Universitas Abdul Azis. Adapun ‘Ulwan medapat 

gelar Doktor di Universitas Al-Sand Pakistan pada tahun 1982 disertai fiqh 

Dakwah wa Daiyah.3

Abdullah Nashih Ulwan memulai khidmat dalam dakwah setelah pulang

dari Al Azhar. Beliau dilantik sebagai guru sebuah Universitas di Bandar Halb.

Beliaulah orang yang pertama memperkenalkan mata pelajaran Tarbiah Islamiah

sebagai mata pelajaran dasar dalam pembelajaran di Universitas tersebut.

Seterusnya mata pelajaran Tarbiah Islamiah ini menjadi mata pelajaran yang

wajib diambil oleh pelajar-pelajar di seluruh Syria.4

Beliau telah meletakkan kurikulum perguruan sebagai senjata tarbiah yang

sangat ampuh dalam mendidik generasi muda. Prinsip yang dipergunakan ialah

guru sebagai orang tua untuk pelajar, mendidik mereka seperti mendidik anak-

anak sendiri. Beliau telah meletakkan dasar yang sangat tinggi dalam

pendidikan, yaitu membawa dan membimbing pelajar ke arah mencintai Islam

                                                
3 Ibid.
4 http://homebaseskripsi.blogspot.co.id/2017/10/biografi-abdullah-nashih-ulwan.html diakses 

pada 16 Februari 2018
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dan beramal dengannya serta sanggup melakukan apa saja untuk menegakkan

Islam.5

Semasa menjadi guru di Universitas tersebut, Abdullah Nashih ‘Ulwan

telah menerima berbagai tawaran untuk menyampaikan kuliah dan dakwah di

berbagai tempat, di samping menjadi dosen tidak tetap di beberapa Universiti di

Syria. Sepenuh masanya diberikan untuk dakwah Islamiah. Masjid-masjid di

Daerah Halb selalu dipenuhi or ang ramai yang datang untuk mendengar

kuliahnya, di mana saja beliau pergi menyampaikan ceramah dan kuliah pasti

dibanjiri ribuan manusia. Masyarakat yang menginginkan ilmu pengetahun dan

tarbiah Islamiah akan menjadikan beliau sebagai tempat rujukan.6

Abdullah Nashih Ulwan turut berjuang menghapuskan faham jahiliyyah

dalam pemikiran masyarakat dengan cahaya hidayah rabbani. Beliau telah

menggunakan Masjid Umar bin Abd Aziz sebagai tempat tarbiah generasi muda

di Syria. Kuliah yang disampaikan di masjid ini ialah Fiqh, Tafsir dan Sejarah. Di

samping memberi kuliah pengajian, Abdullah Nasih Ulwan telah mendidik

pemuda-pemuda dengan kepandaian pidato dan penulisan serta kemahiran

metode berdakwah.

Hasil daripada tarbiah ini, lahirlah ratusan generasi muda yang berakhlak

mulia dan menjadi agen penggerak dakwah Islamiah di Syria. Walaupun sibuk

dengan tugas menyampaikan risalah Islam di berbagai tempat, Abdullah Nashih

                                                
5 Ibid.
6 Ibid.
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‘Ulwan juga sangat dikenali di kalangan masyarakat sebagai seorang yang

berbudi luhur. Menjalin hubungan baik sesama anggota masyarakat dan

senantiasa menjalankan khidmat masyarakat apabila diperlukan. Beliau juga

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ulama-ulama Syria serta menjadi

anggota Majlis Ulama Syria. Beliau sangat dihormati di kalangan mereka.7

Abdullah menderita penyakit kronis sekembalinya dari Pakistan pada pukul 9.30 

pagi hari sabtu 5 Muharam 1408 H atau 29 Agustus 1987 M di Jeddah rumah 

sakit Universitas King Abdul Azis.8

2. Karya-karya Abdullah Nashih ‘Ulwan

Abdullah Nashih Ulwan adalah seorang penulis yang sangat produktif.

Beliau menulis karya ilmiahnya dalam bidang dakwah, bidang fiqhiyah dan

dalam bidang pendidikan sebagai spesialisasinya. Dalam karya-karyanya beliau

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

baik yang terdapat dalam Alquran, As-Sunnah atau Atsar para salaf saleh,

terutama dalam bukunya Pendidikan Anak dalam Islam “Tarbiyah al-Aulad fi al

Islam”, Hal ini sesuai dengan pendapat Wahbi Sulaiman Al-Ghawajji Al-Albani

yang berkata:

“Saya tidak mendapatkan penulis lain yang menulis buku tentang pendidikan
anak menurut perspektif Islam seluas, semudah dan sebaik yang ditulis oleh
ustadz syeikh Abdullah Nashih ‘Ulwan. Saya tidak mendapatkan penulis lain
yang banyak menyebutkan dalil-dalil Al-Qur’an, sunah, perkataan salaf, hukum-
hukum, wasiat, dan adab seperti yang dilakukan oleh ustadz Syeikh Abdullah
Nashih ‘Ulwan, saya tidak tidak mendapatkan penulis lain selain ustadz ustadz

                                                
7 Ibid.
8Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op.Cit. h. 938.
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Syeikh Abdullah Nashih ‘Ulwan yang menulis kajian pendidikan yang hanya
mengutip perkataan penulis Islam sebagai sumber, tanpa merujuk kepada
perkataan “orang asing” melainkan jika benar diperlukan untuk tujuan tertentu.
Ini karena beliau menulis buku untuk orang Islam yang mendidik anak-anak
Islam. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang mempeunyai pengetahuan
tentang Islam yang berlandaskan kepada asas-asas Islam dan dan penelitian umat
Islam pada jaman dulu dan sekarang. Dan hal ini menjadikan sebab kenapa beliau
tidak merujuk kepada “orang asing”. Saya juga tidak mendapatkan penulis lain
yang penuh semangat serta kekuatan dalam membahas tentang pendidikan anak-
anak sebagimana yang dilakukan oleh ustadz syeikh Abdullah Nashih ‘Ulwan”.9

Mengenai karya-karya beliau secara singkat dapat dikelompokkan

menjadi dua kelompok besar, yaitu karya tulisnya yang berkaitan dengan

masalah-masalah umum dan kajian Islam (studi Islam) dengan pendidikan dan

dakwah. Di antara kitab karangan beliau yang masyhur ialah:

1) Pendidikan anak dalam Islam

2) Hukum zakat menurut empat mazhab

3) Madrasah Duat

4) Takaful Ijtima’i dalam Islam

5) Insurans Menurut pandangan Islam

6) Pe muda Islam dalam menghadapi serangan musuh

7) Menolak keraguan yang didatangkan musuh.10

Beliau juga banyak menulis kitab mengenai tarbiah Islamiah, kitabnya

yang berkaiatan dengan tarbiah Islamiah sangat menyentuh jiwa pembaca. Di

antaranya ialah:

1) Kepada Pewaris Nabi

2) Tsaqafah Daiyah

                                                
9 Abdullah Nashih Ulwan, Op.Cit. h. 19.
10 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid I, Terj. Jamaluddin Miri

(Solo: Insan Kamil, 2010), h. 542.
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3) Ruhaniah Daiyah

4) Kisah Hidayah (2 jilid)

5) Sifat Jiwa dan diri Daiyah

Abdullah Nashih ’Ulwan sangat produktif, beliau telah menulis banyak 

buku dan artikel tentang Islam, yang meliputi berbagai topik bahasan. Lebih dari 

40 karya yang beliau hasilkan, diantaranya:   

1. Tarbiyatul Aulad fil Islam (Pendidikan Anak Dalam Islam), kitab ini 

menjelaskan mengenai pendidikan anak menurut Islam yang benar dan 

lengkap dan secara spesifik mebahas pendidikan anak dimulai dari 

memilih pasangan hidup kemudian saat kelahiran anak, masa kanak-

kanak, remaja hingga dewasa. Dan metode-metode yang harus digunakan 

oleh para orang tua, guru serta semua orang yang memiliki kewajiban 

untuk mendidik dan membimbing. 

2. Aqabat az-Zawaj wa Turuq Mu’alajatihan ‘Ala Daui al-Islam (Tahap 

pernikahan dan cara menempuhnya dalam perspektif Islam), kitab ini 

menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam pernikahan yang harus 

dipahami oleh kedua belah pihak yang siap melaksanakan kehidupan 

setelah menikah, menguraikan contoh kehidupan dalam sebuah 

pernikahan dengan perspektif Islam.

3. Fadail as-Siyam wa Ahkamusu (Keutamaan puasa dan hukum-

hukumnya), kitab ini berisi tentang arti puasa yang sebenar-benarnya, 
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dimana dalam puasa ialah menahan diri dari hawa nafsu baik secara 

pandangan, lisan ataupun perbuatan.

4. Ahkam az-Zakah ‘ala Daui al-Mazahib al-Arba’ah, berisi mengenai 

hukum-hukum empat mazhab.

5. At-takaful al-ijtima fi al-Islam, berisi mengenai jaminan-jaminan sosial 

menurut Islam.

6. Adab al-khitbah wa zafaf wa huquq az-zaujain.Akhlaqiyah ad-daiyah

7. Af’al al-insan baina al-jabar wal ikhtiyar

8. Ila kulli khuyur yu’min billah

9. Ila waratsah al-anbiya wa du’at ila allah

10. Al-ukhwah al-islamiyah

11. Al-islam syariata zaman wal makan

12. Al-islam wal-jins

13. Al-islam wal-hubb.

14. Al-islam wal qodiyah al-filistin.

15. Ad-dakwah al islamiyah wal inqod al-‘aalami.

16. Al-qaumiyah fi mizanil islam.

17. Bainal ‘amal al-fardi wal ‘amal al-ijtimai

18. Taaddud zaujat fil islam wahikmah ta’addud nabi

19. Tsaqofah daiyah.

20. Hatta ya’lam asy-syabab.

21. Huriyah al-i’tikad fi syariah al-islamiyah.
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22. Hukmul islam fi ta’min.

23. Hukmul islam fi wasail al-i’lam.11

B. Biografi Muhammad Suwaid

1. Riwayat Hidup Muhamamd Suwaid

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid nama aslinya ialah Khalid bin 

Abdurrahman kelahiran Damaskus 1362 H atau 1943 M. Beliau orang yang 

berpengarai luwes hatinya bersih dan tawadhu’.  Beliau termasuk ahli ilmu, ahli 

ibadah, pengarang kitab dan mampu memecahkan berbagai permasalahan umum 

maupun mengenai pendidikan. Sebagai salah satu tokoh pendidikan Islam 

Muhammad Suwaid panggilan yang terkenal dalam pendidikan ia banyak 

memberikan pemikiran-pemikiran demi keberlangsungannya pendidikan yang 

memprioritaskan anak yang berakhlak Islami.12

Beliau menyelesaikan studinya di Madrasah Ibtidaiyah Fathul Islami yang 

banyak mengeluarkan orang-orang yang baik dan ahli ilmu agama, guru besarnya 

Syaikh Shalih r.a di Calivornia, ia menyelesaikan belajarnya hingga tahun 1931-

1961 H. Dia mendalami ilmu pada ulama Syam diantaranya seorang ulama ahli 

fatwa terkemuka yakni Dr. Syaikh Muhammad Abu Yusro’ Abidin, Syaikh 

Khusain Khottob.13 Kemudian sejak 1967 M, ia berguru kepada Syaikh Dr. 

                                                
11 Abdullah Nashih Ulwan. Op.Cit. h. 938.
12 Khalid bin Abdurrahman, Prophetick Parenting (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 604.
13 Ibid.
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Mohammad Abu Yasir Abidin untuk mendalami ilmu fiqh Hanafi, fiqh syafe’i, 

dan hadits serta sejarahnya.14

Muhammad Suwaid memegang sebuah kota Kuwait pada Kejuaraan 

Renang kategori junior pada tahun 1969 dalam jangka waktu yang lama. 

Kejuaraan olimpiade Renang di Kuwait bagi pemuda tahun 1969 selama dua jam 

waktu tempuh dengan jarak 6.200 meter dan empat jam waktu tempuh dalam 

jarak 11.200 meter dan yang ketiga pada olimpiade kejuaraan antar pemuda 

dengan jarak 800 meter tahun 1969.15

Muhammad Suwaid Kemudian mengikuti jejak belajar mengajar pada 

seorang ahli hadits yang bernama Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani. Ia 

setiap harinya mempunyai kegiatan belajar dan mengajar di Madrasah 

Tsanawiyah As-Syariyah sampai pada tahun 1970 M dan ia memiliki kesibukan 

sebagai guru di Madiroyah Ifta’ dan pemimpin dakwah selain di kampus-kampus 

yang ada di Damaskus.16 Muhammad Suwaid bekerja sebagai konsultan insinyur 

di Kuait Pada 25/11/1981 Pada awal 1996 M, ia kembali ke Ma’had Syaikh 

Shalih Furhur. Muhammad Suwaid wafat pada tahun 1419 H atau 1999 M.17

2. Karya-Karya Muhammad Suwaid

Semasa hidupnya Muhammad Suwaid menulis banyak karya diantaranya 

ialah Maktabah al-Usrah al-Muslimun, Adab al-Hayyah az-Zaujiyyah, Al-

Muharramat ‘alal Mar’ah al-Muslimah, Bina’ al-Usrah al-Muslimah, Tarbiyatul 

                                                
14 Ibid, h. 604.
15 https://jamaaturrahmah.blogspot.co.id/2017/05/biografi-dan-biodata-drsmuhammad-

nur.html diakses pada 21 Maret 2018
16 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167785diakses pada tanggal 12 

desember 2017.
17 Khalid bin Abdurrahman, Op.Cit. h. 604.
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abna’ wal bannat, syakhshiyyah al-Mar’ah al-Muslimah, Wajibatul Mar’ah al-

Muslimah dan lain sebagainya.18 Selain Karya tersebut ada karya lainnya yaitu:

a. Kitab Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyyah Lith-Lifl

b. Kitab Al-Fawaa-id Fii Tajwid Al-Qur’an (Kaidah-Kaidah Terbaik Dalam 

Ilmu Tajwid)

c. Risalah Shaghir atau Sebuah Pesan Kecil (At-Ta’widzat An-Nabawiyyah 

dan Perilaku Jahat Sifat Manusia dan Jin)

d. Penulis Kitab dari Buku (Imam Abu Hanifah adalah seorang Dari Ahli 

Hadits dalam Kitab-kitab Para Ahli Hadits)

e. Al Hadyu An-Nabawy Fish Ahihhah Wal Marrod Wal ‘ilaaj El ‘iyaadah

f. Mengapa PendetaBerain Kepada Nabi Saw

g. Al-Musnad Albat Ahli Al Bayt dalam Kitab-kitab Sunnah 

h. Penyusun Kitab Syarh dan Tahqiq Matan Al-Aqidah Ath-Thahawiyyah19

C. Buku Pendidikan Islam Karya Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad 

Suwaid

1. Buku Pendidikan Anak Dalam Islam karya Abdullah Nashih ‘Ulwan

a. Latar Belakang Penulisan Buku

Abdullah Nashih ‘Ulwan mengatakan generasi Islam jaman sekarang 

masih meneguk air di mata air keutamaan para sahabat, masih disinari dengan 

cahaya kemuliaan mereka, masih mengikuti tata cara pendidikan mereka dan 

                                                
18 Ibid. 
19 https://jamaaturrahmah.blogspot.co.id/2017/05/biografi-dan-biodata-drsmuhammad-

nur.html daikses pada 21 Maret 2018
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masih mengikuti jejak mereka dalam mencapai kejayaan sebagaimana yang 

mereka tempuh. Sehingga sampai pada disuatu masa dimana keadaan 

masyarakat yang jauh dari hukum Islam. Dampak dari kelemahan tersebut 

musuh-musuh Islam kini sampai pada tujuannya yaitu menjadikan umat Islam 

sebagai umat yang mundur, saling bermusuhan, antara satu sama yang 

lainnya, mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka dan tertarik oleh 

ketamakan sehingga mereka menjadi terpecah belah oleh prinsip-prinsip 

asing.20

Umat Islam hidup mengejar syahwat dan kenikmatan-kenikmatan 

dunia, serta terjerumus pada kemaksiatan, mereka berjalan tanpa arah dan 

tujuan dan mereka hidup tanpa memikirkan bahwa umat Islam harus 

mencapai kejayaan, kesatuan. Sehingga banyak orang-orang yang hendak 

membawa kemashlahatan dan para pendakwah yang mengajak kepada Allah 

SWT pun merasa berputus asa dan mereka menyangka bahwa tidak ada lagi 

jalan untuk membawa pembaharuan umat ini.21

Bahkan terdapat salah seorang dari para pendakwah yang mana ia

menyerukan untuk mengasingkan diri secara total, ia mengharuskan untuk 

berdiam diri dirumah, karena mereka menyangka bahwa ini adalah akhir 

jaman, sudah waktunya bagi seorang muslim untuk keluar dengan membawa 

perbekalan yang banyak kemudian pergi menyusiri pegunungan dan lembah 

untuk melarikan diri dengan agamanya dari fitnah-fitnah hingga kematian 

                                                
20 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op.Cit. h. 8.
21 Ibid.
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yang menjemputnya. Keputusasaan dalam memperjuangkan semua perbaikan 

disebabkan oleh tiga faktor yaitu, ketidaktahuan terhadap hakikat agama ini, 

kecintaan kepada dunia dan benci akan kematian, dan ketidaktahuan akan 

tujuan utama seorang muslim diciptakan.

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara untuk bisa 

mencapai pembaharuan tersebut, bagaimana permulaan yang benar dalam 

membangun masyarakat yang baik, dan tanggungjawab seperti apakah yang 

diletakkan dibahu para bapak-bapak, para pendidik, aktifis-aktifis pendidik 

dan pembaharu di jaman sekarang. Semua persoalan ini pada hakikatnya 

berputar pada satu titik dan menuju satu tujuan. Dikatakan berputar pada satu 

titik karena semua individu yang prihatin terhadap pendidikan dan 

pembaharuan berupaya dengan kadar kemampuan mereka untuk mengubah 

realita pahit yang dilalui oleh kebanyakan manusia. Dikatakan menuju satu 

tujuan, karena setiap orang dari mereka yang bekerja dalam bidang 

pendidikan, pembaharuan, dan pengarahan menyatukan kekuatan mereka, 

menguatkan tekad yang mereka miliki untuk mewujudkan masyarakat yang 

bermoral dan mejadikan umat yang memiliki keimanan yang kuat dalam 

perilakunya, fisiknya, keilmuannya dan kuat jiwanya.22

Abdullah Nashih ‘Ulwan menyampaikan untuk mencapai semua ini 

jawabannya terdapat satu kata ‘Pendidikan’. Diantara makna dan konsep-

konsep menyeluruh dari kata pendidikan adalah pendidikan individu, 

                                                
22 Ibid. h. 12.
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pendidikan masyarakat, pendidikan kemanusiaan. Pendidikan anak 

merupakan cabang-cabang dari pendidikan individu yang sangat diperhatikan 

oleh Islam dalam persiapan dann pembentukannya supaya menjadi anggota 

yang bermanfaat dan menjadi manusia sholih di kehidupan ini. Pendidikan 

anak jika dilakukan dan diberikan dengan baik sebenarnya ia merupakan asas 

yang kuat dalam mempersiapkan pribadi individu yang shalih yang mampu 

menjalankan kewajiban dalam hidupnya.23

Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan, Perpustakaan Islam masih sangat 

kurang dari buku-buku yang ditulis mengenai pendidikan anak menurut 

Islam, beliau belum menemukan sebuah buku yang membahas secara 

menyeluruh tentang pandidikan anak-anak secara khusus dari mulai anak 

tersebut dilahirkan hingga masa balighnya. Sekalipun ada seperti buku 

Tuhfahul Maudud fi Ahkamil Maulud karya Ibnu Qayyim Al-Juziyyah buku 

ini hanya membahas hukum-hukum mengenai anak yang baru lahir. Abdullah 

Nashih ‘Ulwan menulis buku Tarbiyatul Aulad Fil Islam banyak mengambil 

manfaat dari buku tersebut dalam penulisan bab ke tiga dan setelahnya pada 

bagian pertama.24

Sebagai seorang penganut Sunni dan aktifitas dalam organisasi

Ikhwanul Muslimin Abdullah Nashih ‘Ulwan dia tidak mengambil referensi

para pemikir Barat kecuali dalam keadaan tertentu. Buku ini mengandung 

kaidah yang lengkap yang perlu diamalkan oleh para orang tua, pendidik, dan 

                                                
23 Ibid. h. 13.
24 Ibid. h. 14. 
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semua yang diberi kewajiban mendidik. Abdullah Nashih ‘Ulwan berharap 

usaha ini menjadi pembakar semangat kepada para penulis dan pemikir Islam 

supaya mengasah pena mereka dan meningkatkan tekad mereka dalam 

menulis tentang pendidikan anak-anak, lebih mendalam pembahasannya dan 

memperbanyak kajian tentang dan pembahasan untuk lebih memperjelas 

kaidah dan tujuan dari pendidikan tersebut.25

b. Ruang Lingkup Pembahasan Isi Buku

Abdullah Nashih ‘Ulwan menulis buku yang berjudul Pendidikan 

Anak dalam Islam judul Asli Tarbiyatul Aulad Fil Islam yang diterjemahkan 

oleh Ayit Irpani sebanyak 938 halaman kepada tiga bagian. Setiap bagain 

mengandung beberapa bab, setap bab terdapat padanya beberapa 

pembahasan, berikut ini judul-judul dari bab-bab pada setiap bagain tersebut:

1) Bagian Pertama, berisi empat bab:

Bab1 : Rumah tangga yang ideal dan hubungannya dengan 

pendidikan.

Bab 2 : Perasaan Psikologi terhadap anak-anak.

Bab 3 : Hukum-hukum umum yang berkaitan dengan anak yang 

baru dilahirkan. Bab ini mengandung empat pembahasan:

Pertama : Apa yang harus dilakukan oleh para pendidik 

terhadap ank yang baru dilahirkan. 

                                                
25 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167785  diakses pada tanggal 12 

desember 2017.



81

Kedua : Pemberian nama terhadap anak yang dilahirkan 

dan hukum-hukumnya.

Ketiga : Aqiqah untuk anak yang dilahirkan dan hukum-

hukumnya.

Keempat : Khitan anak yang dilahirkan dan hukum-

hukumnya.

Bab 4 : Faktor-faktor penyebab penyimpangan pada anak-anak dan 

cara mengatasinya.

2) Bagian Kedua yaitu satu pembahasan dibawah judul (tanggung jawab 

yang besar bagi para pendidik), pada bagian ini terdapat tujuh bab:

Bab 1 : Tanggung jawab pendidikan keimanan

Bab 2 : Tanggung jawab pendidikan akhlak

Bab 3 : Tanggung jawab pendidikan jasmani

Bab 4 : Tanggung jawab pendidikan akal

Bab 5 : Tanggung jawab pendidikan psikologis

Bab 6 : Tanggung jawab pendidikan sosial

Bab 7 : Tanggung jawab pendidikan seksual

3) Bagian Ketiga,  pada bagian ini terdapat tiga bab dan penutup:

Bab 1 : Metode dan sarana yang efektif bagi anak.

Bab 2 : Prinsip-prinsip dasar dalam mendidik anak.
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Bab 3 : Saran-saran penting dalam pendidikan yang harus dilakukan 

yang harus dilakukan. Tearakhir: Penutup26

Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan semua pembahasan bertujuan 

untuk menjelaskan kaidah terbaik dalam mendidik anak supaya menjadi 

manusia yang shalih dalam kehidupan ini, menjadi tentara yang kuat bagi 

Islam dan menjadi pemuda yang tertanam jiwa mereka nilai-nilai kemuliaan 

dan pengorbanan.27

Menurut peneliti, pembahasan dalam buku pendidikan anak dalam 

Islam mengupas persoalan pendidikan anak dari berbagai aspek, 

menjelaskan pendidikan anak dalam Islam harus dimulai sejak awal dengan 

membentuk pernikahan yang ideal yang terwujud atas prinsip-prinsip Islam,

pembahasan tentang tanggung jawab mendidik anak di tangan kedua orang 

tuanya, di dalam buku ini juga membahas metode pendidikan untuk anak 

yang terdapat dalam bagian ketiga Bab 1 halaman 602 sampai 702 seperti 

metode keteladanan, pembiasaan,  nasehat, perhatian dan hukuman. Ketika  

seorang pendidik menerapkan metode Islam tersebut dan menjadikan Islam 

sebagai petunjuk, maka anak sholeh yang diharapkan orang tua nya akan 

dirasakan. Kemudian dibahas mengenai sifat yang paling mendasar yang 

harus dimiliki oleh seorang pendidik baik orang tua maupun guru agar 

pengaruhnya terhadap anak semakin kuat seperti ikhlas, taqwa, memilikil 

ilmu pengetahuan, santun pemaaf menyadari tanggung jawab. 

                                                
26 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op.Cit. h. 16.
27 Ibid.
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2. Buku Mendidik Anak Bersama Nabi karya Muhmmad Suwaid

a. Latar Belakang Penulisan Buku

Menurut Muhammad Suwaid tidak sedikit umat Islam menjadi 

terbelakang ketika mereka meninggalkan nilai-nilai Islam. Pada saat itulah 

mereka mengekor pada Barat dan Timur. Biasanya mereka tidak melepaskan 

kedudukan yang tinggi, kecuali dengan dua sebab. Pertama, merajalelanya 

kebodohan di kalangan anak bangsa mereka. Kedua, melemahnya penjagaan 

terhadap manhaj Islam. Pelestarian masyarakat terhadap nilai-nilai Islam 

merupakan sesuatu yang bisa menjamin suatu bangsa bisa mencapai 

kemuliaan yang pernah diraihnya. Adapun mengenai pemeliharaan manhaj 

Islam secara individu, bisa ditemui dalam masyarakat muslim yang menjaga 

orisinalitas manhaj tersebut.28

Menurut Muhammad Suwaid jika membahas persoalan-persoalan 

dunia sebaiknya mengemukakan pembahasan yang komprehensif dalam 

bidang pendidikan. Karena permasalahan pendidikan dianggap sebagai 

masalah yang paling rumit oleh para orang tua, orang yang bergelut dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran serta ahli kejiwaan.29

Muhammad Suwaid menulis buku kitab Manhaj at- Tarbiyyah An-

Nabawiyyah lit-Thifl (Mendidik Anak Bersama Nabi Saw) memberikan solusi 

yang ditawarkan dalam buku Mendidik Anak bersama Nabi Saw yang 

                                                
28 Khalid bin Abdurrahman al-‘ik, Prophetic Parenting (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 9.
29 Ibid. 
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terfokus pada persoalan sejauh mana komitmen individu dalam melestarikan 

manhaj Islam. Buku ini membahas masalah pendidikan berkaitan erat dengan 

tata cara orang tua mengoptimalkan peran mereka. Mereka bisa 

memaksimalkan kapasitas yang mereka miliki karena merekalah yang 

bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak mereka. Pemaparan 

dalam buku ini tidak berasal dari imajinasi atau konsep individu semata 

melainkan berasal dari sumber yang paling asli, kokoh, dan benar yaitu 

Kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw.30

Sumber kenabian adalah landasan utama dalam menyimpulkan suatu 

pemikiran dalam menyusunnya. Muhammad Suwaid tidak menulis 

pemikirannya terlebih dahulu kemudian baru mencari dalil dari hadits-hadits 

Nabi tapi sebaliknya. Setiap kali menemukan hadits, hati muhammad Suwaid 

berbunga dengan cahaya yang Allah tanamkan dihati, setelah Muhammad 

Suwaid menghabiskan banyak waktu untuk melakukan study komprehenshif 

terhadap buku-buku rujukan Barat seputar pendidikan anak. Muhammad 

Suwaid sama sekali tidak memperoleh pelajaran apapun selain pendapat-

pendapat dari berbagai statement yang berbeda-beda.31

Ketika Muhmmad Suwaid menelaah hadits-hadits Nabi Saw, membuat 

Muhammad Suwaid mantap untuk melanjutkan penelaahannya dan menggali 

hadits-hadits Nabi Saw yang berkaitan tentang pendidikan anak tanpa rasa 

bosan dan jemu. Penulisan buku ini melalui proses pengumpulan materi, 

                                                
30 Ibid. h. 16.
31 Muhammad Suwaid, Prophetic Parenting, terj. Farid Abdul Aziz (Yogyakarta: Pro U 

media, 2010), h. 36.
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penyusunan kerangka kemudian penulisan, Muhammad Suwaid 

menghabiskan waktu selama sepuluh tahun dalam mengerjakannya.32

b. Ruang Lingkup Pembahasan Isi Buku

Buku karya Muhammad Suwaid ini “Mendidik Anak Bersama Nabi 

SAW” judul asli Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyyah lit-Thifl yang 

diterjemahkan oleh Salafuddin Abu Sayyid sebanyak 592 halaman yang di

dalamnya terdapat beberapa BAB, yaitu:

1) BAB 1 : Pengantar umum untuk orang tua

2) BAB 2 : Dari lahir hingga usia 2 tahun

3) BAB 3 : Pembinaan kepribadian dari 2 tahun hingga baligh

a) Pembinaan Aqidah

b) Pembinaan Ibadah

c) Pembinaan Kemasyarakatan 

d) Pebinaan Moral (Akhlak)

e) Pembinaan Perasaan

f) Pembinaan Jasmani

g) Pembinaan Intelektual

h) Pembinaan Kesehatan

i) Pembinaan Seksual (Tarbiyah Jinsiyah)

4) BAB 4 : Berbakti kepada kedua orang tua

5) BAB 5 : Tips mendidik anak ala nabi 
                                                

32 Ibid, h. 41.
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6) BAB 6 : Memberi “pelajaran” kepada anak

7) BAB 7 : Penutup 

a) Seruan nabi kepada orang tua

b) Seruan nabi kepada anak

Menurut Peneliti, pembahasan dalam buku Mendidik anak bersama nabi

membuka kesadaran orang tua akan pentingnya tugas mendidik anak menjadi sebuah 

tuntutan. Pembahasan di dalamnya mengenai hak-hak anak, bangunan kepribadian 

anak mulai dari masa disapih hingga usia baligh di atas dasar-dasar aqidah, 

mengarahkan anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya dan metode-metode 

pendidikan Nabi yang berpengaruh terhadap anak terdapat dalam Bab 5 halaman 456 

sampai 554, metode ini bukanlah metode di luar Islam. Semua pembahasan 

berlandaskan Al-Qur’an dan hadits. 
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BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Metode Pendidikan Anak dalam Islam Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan

Abdullah Nashih ‘Ulwan menjelaskan bahwa dengan adanya pendidikan

agama yang diberikan oleh orang tua sesuai dengan masa pertumbuhannya tersebut,

maka ketika anak telah tumbuh dewasa akan terbiasa melakukan dan terdidik untuk

mentaati Allah.1 Seorang anak perlu mendapatkan bimbingan orang tua yang benar-

benar tahu. Untuk memberikan pendidikan ibadah sehingga anak terbiasa

melakukannya diperlukan metode. Demikian pentingnya metode tersebut, orang tua

harus menguasainya dengan baik dan dapat mempraktikannya dalam mendidik anak-

anaknya.2

Didalam pembahasan ini dalam Metode Pendidikan Anak dalam Islam 

Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan meliputi metode keteladanan, metode Pmebiasaan, 

metode nasehat, metode perhatian dan metode hukuman.

1. Metode Keteladanan

Keteladanan adalah metode pendidikan dan dengan cara pendidik (orang 

tua atau guru) memberikan contoh teladan yang baik kepada anak agar ditiru dan 

dilaksanakan. Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan 

berhasil dalam mepersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan 

sosialnya. Hal itu dikarenakan pendidik adalah panutan atau idola dalam 

                                                          
1 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, Jilid. II (Beirut: Dar al-Salam,

1983), h. 17-168.
2 Ibid.
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pandangan anak dan contoh yang baik dimata anak. Disini keteladanan menjadi 

faktor yang sangat berpengaruh pada baik buruknya anak.3

Pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan anak, tindak tanduk dan 

sopan santunnya, disadari atau tidak akan diikuti oleh anak.4 Mudah bagi seorang 

orang tua untuk memberikan satu pelajaran kepada anak, namun sangat sulit bagi 

anak untuk mengikutinya ketika ia melihat orang yang memberikan pelajaran 

tersebut tidak mempraktekkan apa yang diajarkannya.5 Allah berfirman dalam 

Al-Qur’an surah Al-Ahzaab ayat 21 sebagai berikut:  

            

       

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Q.S Al-
Ahzaab: 21)6

Begitu juga Allah telah meletakkan pada pribadi Muhammad Saw 

gambaran yang sempurna tentang manhaj Islam. Hal ini bertujuan agar beliau 

menjadi gambaran hidup dengan kesempurnaan akhlaknya untuk generasi 

selanjutnya.

                                                          
3 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, terj. Ayit Irpani. (Jawa Barat: 

Fathan Prima Media, 2016), h. 603. 
4 Dumilah Wicesa, At-Tanabany, Mendidik Anak seperti Rasul (Jakarta: Niaga Swadaya, 

2012), h. 26.
5 Abdullah Nashih Ulwan, Op.Cit. h. 603. 
6 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an perkata Transliterasi 

(Bandung: Al-Hambra, 2014), h. 420.
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Ketika anak mendapatkan kedua orang tua dan gurunya memberi contoh 

yang baik dalam segala hal, maka anakpun secara tidak langsung merekam 

prinsip-prinsip kebaikan yang diajarkan dan terpatri pada dirinya akhlak Islam. 

Ketika orang tua menghendaki anaknya sedikit demi sedikit memiliki akhlak 

jujur, amanah, kasih sayang dan menjauhi yang bathil maka mereka harus 

memberikan keteladanan terlebih dahulu dalam melakukan kebaikan dan 

menjauhi kejelekan, menghias diri dengan akhlak terpuji membersihkan dari 

akhlak yang buruk, juga memberikan teladan.7

Anak yang melihat orang tuanya berbohong, tidak mungkin akan belajar 

kejujuran. Anak yang mendengar dari orang tuanya kata-kata kotor dan celaan, 

tidak mungkin dapat belajar berbicara yang baik. tidak mungkin anak belajar 

menahan emosi jika ia melihat orang tuanya selalu marah-marah dan emosional. 

Anak akan tumbuh dengan terdidik dalam akhlak terpuji, jika ia mendapatkan 

teladan dari orang tuanya.8

Orang tua tidak cukup memberi teladan yang baik kepada anak tetapi 

mereka berkewajiban membuat anak terikat dengan pemilik teladan yang baik

yaitu Rasulullah Saw dengan mengajarkan anak tentang kisah peperangan beliau, 

akhlaknya yang mulia. Orang tuapun berkewajiban mengikat hati anak-anak 

dengan keteladanan para sahabat Rasulullah Saw, generasi terdahulu yang shalih, 

                                                          
7 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op.Cit. h. 621.
8 Ibid.
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dan genersi yang mengikuti mereka. Orang tua juga harus menyiapkan untuk 

anaknya sekolah yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik agar 

anak mendapatkan pendidikan keimanan, akhlak, mental, fisik dan intelektual 

yang baik.9

Orang tua juga harus berkonsentrasi dalam mendidik anak yang paling 

besar karena salah satu pengaruh yang kuat dalam mendidik anaknya yang lain. 

Karena anak yang lebih kecil akan mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang 

tuanya yang paling besar. Ia akan memandangnya sebagai panutan dalam segala 

hal dan meniru sebagian besar akhlak dan kebiasaan sosialnya. Orang tua harus 

mengkonsentrasikan perhatian mereka terhadap anak yang paling besar, baru 

adik-adiknya hal ini bertujuan agar sang kakak menjadi teladan yang baik bagi 

adik-adiknya.10

Dalam pemaparan diatas, metode keteladanan Abdullah Nashih ‘Ulwan 

mengarah kepada aspek pendidikan akhlak seperti bersikap jujur. Metode

keteladanan menurut Abdullah itu mencakup keteladanan orang tua, keteladanan

kakak, keteladanan teman yang shalih, dan lingkungan yang baik. Orang tua juga 

lebih fokus mendidik anak yang paling besar karena anak yang lebih kecil akan 

mengikuti kebiasaan yang dilakukan anak yang paling besar dan ia akan 

memandangnya sebagai panutan dalam segala hal dan meniru sebagian besar 

                                                          
9 Ibid, h. 623.
10 Ibid.
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akhlak dan kebiasaan sosialnya. Keteladanan ini tidak hanya memberikan teladan 

tetapi harus ada praktik dari orang tuanya dan orang tua harus membuat anak 

terikat dengan Rasulullah Saw, generasi terdahulu yang shalih dan generasi yang 

mengikuti kebaikan mereka.

2. Metode Pembiasaan

Telah ditetapkan dalam syariat Islam bahwa anak semenjak lahir sudah 

diciptakan dalam keadaan bertauhid yang murni, agama yang lurus dan iman 

kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 30 

sebagai berikut:

               

       

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah 
itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rum: 30)11

Yakni, anak dilahirkan dalam keadaan tauhid dan iman kepada Allah.

Fitrah tersebut akan berkembang dengan baik dalam lingungan yang terbina secara 

agama. Untuk anak yang masih berumur dibawah sepuluh tahun, pembiasaan 

merupakan metode yang terbaik. Anak harus dibiasakan mandi, makan yang 

teratur, mendirikan shalat meskipun dengan cara yang belum sempurna dan 

                                                          
11 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI,Op.Cit. h. 407.
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sebagainya.12 Dalam metode pendidikan anak ini potensi kebiasaan yang dimiliki 

seorang anak akan tumbuh dalam iman yang kuat apabila mempunyai 2 faktor 

yaitu, faktor pendidikan Islam yang luhur dan faktor lingkungan yang kondusif.13

Sudah bisa dipastikan anak tersebut akan tumbuh dalam iman yang kuat, memiliki 

akhlak Islam serta mencapai puncak keagungan jiwa dan pribadi yang mulia. Pada 

faktor pendidikan Islam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari 

Ali Ra bahwa Rasulullah bersabda:

بُْوا أَ  ْو الََدُكْم َءلَى ثَالَِث ِغَصا ٍل : ُحبِّ نَبِیُِّكْم َوُحبِّ آِل بَْیتِِھ َوتِالََوِة ْالقُْرآِن أَ دِّ

Artinya: “Didiklah anak-anak kalian dengan tiga perkara: mencintai nabi kalian, 
mencintai keuarganya dan membaca Al-Qur’an.

Dapat dipahami dari hadits ini bahwa jika anak memiliki orang tua muslim 

yang shalih, pasti keduanya akan mengajarkan prinsip-prinsip iman dan Islam 

sehingga anak akan tumbuh dengan keimanan dan keislaman yang kuat. Inilah 

yang dimaksud dengan faktor Pendidikan Islam. Sedangkan mengenai faktor 

lingkungan yang kondusif, Rasulullah telah memberikan pengarahan, Rasulullah 

bersabda: 

َرانِھِ َما أَبََواهُ یُھَوِّ َدانِِھ أَْو یُ َل اْلفِْطَر ِة َو إِنَّ لُْو ٍد یُْو لَُد ءَ ْو ُكلُّ مَ  َسانِِھ أَْو یُنَصِّ َمجِّ

Artinya: “Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah maka kedua orang 
tuanyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (HR. Al-
Bukhari)

                                                          
12 Dindin Jamalludin Pendidikan Anak dalam Islam (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 72.
13 Abdullah Nashih ‘Ulwa, Op.Cit. h. 625.
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Dalam hadits juga dikatakan “Seseorang itu tergantung agama temannya, 

maka perhatikanlah oleh salah seorang dari kalian dengan siapa seseorang itu 

berteman. (HR. Tirmidzi)

Teman itu akan meniru tabiat temannya. Jika temannya itu seorang yang 

shalih dan bertakwa, maka akan didapatkan darinya kesalehan dan ketakwaannya. 

Inilah yang dimaksud dengan faktor lingkungan yang kondusif, baik disekolah 

maupun dilingkungan rumah. Sudah bisa dipastikan lingkungan yang baik 

memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan seorang muslim untuk 

mrmbrntuk kesalihan dan ketakwaan dan pembentukan pribadinya yang beriman, 

berakidah dan berakhlak mulia.14

Seorang orang tua harus memberikan proses pembiasaan kepada anak 

dengan berdasar pada dua asas yaitu intruksi dan pembiasaan. Beberapa contoh 

untuk orang tua tentang memberikan instruksi kepada anak kecil dan dan 

membiasakan mereka dengan prinsip-prinsip kebaikan agar mereka memiliki 

pemahaman yang benar:15

a. Orang tua untuk menginstruksikan (memberi pengajaran) kepada anak-anak 

mereka dengan kalimat la ilaha illallah (Tidak ada Tuhan selain Allah). 

Sisi praktisnya untuk intruksi ini adalah membiasakan anak untuk 

meyakini dengan kedalaman hati dan perasaannya bahwa tidak ada pencipta 

                                                          
14 Ibid. h. 626.
15 Ibid. 635-637.
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dan tidak ada tuhan yang hak kecuali Allah. Dan itu dengan cara 

memperlihatkan tanda-tanda penciptaan yang dilihat oleh anak seperti 

adanya bunga, langit, tanah, laut, manusia dan makhluk-makhluk lainnya 

agar anak mengambil kesimpulan secara akalnya tentang adanya Allah SWT 

yang Maha Pencipta.  

Dengan demikian, hakikat yang dicapai oleh orang tua bersama 

anak-anaknya adalah bahwa alam semesta ini dipenuhi dengan segala 

benda yang ada yang bisa ditangkap oleh pendengaran dan penglihatan. 

Semua benda itu tidak mungkin ada dengan sendirinya, karena semua itu 

adalah benda mati dan tidak memiliki akal, kuasa, pengetahuan, dan 

kehendak. Kalau begitu sudah bisa dipastikan bahwa ada pencipta yang 

mengadakan semua benda tersebut. Dialah Allah SWT.16

Beginilah caranya Orang tua bersama anak sampai kepada 

keimanan kepada Allah SWT. Disini secara bertahap bersama anak 

memulai perenungan dari hal yang bisa ditangkap indra sampai hal yang 

bisa ditangkap akal.

b. Orang tua untuk menginstruksikan shalat kepada anak-anak mereka saat 

mereka berusia 7 tahun. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-

Hakim dan Abu Dawud dari Abdullah bin ‘Amir bin Al-Ash Ra bahwa 

beliau bersabda:
                                                          

16 Ibid, h. 635.
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الَِة َوھُْم أَْبنَا ُء َسْبِع ُمُرْوا ا َل َرُسْو ُل هللاِ َصلَّ هللاُ َوَسلَّ َم: قَ  أَْوالََدُكْم بِا ا لصَّ

قُْوابَْینَھُْم فِْي ا ْلَمَضا ِجعِ ِسنِْیَن َواْضِربُْو ھُْم َءلَیھَا َوھُْم اَْبنَاُء َءْشِر  .َوفَرِّ

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda, Perintahkanlah anak-anak kalian 
shalat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka (ketika 
meninggalkannya) pada saat berusia 10 tahun, serta 
pisahkanlah tempat tidur mereka.”

Ini adalah dari tinjauan teoritis, adapun bagi segi praktisnya 

dengan mengajarkan anak perihal shalat dan hukum-hukumnya, kemudian 

membiasakan anak untuk melaksanakan shalat dengan tekun dan 

melaksanakannya di masjid secara berjamaah sehingga shalat menjadi 

akhak kebiasaannya.

c. Orang tua untuk menginstruksikan kepada anak-anak mereka hukum-

hukum tentang halal haram.

Ini adalah tinjauan dari sisi teoritisnya, sedangkan dari sisi 

praktisnya yaitu melatih anak untuk melaksanakan perintah Allah dan 

menjauhi larangan-laranganya. Jika pendidik mendapati anak melakukan 

kemungkaran dan berbuat dosa ia harus memperingatinya. Jika mendapati 

anak-anaknya melakukan kebaikan ia harus menyemangatinya dan 

mengatakan kepadanya “ini adalah perbuatan baik dan halal.” Dengan 

demikian anak akan memperhatikan dan mengikuti sampai kebaikan 

menjadi kebiasaan dan akhlaknya.
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d. Orang tua rnenginstruksikan kepada anak-anak mereka untuk saling 

mencintai nabinya, keluarganya, para sahabatnya dan membaca Al-

Qur’an.

Dari segi praktisnya, orang tua bisa mengumpulkan anak-anaknya 

dan membacakan kepada mereka kisah-kisah peperangan Rasulullah Saw, 

sirah keuarganya dan sahabatnya, serta pribadi agung dalam sejarah. 

Ajarkan pula kepada mereka membaca Al-Qur’an. Dengan demikian 

anak-anak akan meniru semangat jihad mereka dan perasaan juga emosi 

mereka terkait sejarah Islam. Selain itu mereka terikat dengan Al-Qur’an.

Adapun perkara penting yang harus diketahui oleh orang tua dalam 

mendidik berbagai macam kebaikan pada anak dan kebiasaan akhlak yang mulia 

yaitu dengan memotivasi anak, penyemangatan, menakut-nakuti, dan terkadang 

dengan hukuman ketika hal itu bermanfaat bagi anak dalam meluruskan 

penyimpangan anak. Mendidik dengan kebiasaan dan pendisiplinan merupakan 

faktor pendukung pendidikan yang paling baik dan efektif.17

Dari pemaparan diatas, Metode pembiasaan Abdulah Nashih ‘Ulwan ini 

mengarah kepada aspek keimanan dan aspek pendidikan seksual. Pada aspek 

keimanan seperti memerintahkan orang tua untuk menginstruksikan (memberi 

pengajaran) kepada anak-anak mereka dengan kalimat la ilaha illallah (Tidak ada 

Tuhan selain Allah), menginstruksikan shalat kepada anak-anak mereka saat 

                                                          
17 Ibid. h. 638.
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mereka berusia 7 tahun, menginstruksikan kepada anak-anak mereka hukum-

hukum tentang halal haram, untuk saling mencintai nabinya, keluarganya,  para 

sahabatnya dan membaca Al-Qur’an. Pada aspek Seksual seperti pada usia 10 

tahun memisahkan tempat tidur anak. Dalam metode pembiasaan Abdullah Nashih 

‘Ulwan ada 2 faktor seorang anak akan tumbuh dengan iman yang kuat, akhlak 

yang baik yaitu faktor pendidikan Islam dan lingkungan yang kondusif. 

3. Metode Nasihat

Metode efektif yang dapat membentuk keimanan anak, akhlak, mental, dan 

sosialnya adalah metode mendidik dengan nasehat. Hal ini disebabkan nasehat 

memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membuat anak mengerti hakikat 

sesuatu dan memberikannya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam.18

Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan, metode yang digunakan Rasulullah Saw 

sebagai guru utama adalah metode yang terbaik dalam menyampaikan nasehat. 

Berikut metode yang digunakan beliau:19

a. Berkisah, metode ini sangat akrab dengan jiwa pendidik yang semata-mata 

bukan untuk hiburan saja, tetapi dapat diambil ibrah, pesan atau nasehat 

yang ada dalam kisah yang diceritakan oleh pendidik kepada anaknya.20

b. Dialog dan bertanya (yang menuntut jawaban), metode Dialog dan bertanya 

(yang menuntut jawaban) yaitu dengan cara memberikan pertanyaan untuk 

                                                          
18 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op.Cit. h. 639.
19 Ibid. h. 464. 
20 Fuad bin Abdul Azizi Asy-Syalhub, Begini Seharusnya Menjadi Guru (Jakarta: Darul Haq, 

2014), h. 126.
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memancing perhatian dan menstimulus kecerdasannya. Hal ini sekaligus 

untuk menggiring mereka menemukan nasehat yang baik dan perasaan 

puas.21

c. Memulai penyampaian nasehat dengan sumpah atas nama Allah SWT, hal 

ini dilakukan untuk menekankan pada diri pendengar tentang perkara yang 

disumpahi itu, agar dilakukan oleh pendengar untuk dijauhi.

d. Menyisipkan canda dalam menyampaikan nasehat, hal itu dilakukan dengan 

tujuan untuk menghilangkan rasa bosan dan menghibur jiwa. 

e. Menyampaikan nasehat dengan memberi contoh.

f. Menyampaikan nasehat dengan peragaan tangan.

g. Menyampaikan nasehat dengan cara memanfaatkan moment atau 

kesempatan.

h. Menyampaikan nasehat dengan beralih kepada yang lebih penting.

i. Menyampaikan nasehat dengan cara menunjukkan perkara yang diharamkan.

Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan Itulah metode-metode terpenting yang 

telah digunakan Rasulullah Saw dalam memberi petunjuk kepada yang semua 

orang. Nabi Muhammad Saw tidak mengkhususkan dalam membimbing orang dan 

mengarahkan mereka. Beliau berganti-ganti menggunakannya dari metode kisah 

kepada dialog dan bertanya, dari memberi pengaruh kepada yang lucu, dari 

memberi contoh kepada penjelasan dengan gambar atau memperagakannya 

                                                          
21 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op.Cit. h. 653.
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dengan tangan, dari nasehat dengan kata-kata kepada nasehat dengan teladan, dari 

memperingatkan dengan al-Qur’an untuk mengambil pelajarannya kepada 

memanfaatkan momen, dari pertanyaan yang penting, dan dari larangan dengan 

ucapan kepada larangan dengan memperlihatkan sesuatu yang dilarang tersebut.22

Abdullah Nashih ‘Ulwan menganggap bahwa alangkah baiknya orang tua 

ketika mereka berkumpul dengan anak-anaknya setiap sore, mengisi waktu luang 

dengan menyampaikan hal yang baik, penuh hikmah, dan nasehat. Terkadang 

dengan membacakan kisah, menyanyikan lagu islami, dilain waktu dengan 

membaca Al-Qur’an bersama. Begitulah seharusnya orang tua dalam 

menggabungkan antara keseriusan dengan canda, menggabungkan antara nasehat 

dan menyeimbangkan antara tugas dan hiburan, sehingga hati mereka merasa 

tenang bahwa anak-anak telah menghabiskan waktu mereka dengan baik dan 

manfaat.23

Abdullah Nashih ‘Ulwan memandang alangkah tepatnya seorang pendidik 

ketika ia dengan pengulangan untuk menggerakkan emosi dan mempengaruhi 

perasaan mereka atau cerita yang disertai dengan penekanan pada pelajaran 

penting yang bisa diambil dari kisah tersebut, ketika menceritakan suatu kisah ia 

tunjukkan pesan-pesan kebaikan yang terkandung didalamnya, saat ia 

menggunakan dialog bersama anak, berupa memberikan pertanyaan yang agar 

                                                          
22 Ibid. 663.
23 Ibid. 665.
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anak dapat memahami kebenaran, ketika ia mengatur waktu pemberian nasehat 

untuk menghindari rasa bosan pada anak, penggunaan peragaan dengan gambar 

atau contoh yang dapat dilihat langsung oleh anak ketika menjelaskan nasehat 

yang disampaikan agar lebih mudah untuk dipahami dan lebih melekat pada 

ingatan anak ketia ia memperagakan langsung oleh dirinya sendirikebaikan yang 

disampaikan pada anak.24 Nasehat yang tulus akan berpengaruh jika memasuki

jiwa yang bening, hati yang terbuka, akal yang jernih dan berpikir maka dengan 

cepat mendapat respon yang baik dan meninggalkan bekas yang sangat dalam.25

Dari pemaparan diatas, metode nasehat ini mengarah pada keimanan anak, 

akhlak, mental dan sosialnya. Hal ini disebabkan, nasehat memiliki pengaruh yang 

sangat besar untuk membuat anak mengerti hakikat sesuatu dan memberinya 

kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. Seperti dalam berdialog ini mengarah 

pada aspek akal anak yaitu memicu anak untuk berfikir. Kemudian dalam berkisah 

bisa mengarah pada aspek keimanan, akhlak, mental, psikologis atau sosial ini 

bergantung terhadap kisah yang disampaikan.

4. Metode Perhatian/Pengawasan

Mendidik dengan perhatian adalah mengikuti perkembangan anak dan 

mengawasinya dalam pembentukan aqidah, akhlak, mental, dan sosialnya. 

Mendidik dengan cara ini sebagai salah satu asas yang kuat dalam membentuk 

                                                          
24 Ibid. h. 666. 
25 Dumilah Wicesa At-Tanabany, Op.Cit. h. 30.
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manusia yang seimbang. Mendidik dengan perhatian atau pengawasan anak sealu 

berada di bawah pantauan pendidik (orang tua dan guru), mulai dari gerak-

geriknya, perkataan perbuatan, sampai kecenderungannya. Jika orang tua lalai atau 

pura-pura tidak tidak tahu keadaan anak bisa dipastikan anak akan mengarah 

kepada penyimpangan dan yang akhirnya akan membuatnya hancur.26

Adapun perkara penting yang yang harus diketahui orang tua atau guru 

bahwa mendidik anak dengan pengawasan tidak hanya terbatas pada satu aspek 

atau dua aspek tetapi meliputi seluruh aspek, yaitu:27

a. Perhatian terhadap aspek keimanan anak

1) Memperhatikan apa yang telah didapatkan anak berupa prinsip, 

pemikiran, dan keyakinan dari orang yang telah mengajarkannya, baik 

disekolah maupun diluar sekolah. 

2) Memperhatikan bacaan anak berupa buku, majalah dan semacamnya. Jika 

terdapat di dalamnya pemikiran yang menyimpang, atheis dan upaya 

pengkristenisasi, hendaklah pendidik langsung memperhatikan tugasnya 

untuk menyita buku dan majalah tersebut. Kemudian jelaskan kepada anak 

sampai anak merasa puas bahwa buku-buku dan yang lainnya itu dapat 

merusak keimanan dan keislamannya.

                                                          
26 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op.Cit. h. 669.
27 Ibid. h. 674.
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3) Memperhatikan siapa yang menjadi teman anak. Perkenalkan anak kepada 

teman-teman yang baik dan shalih yang bisa membawa pengaruh yang 

baik pada diri anak.28

b. Perhatian terhadap aspek akhlak anak

1) Memperhatikan kejujuran anak. Jika ia mendapati anak melakukan 

kebohongan dalam perkataan dan janjinya, bermain kata-kata, maka 

pendidik harus segera mengambil tindakan ketika anak pertama kali 

berbohong. Tunjukkan kepadanya kebenaran yang seharusnya dan 

jelaskan secara rinci konsekuensi dari berbohong. 

2) Memperhatikan sifat amanah pada diri anak. Jika ia mendapati anak 

mencuri (walaupun hal kecil), seperti uang receh saudaranya atau pena 

temannya. Pendidik harus langsung memperbaikinya, pahamkan kepada 

anak bahwa hal itu adalah haram, karena mengambil barang yang bukan 

haknya. 

3) Memperhatikan anak dalam menjaga lisannya. Jika di dapati anak mencela 

dan mengatakan kata-kata kotor, pendidik dengan bijak harus langsung 

memperbaikinya dan mengenali sebab yang membuatnya seperti itu. 

4) Memperhatikan kehendak, artinya jika ditemukan anak ikut-ikutan 

menikmati dan mendengarkan musik dan lagu-lagu yang vulgar, laki-laki 

berdandan seperti perempuan, berbaur dengan perempuan yang bukan 

mahramnya, menonton adegan-adegan yang tidak senonoh di televisi atau 
                                                          

28 Ibid. h. 683.
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bioskop, dan sebagainya maka pendidik harus segera memperbaikinya 

dengan nasehat yang baik. Sesekali disertai ancaman, dan dilain waktu di 

sertai hukuman. Intinya dengan segala cara pendidik harus 

menyelamatkan anak dari kejelekan tersebut.29

c. Perhatian terhadap aspek pengetahuan anak

1) Orang tua memperhatikan usaha anak dan memperoleh pengetahuan dan 

wawasannya. Orang tua berkewajiban untuk memperhatikan apakah anak 

sudah mempelajari pengetahuan yang bersifat fardu ‘ain seperti belajar 

membaca Al-Qur’an, hukum-hukum ibadah, mana yang halal mana yang 

haram.

2) Orang tua memperhatikan kesadaran anak dari aspek keterikannya dengan 

Islam. Al-Qur’an sebagagai agama dan hukum Islam, Rasuullah sebagai 

teladan sejarah Islam, kebudayaan Islam sebagai ruh dan pikiran, dakwah 

sebagai dorongan dan semangat. 

3) Memperhatiakan kesehatan mental dan pikiran anak. Dalam hal ini 

pendidik harus memperhatikan bahayanya mengonsumsi minuman keras 

dan narkoba bagi anak, karena dapat merusak tubuh dan menimbulkan 

kegilaan. Pendidik juga berkewajiban memperhatikan bahaya pornografi 

bagi anak, karena dapat melemahkan akal dan secara bertahap merusak 

pikiran yang bersih.30

                                                          
29 Ibid. h. 675.
30 Ibid. h. 678.
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d. Perhatian terhadap aspek jasmani anak

1) Memperhatikan kewajibannya memberi nafkah kepada anak berupa 

makanan yang baik, tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang hangat. 

2) Orang tua memperhatikan cara hidup yang sehat yang diajarkan Islam, 

berupa cara makan, minum, dan tidur. 

3) Memperhatikan cara-cara pencegahan penyakit dengan cara menjaga 

kesehatan anak.

4) Memperhatikan semua hal yang dapat merusak fisik dan membahayakan 

kesehatan, seperti mengonsumsi munuman keras, narkoba, roko dan lain-

lain.31

e. Perhatian terhadap aspek mental anak

1) Memperhatikan sifat pemalu anak. Jika anak terlihat tertutup dan 

menjauhkan diri dari orang banyak, maka pendidik harus menumbuhkan 

keberanian pada dirinya dan keinginan untuk bersosialisasi dengan orang 

lain.

2) Memperhatikan sifat takut kepada anak, jika anak terlihat penakut, maka 

pendidik harus menumbuhkan kepercayaan diri, keteguhan dan 

keberaniannya. 

3) Memperhatikan sifat minder kepada anak. Oleh karena itu, pendidik harus 

berbicara dengan anak dengan cara yang baik dan panggil dia dengan 

nama yang baik pula. 
                                                          

31Ibid. h. 679.
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4) Memperhatikan sifat marah pada anak jika anak di dapati marah karena 

beberapa sebab, maka pendidik harus bisa mengatasinya menghilangkan 

sebab-sebabnya.32

f. Perhatian terhadap aspek sosial anak

1) Pendidik harus memperhatikan anak, apakah ia sudah melakukan 

kewajibannya kepada orang-orang ketika ia mendapati anak kurang 

memperhatikan kewajibannya sendiri, kepada ibunya, saudara-saudara 

nya, tetangganya, gurunya, atau orang yang lebih tua, maka pendidik 

harus menjelaskan kepadanya kelalaiannya tersebut dan akibat dari 

melalaikan kewajiban. 

2) Pendidik memperhatikan etika berkumpul dengan orang lain pada diri 

anak. Pendidik harus berusaha mengajarkan pada anak etika-etika Islam 

dan membiasakannya sehingga menjadi kebiasaan pada dir anak.

3) Memperhatikan sikap empati anak terhadap orang lain. Jika ditemukan 

anak bersikap egois, pendidik harus mengajarkannya sikap sikap 

mendahulukan orang lain.

g. Perhatian terhadap aspek ruhani anak

1) Memperhatikan sikap selalu merasa dilihat Allah SWT pada diri anak, 

yaitu dengan menyadarkan anak bahwa Allah selalu melihat dan 

mendengarnya. 

                                                          
32 Ibid. h. 680. 
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2) Memperhatikan ketundukan dan ketakwaan anak kepada Allah, yaitu 

dengan cara membukakan mata anak akan Maha Agungnya Allah dalam 

segala hal yang tak terhitung jumlahnya yang merupakan ciptaan Allah 

yang luar biasa. 

3) Memperhatikan praktik ibadah anak, yaitu dengan memerintahkannya 

shalat saat berusia 7 tahun. Biasakan anak melakukan puasa Ramadhan 

sejak kecil jika ia mampu. Selain itu juga membiasakan untuk berinfak 

dijalan Allah walaupun hanya beberapa lembar uang kecil.

4) Memperhatikan anak dalam mempraktikan doa-doa ma’tsurat yaitu 

dengan mengajarkan anak untuk hafal doa-doa penting, berupa doa pagi 

dan petang hari, doa tidur dan bangun tidur, doa makan dan sesudah 

makan dan lainnya.33

Dari pemaparan diatas, metode perhatian dan pengawasan Abdullah 

Nashih ‘Ulwan sudah menjabarkan secara jelas mengenai berbagai aspek.

5. Metode Dengan Hukuman

Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan pemberlakuan hukuman dikarenakan 

anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tuanya dan setiap orang 

tua yang mendapatkan amanah wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan dan 

                                                          
33Ibid. h. 684.
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pendidikan anaknya.34 Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan cara yang diajarkan 

Islam dalam memberi hukuman pada anak yaitu35:

a. Bersikap lemah lembut adalah hal yang pokok dalam memperlakukan 

anak.

b. Memperhatikan karakter anak yang melakukan kesalahan dalam memberi 

hukuman. Anak-anak memiliki kecerdasan dan respon yang berbeda-beda, 

sebagaimana berbeda watak antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. 

Di antara anak-anak ada yang cukup dengan pandangan masam untuk 

menegur kesalahannya, ada juga yang perlu ditegur dengan kata-kata. Dan 

terkadang pendidik harus menggunakan pukulan untuk memberikan 

hukuman kepada anak, ketika nasehat dan teguran sudah tidak mempan. 

c. Memberikan hukuman secara bertahap, dari yang ringan sampai yang 

berat, seperti:

1) Menunjukkan kesalahan dan mengarahkannya

2) Menunjukkan kesalahan dengan lemah lembut

3) Menunjukkan kesalahan dengan menegur

4) Menunjukkan kesalahan dengan menjauhinya

5) Menunjukkan kesalahan dengan memukul, ini merupakan 

alternatif terakhir setelah nasihat dan dijauhi tidak berhasil. 

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh 

                                                          
34 Dindin Jamaluddin, Op.Cit. h. 75.
35Ibid. h. 690-699.
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langsung memberikan hukuman yang paling keras jika masih bisa 

diberikan hukuman yang paling ringan terlebih dahulu, karena 

pukulan adalah hukuman yang paling keras dan pendidik tidak 

boleh melakukan itu kecuali semua cara tidak membuahkan hasil 

perbaikan pada diri anak, perlu diketahui Rasulullah tidak pernah 

memukul isterinya sama sekali.36

6) Menunjukkan kesalahan dengan hukuman yang menyadarkan

Ketika pendidik memberikan hukuman kepada anak yang berbuat 

salah di depan saudara-saudaranya yang lain atau teman-temannya 

maka hukuman tersebut dapat memberi pengaruh yang sangat 

besar dalam diri anak-anak tersebut. 

Pendidik dapat memilih cara yang sesuai untuk mendidik anak dan 

memperbaiki kesalahannya, mungkin cukup dengan nasehat, pandangan yang 

tajam, isyarat atau juga kata-kata teguran. Jika pendidik tahu bahwa dengan 

menunjukkan kesalahan pada anak dengan salah satu di atas tidak membuahkan 

hasil dalam meperbaiki kesalahan anak maka pendidik dapat secara bertahap 

memberikan hal yang lebih keras dari sebelumnya. Jika teguran tidak bermanfaat 

maka hukuman dengan pukulan yang tidak membuat anak mrasa tersakiti. Jika

tidak berguna juga maka baru dengan pukulan yang menyakitkan dan sebaiknya 

hukuman terakhir dilakukan didepan teman-temannya  atau saudara-saudaranya 

                                                          
36 Ibid. h 695
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agar hal itu menjadi peringatan bagi mereka.37 Berikut ini syarat-syarat hukuman 

memukul38:

1) Hukuman memukul tidak diberikan, kecuali pendidik sudah melakukan 

cara-cara pendisiplinan.

2) Pendidik tidak memukul dalam keadaan marah karena di khawatirkan 

dapat membahayakan pada anak. 

3) Saat memukul, hindari tempat-tempat vital, seperti kepala, wajah, dada, 

perut karena dapat mengakibatkan kerusakan yang parah pada tubuh yang 

dapat mengakibatkan kematian.

4) Pukulan pada tahap pertama tidak boleh keras dan menyakitkan yaitu 

pada kedua tangan atau kaki dengan alat yang tidak keras. Pukulah satu 

atau sampai tiga kali, jika anak tidak menurut. Jika pendidik melihat 

setelah jika tiga kali pukulan, anak tidak jera maka ia boleh 

menambahkannya sampai sepuluh kali. 

5) Tidak boleh memukul anak sebelum memasuki usia sepuluh tahun.

6) Jika anak baru pertama kali melakukan pelanggaran, maka berikan ia 

kesempatan untuk memperbaiki diri dan meminta maaf dari apa yang 

telah dilakukannya sambil meminta janjiya untuk tidak melakukannya 

lagi untuk kedua kalinya. Ini lebih baik dari pada memberinya hukuman 

pukulan di depan orang-orang.

                                                          
37Ibid. h. 696.
38Ibid. h. 697.
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7) Pendidik memukul anak oleh dirinya sendiri dan tidak membiarkan 

dilakukan saudara atau temannya, sehingga tidak menyebabkan iri dan 

pertengkaran di antara mereka.

8) Jika anak sudah mencapai usia baligh dan sepuluh kali tidak cukup 

membuatnya jera, maka pendidik boleh menambahkan pukulan yang 

menyakitkan dan melakukannya berulang-ulang. Sampai anak terlihat 

menyesali perbuatannya dan mau memperbaiki diri.39

Dari pemaparan diatas, Metode Hukuman ini meliputi syarat-syarat dan 

batasan. Pendidik tidak boleh melampaui batasan tersebut dan tidak boleh 

membiarkan anak berbuat kesalahan tanpa dihukum jika pendidik menginginkan 

pendidikan yang ideal untuk anak-anak mereka. Metode hukuman Abdullah 

Nashih ‘Ulwan ini mengarah pada aspek psikologis anak yaitu dengan

mempertimbangkan karakter anak sebelum menerapkan hukuman pukulan. 

Metode hukuman pukulan menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan ini merupakan 

alternatif terakhir. 

B. Metode Pendidikan Anak dalam Islam Menurut Muhammad Suwaid

Menurut Muhammad Suwaid metode pendidikan anak dalam Islam 

terinspirasi dari apa yang disimpulkan melalui hadits-hadits Nabi Saw dan pergaulan 

beliau dengan anak-anak. Metode tersebut meliputi: 

                                                          
39Ibid. h. 699. 
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1. Metode Keteladanan

Menurut Muhammad Suwaid keteladanan yang baik memberikan pengaruh 

besar terhadap jiwa anak. Kedua orang tua dituntut untuk memberikan keteladanan 

yang baik kepada anak-anak. Sebab anak yang baru tumbuh akan selalu 

mengawasi perilaku kedua orang tuanya juga pembicaraan mereka serta 

menanyakan kenapa demikian. 40

Beberapa hal yang yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan jiwa 

kejujuran pada anak pertama, tidak diperkenankan membohongi anak, jika 

ternyata anak dibohongi dan hal itu akan membekas hingga dewasa dan ketika 

dewasa ia akan membohongi karena sejak kecil ia telah diajarkan berbohong oleh 

kedua orang tuanya. Kedua, menghargai kejujuran anak dan Ketiga, selalu 

memotivasi anak untuk selalu jujur.41

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah Ra: 

ُ َعلَْیِھ َوسلََّم أَنَّھُ قََل : َمْن قََل لَِصبِيٍّ : تَّعا َل ھَا َك ، ثُمَّ لَْم یُْعِطِھ َعنْ  ِ َصلَّى هللاَّ فَِھَي َرُسوَل هللاَّ
◌ٌ ِكْذ بَة

Artinya: Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa yang mengatakan kepada 
seorang anak kecil, “kemarilah aku beri sesuatu.” Namun dia tidak 
memberinya maka itu adalah suatu kedustaan”42

Rasulullah Saw memerintahkan untuk kedua orang tua untuk menjadi surri 

tauladan yang baik dalam bersikap dan berperilaku jujur dalam berhubungan 

dengan anak.

                                                          
40 Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, terj. Salafuddin Abu Sayyid 

(Surakarta: Pustaka Arafah, 2013), h. 458.
41 Nur Kholis Rifa’i, Teladan Rasulullah dalam Mendidik Anak (Yogyakarta: Semesta 

Hikmah, 2017), h. 71. 
42 Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, Op.Cit. h. 139.
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Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Amir bahwa ia berkata, 

“pada suatu hari Ibuku memanggilku, sementara Rasulullah sedang duduk dirumah 

kami. Ibuku berkata, “apa yang hendak kau berikan?” Ibuku menjawab, aku ingin

memberiya kurma beliau kemudian bersabda, jika engkau tidak memberinya 

sesuatu, maka engkau dicatat sebagai seorang pendusta.”

Menurut Muhammad Suwaid anak-anak akan selalu memperhatikan dan 

mengawasi perilaku orang-orang dewasa. Anak-anak akan mencontoh orang 

dewasa. Jika anak itu mendapati kedua orang tua mereka berlaku jujur, maka 

mereka akan tumbuh diatas kejujuran, demikian juga dalam hal lainnya.43 Kedua 

orang tua dituntut untuk mengimplementasikan perintah-perintah Allah dan sunah 

Rasulullah Saw sebagai perilaku, karena anak-anak akan mengawasi dan meniru 

mereka setiap waktu.44

Dari pemaparan diatas, metode keteladanan ini mengarah pada aspek akhlak 

yaitu orang tua tidak mengajarkan kebohongan kepada anak dan kedua orang tua 

harus melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Saw. 

2. Metode Nasehat 

Pemilihan waktu yang tepat oleh kedua orang tua dalam memberikan 

bimbingan atau nasehat kepada anak-anak, memberikan pengaruh yang sangat 

besar agar nasehat yang diberikan memberikan buah yang diharapkan. Jika kedua 

orang tua mampu memilih waktu yang tepat, maka anak mudah menerima 

                                                          
43 Muhammad Suwaid, Op.Cit. h. 457.
44 Ibid.  
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bimbingan orangtuanya.45 Nabi Saw memberikan waktu yang tepat untuk 

membimbing anak:

1) Dalam perjalanan

Riwayat Al-Hakim dalam kitab mustadraknya menegaskan bahwa 

perjalanan itu dilakukan diatas kendaraan. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas 

Ra: 

ْبٍل ِمْن َشْعٍر َعلَْیِھ َو َسلََّم بَْغلَةٌ أَْھَدا ھَا لَھُ ِكْسَر ى، فََر ِكبَھَا بِحَ َي إِلَى ا لنَّبِيِّ َصلَّى هللاُ اُ ْھدِ 

قََل :.ُغالَُم. قُْلُت : لَبَّْیَك یَاَرُسْو َل هللاِ َملِیَّا،ثُمَّ اْلتَفََت فَقََل : یَا، ثُمَّ أَْرَدفَِن َخْلفَھُ،ثُمَّ َساَربِيْ 

.ثاِْحفَِظ هللاَ یَْحفَْظَك....الحدي

Artinya: Nabi Saw diberi hadiah seekor bighal oleh Kisra (Raja Persi). Beliau 
menungganginya dengan tali kekal dari serabut. Kemudian beliau 
berjalan. Tidak berapa lama, beliau menoleh dan memanggil, “Hai 
anak kecil”. Aku jawab Labbaika wahai Rasulullah. Beliau bersabda 
“Jagalah Agama Allah, niscaya Dia menjagamu.. (hadits)46

Rasulullah Saw menyampaikan sesuatu rahasia kepada seorang anak 

ditengah perjalanan agar dia mengingatnya. Hal ini tidak lain karena besarnya 

penerimaan seorang anak pada waktu-waktu semacam ini.47

2) Waktu Makan 

Ini adalah waktu rawan, saat anak-anak tak berdaya menahan 

keinginan makannya. Saat tersebut biasanya mempunyai perangai buruk. Jika 

kedua orang tua tidak menemaninya makan dan meluruskan kesalahan-

                                                          
45 Ibid, h. 459. 
46 ‘Amalul Yaumi Wal Lailah, No. 275, Karya an-nasaa’ii, tahqiq Dr. Faruq Hamaddah dalam 

buku Prophetic Parenting, h. 142. Bighal adalah hasil persilangan kuda dengan keledai. 
47 Muhammad Nur Hafidz Suwaid, Op.Cit. h. 142.
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kesalahan mereka, anak akan berperangai tidak baik. Disamping itu juga jika 

orang tua tidak mau duduk menemani anak ketika sedang makan, mereka 

akan kehilangan waktu yang tepat untuk mengajarkan sesuatu kepada anak. 

Nabi Saw sendiri pernah makan bersama anak-anak. Lalu beliau 

melihat beberapa kekeliruan yang kemudian beliau luruskan dengan cara yang

sangat bijak. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat dominan terhadap 

akal dan jiwa anak agar bisa memperbaiki dan meluruskan kesalahannya.48

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah 

Ra, ia berkata: “aku masih anak-anak ketika berada dalam pengawasan 

Rasulullah Saw. Tanganku bergerak kesana kemari di nampan makanan. 

Rasulullah bersabda kepadaku “Hai anak kecil ucapkanlah basmallah, 

makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang ada dihadapanmu.” 

Sejak itu begitulah caraku makan.49

3) Ketika anak sedang sakit

Sakit bisa melembutkan hati orang dewasa yang bertipe kasar 

sekalipun. Seorang anak yang sedang sakit mempunyai dua kelembutan, yaitu 

kelembutan fitrah kanak-kanak itu sendiri dan juga fitrah kelembutan hati dan 

jiwa ketika ia sedang sakit. Dengan demikian ia sangat mudah dibina dan 

diluruskan kesalahannya.50

                                                          
48Ibid. h. 460. 
49Ibid. h. 144.
50Ibid. h. 463.
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Rasulullah pernah mengunjungi seorang anak Yahudi yang sedang 

sakit lalu mengajaknya agar masuk Islam. Diriwayatkan oleh Bukharai dari 

Anas Ra, ia berkata: “Seorang anak yahudi yang menjadi pelayan Nabi Saw 

sakit. Nabi Saw datang menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya dan 

bersabda kepadanya, “Masuk Islamlah engkau.” Dia melihat ke arah bapaknya 

yang saat itu juga berada disanasi bapak berkata, “Turutilah Abul Qasim.”

Maka ia masuk Islam. Nabi Saw pergi sambil berdoa “segala puji bagi Allah 

yang telah menyelamatkannya dari api neraka. 

Anak yahudi ini menjadi pelayan Nabi Saw namun ketika itu beliau 

belum mengajaknya kepada Islam sampai akhirnya tiba waktu yang tepat

untuk mendakwahinya. Beliau datang dan menjenguknya ketika sakit dan 

mengajaknya agar masuk Islam dan akhirnya misi itu terwujud.

Dalam pemaparan diatas, dalam daa memberikan nasehat kepada anak 

memang harus bersabar sampai tiba saat waktu yang tepat untuk menanamkan 

benih-benih keimanan agar ia bisa tumbuh pendidikan yang baik. Pemilihan 

waktu yang tepat sangat mempengaruhi penerimaan anak terhadap apa yang 

disampaikan. Dalam hal ini pemilihan waktu mengarah pada aspek psikologis. 

3. Metode Kisah 

Kisah bisa memainkan peran penting dalam menarik perhatian, kesadaran 

pikiran dan akal anak. Nabi Saw bisa membawakan kisah di hadapan para sahabat, 

yang terdiri dari orang dewasa maupun anak-anak. Mereka mendengarkan dengan 

penuh perhatian terhadap apa yang dikisahkan beliau. Kisah-kisah bersandar pada 
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fakta riil jauh dari mitos. Kisah-kisah tersebut bisa membangkitkan keyakinan 

sejarah pada anak. Kisah para ulama dan orang-orang mulia yang shaleh dapat 

membangkitkan untuk mengambil teladan orang-orang yang penuh pengorbanan.

Imam Abu Hanifah berkata kisah-kisah para ulama dan kebaikan mereka 

jauh lebih aku sukai sebab kisah-kisah ini merupakan adab mereka. 51 Firman 

Allah SWT dalam Al-Qur’an: 

          

            

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. (Al-Qur’an Surah Yusuf: 111)

Metode kisah, cerita merupakan salah satu metode mendidik yang paling 

ampuh. dengan kisah, orang diajak untuk meniru sebuah perbuatan mulia tanpa ia 

merasa digurui atau didikte. Muatan nilai dalam kisah dan cerita itu akan masuk 

dan merasuk secara halus dan perlahan tapi pasti ke dalam sanubarinya. Contoh 

kisah orang botak, orang buta dan orang kusta serta kisah orang yang berhutang 

seribu dinar.52 Kisah-kisah bisa menjadi pendorong bagi anak agar ia mampu 

meneladani tokoh-tokoh yang sedang dikisahkan.53 Kegiatan ini efektif jika di 

                                                          
51Ibid. h. 487.
52 Yendri Junaidi, Metode Rasulullah Dalam Mendidik (Yogyakarta: Kunci Aksara, 2014),  h. 

46.
53 Khalid bin Abdurrahman, ProphetiC Parenting (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 96.



117

sampaikan ketika menjelang tidur, atau pada kesempatan waktu yang lain dan 

kondusif untuk melakukannya.54

Dari pemaparan diatas, kisah, cerita atau mendongeng mempunyai peran 

penting dan menarik perhatian dalam membentuk pribadi dan mewarnai tingkah

lakunya anak. Karena melalui kisah-kisah tersebut dapat menggiring anak pada 

kehangatan perasaan. Metode kisah ini mengarah pada aspek akal atau 

pengetahuan dan bisa mengarah pada aspek lain bergantung dengan kisah atau 

cerita yang disampaikan.

4. Metode Dialog 

Dialog akan merangsang pertumbuhan akal anak dan memperluas 

pengetahuannya. Juga akan menambah ketekunan untuk mengetahui dan 

menyingkap berbagai hakikat serta peristiwa yang terjadi dari hari ke hari. Melatih 

anak untuk berdiskusi dan berdialog akan membawa orang tua kepada puncak 

pendidikan dan pembinaan. Sebab dengan begitu, anak bisa mengungkapkan untuk 

menanyakan hal-hal yang belum diketahuinya.55

Dialog yang dilakukan oleh khulafa’ur Rasyidin kelima, Umar bin Abdul 

Azis. Ketika Umar bin Abdul Azis memangku jabatan khalifah, setiap penjuru 

wilayah kekuasaannya mengirimkan utusan kepadanya untuk menjelaskan 

kebutuhan negeri ini. Orang-orang Hijaz mengirimkan duta seorang anak 

keturunan Hasyim sebagai juru bicara. Ia masih sangat muda usianya. Umar bin 

                                                          
54 Fauzi Rachman, Islamic Parenting ( Jakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 105.
55 Muhammad Suwaid, Op.Cit. h. 500.
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Abdul Aziz berkata,”Hendaklah yang menghadap kemari adalah orang yang lebih 

dewasa darimu.”

Anak itu menjawab, “semoga Allah meluruskan amirul mukminin. 

Sesungguhnya nilai seseorang itu adalah lidah dan hatinya, sekalipun badannya. 

Jika Allah Swt memberikan kepada seorang hamba lidah yang lancar dan hati yang 

bisa menjaga, maka ia berhak berbicara. Orang yang mendengar bicaranya akan 

tahu kelebihannya. Wahai amirul mukminin, jika yang menjadi ukuran adalah 

usia, maka dikalangan umat ini ada yang lebih berhak untuk menduduki jabatanmu 

daripada engkau.”

Umar kemudian berkata, “engkau benar. Sekarang katakan apa yang terdetik 

dibenakmu!” anak itu kemudian berkata, “semoga Allah meluruskan amirul 

mukminin. Kami adalah utusan untuk mengucapkan selamat dan bukan utusan 

untuk menyampaikan belasungkawa. Kami datang kepadamu karena anugerah 

Allah yang dikaruniakan kepada kami melalui dirimu.” Umar berkata, Berilah aku 

nasehat, nak!”

Anak itu kemudian berkata, “semoga Allah meluruskanmu. Sesungguhnya 

ada segolongan manusia yang mendapatkan curahan kesabaran Allah, panjangny a 

angan mereka dan banyak pujian orang terhadap mereka. namun akhirnya mereka 

terpeleset berbuat kesalahan dan kemudian mereka diceburkan ke dalam neraka. 

Maka dari itu jangan sampai engkau terpedaya kesabaran Allah terhadapmu, 

panjangnya angan-anganmu, dan banyaknya pujian manusia terhadapmu sehingga 

engkau bisa terpeleset dan akhirnya masuk kedalam kelompok orang tersebut. 
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Semoga Allah tidak menjadikanmu termasuk golongan mereka, dan semoga 

menyertakanmu bersama orang-orang shalih dari umat ini.”

Setelah selesai berdialog dengan anak itu, umar bertanya kepada seseorang, 

“Berapa usia anak itu? Orang itu menjawab, “ia baru berusia sebelas tahun.” Umar 

selanjutnya menanyakan tentang siapa sebenarnya anak itu, dan ternyata ia adalah 

salah seorang putera Sayidina Husain bin Ali Ra. Umar pun kemudian 

memberikan pujian kepadanya dan mendoakan kebaikan baginya.56

Dari pemaparan diatas, metode dialog mengarah pada aspek pendidikan akal, 

seorang anak dilatih untuk berfikir dan memperluas pengetahuannya terkait 

sesuatu.  

5. Metode Pembiasaan

Menurut Muhammad Suwaid, masa kanak-kanak merupakan masa 

pertumbuhan emosional anak dengan mulai cara belajar dan membenci sesuatu, 

tugas orang tua adalah membangkitkan potensi alamiyahnya dan menanamkan 

rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad Saw.57 Mengenalkan Allah pada 

anak usia di bawah 3 tahun juga dapat dilakukan dengan dengan terus menerus 

melafazkan kalimat thayyibah disertai dengan aktivitas yang dilakukan sehingga 

anak bisa menyambungkan bacaan dan aktivitasnya. diriwayatkan oleh Ath-

Thabrani dari Ali Ra bahwa beliau bersabda:

بُْوا أَْو الََدُكْم َءلَى ثَالَِث ِغَصا ٍل : ُحبِّ نَبِیُِّكْم َوُحبِّ آِل بَْیتِِھ َوتِالََوِة ْالقُْرآِن  أَ دِّ
                                                          

56 Ibid. h. 505.
57 Nur Kholis Rif’ani, Teladan Rasulullah Dalam Mendidik Anak (Yogyakarta: Semesta 

Hikmah, 2017), 64.



120

Artinya: “Didiklah anak-anak kalian dengan tiga perkara: mencintai nabi kalian, 
mencintai keuarganya dan membaca Al-Qur’an.

Selain itu menurut Muhammad Suwaid bertahap dan tidak menimpakan satu 

perintah sekaligus, shalat sebagai Rukun Islam melalui tiga tahapan perintah 

shalat:

Tahap pertama, saat perjalanan anak menuju umur tujuh tahun, yaitu periode 

penyaksian, dimana akan menyaksikan kedua orang tuanya melakukan shalat 

sehingga ia akan bergegas ikut-ikutan melakukannya. Jika kedua orang tua 

melatihnya untuk ikut mengerjakan shalat, maka yang demikian sangat baik.

dalam permulaan pengajaran ini orang tua bisa meminta anak untuk berdiri 

bersama mengerjakan shalat berjamaah, bila terjadi kesalahan tidak baik 

menghardik dan memarahinya.58

Tahap kedua: periode pemberian perintah, dimulai dari usia tujuh tahun 

hingga sepuluh tahun. Pada fase ini kedua orang tua memberikan perintah kepada 

anak mereka agar melaksanakan shalat.

Tahap ketiga: periode pemberian sanksi pukulan;, dimulai dari usia sepuluh 

tahun dn sesudahnya. Pada fase ini seorang anak perlu dipukul sebagai sanksi 

baginya jika ia tidak mau mengerjakan shalat.59

Ketika anak menginjak usia sepuluh tahun, dimana nafsu seksual menuju 

tahap pertumbuhan, membiasakan memisahkan tempat tidur anak bisa 

                                                          
58 Ibid. h. 81.
59 Muhammad Suwaid, Op.Cit. h. 530.
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memberikan bimbingan yang luar biasa dalam menanamkan adab dan akhlak. 

Karena usia sepuluh tahun usia seorang anak memiliki keinginan yang kuat untuk 

mengetahui, merasakan. Memisahkan tempat tidur anak tujuannya adalah agar 

anak tidak melihat sesuatu yang tidak layak dilihat yang dapat mengganggu, 

merusak pikiran, kejiwaan, dan akhlaknya.60

Menurut Muhammad Suwaid pentingnya pengulangan dalam memberikan 

perintah kepada anak. Bisa jadi anak tidak mau mengikuti memenuhi perintah ini 

untuk pertama atau kedua kalinya maka harus dilakukan pengulangan. Agar anak 

terbiasa maka harus dilakukan berulang-ulang. Jika anak melihat dan mendengar 

ucapan salam dari orang dewasa terhadapnya lebih dari sekali, maka ia akan 

belajar salam dengan baik dan selanjutnya hal itu akan menjadi kebiasaan. Ibnu 

Mas’ud mengatakan “Biasakanlah anak-anakmu untuk melakukan kebaikan 

karena kebaikan itu terbentuk dari kebiasaan.”61

Untuk menanamkan rasa percaya diri pada anak seperti membiasakan 

berpuasa, ketika anak terbiasa mengadapi rasa lapar dan dahaga dalam 

melaksanakan puasa maka ia akan merasakan puncak kemenangan dalam 

mengalahkan hawa nafsu, hal ini akan semakin menambah rasa percaya diri anak. 

Menumbuhkan rasa percaya diri dalam masyarakat misalnya bermain dengan 

anak-anak sebaya lainnya, membiasakan anak untuk berjual beli serta 

mengajaknya berkeliling dipasar disertai orang tuanya. Rasulullah pernah 

                                                          
60 Nur Kholis Rif’ani, Op,Cit. h. 93.
61 Muhammad Suwaid, Op.Cit. h. 529.
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menyaksikan anak kecil Abdullah bin Ja’far yang sedang melakukan transaksi jual 

beli lalu beliau mendoakan keberkahan baginya.62

Anak juga harus bermain dengan teman sebaya lainnya, jika orang tua 

pandai memilihkan teman yang baik bagi anak-anak serta turut mengawasi tingkah 

mereka maka akan mendatangkan kebaikan. Orang tua juga dituntut memberikan 

jaminan makan yang halal dan mencarikan teman yang baik agar bisa bermain 

bersama.63

Dari pemaparan diatas, metode pebiasaan ini mengarah pada aspek 

keimanan yaitu dalam menanamkan cinta kepada Allah dan Rasulullah Saw 

seorang anak dibiasakan melafalkan kalimat thayyibah. Pembiasaan dalam 

memerintahkan melakukan shalat memerlukan tahapan. Pada aspek sosialnya yaitu 

membiasakan anak memberi salam, membiasakan berjual beli, bermain dengan 

teman sebaya lainnya dan untuk membiasakan memerlukan pengulangan agar 

anak menjadi terbiasa. 

6. Metode Perhatian

Menurut Muhammad Suwaid orang tua harus membelikan mainan untuk 

anaknya yang sesuai dengan usianya dan kemampuannya, dan menyerahkannya 

secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar akal anak dan panca inderanya 

beraktivitas dan bisa tumbuh sedikit demi sedikit.64

                                                          
62 Ibid. h. 525.
63 Ibid. h. 514.
64 Ibid. 480. 
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Agar mainan anak yang dibeli dapat bermanfaat bagi anak, orang tua 

sepatutnya memiliki kriteria ketika membelinya seperti mainan yang akan dibeli 

dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan inisiatif, mainan bongkar pasang, mainan 

yang mendorong anak untuk meniru tingkah laku dan cara berpikir positif .65

Bermain dengan anak dan bertingkah seperti mereka akan menimbulkan 

semangat dalam jiwanya, Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra bahwa ia berkata, 

“Rasululah Saw pernah menjulurkan lidah beiau kepada Hasan bin Ali sehingga 

anak kecil ini melihat warna merah lidah beliau dan kemudian Hasan mengulurkan 

tangan hendak mengambilnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam 

shahihnya.66

Adalah Rasulullah Saw senantiasa menanamkan jiwa periang dan 

kegembiraan di dalam jiwa anak dan beliau lakukan hal itu dengan berbagai cara. 

Diantaranya dengan menyambut mereka dengan sambutan yang hangat, mengajak 

bercanda, menggendong mereka dan meletakkan di pangkuan beliau,

mendahulukan mereka dan memberikan makanan yang baik dan dengan makan 

bersama mereka. Keceriaan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa 

anak karena membahagiakan anak itu sendiri merupakan sesuatu yang 

menyenangkan. 

Menurut Muhammad Suwaid, memanggil anak dengan panggilan yang baik 

sesekali dengan menggunakan nama terangnya lain kali dengan panggilan nak, 

                                                          
65 Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, Op.Cit. h. 162.
66 Silsilah al-Ahaadits As-Shahiihah, no.70. 
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seperti wahai anak saudaraku, dan wahai anakku sayang akan membangkitkan 

jiwa anak untuk menerima dan menyambut panggilan serta merasakan adanya 

cintadari orang yang memanggilnya. 

Begitu juga Rasulullah Saw terkadang beliau berbicara kepada anak dengan 

memanggil nama anak tersebut dan bercanda dengannya, seperti ucapan beliau, 

“Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung nughar kecil?” kadang 

dengan menyebut sebutan anak kecil, seperti, “Ya Ghulam! (Nak), aku ajarkan 

kepadamu beberapa kalimat! Ya Ghulam, sebutlah nama Allah (bacalah 

basmalah) dan makanlah dengan tangan kananmu!” Panggilan sering beliau 

menyeru dengan panggilan yang hangat: Ya bunayya! (wahai anakku sayang) 

“Wahai anakku sayang, jika kamu masuk ke rumah keluargamu maka ucapkanlah 

salam! “wahai anakku sayang, jika engkau bisa untuk berada di waktu pagi dan 

petang tanpa  ada rasa curang di dalam haimu terhadap seseorang, maka 

lakukan!”

Dari pemaparan diatas, metode perhatian seperti panggilan yang baik 

mengarah pada aspek psikologis anak dan membelikan maianan kepada anak 

mengarah pada aspek akal anak. 

7. Metode Pujian 

Pujian terhadap anak mempunyai pengaruh yang sangat dominan terhadap 

anak, sehingga hal itu akan menggerajkan perasaan dan inderanya. Imam Bukhari 

meriwayatkan dari Ibnu Umar Ra bahwa iya berkata, “Pernah ada seseorang yang 

hidup dizaman Nabi Saw yang jika ia bermimpi, maka ia menceritakannya kepada 
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Rasulullah Saw. Maka akupun berharap-harap kiranya aku bermimpi lalu aku 

ceritakan mimpiku kpada beliau. Ketika masih muda, aku pernah tidur di dalam 

masjid pada zaman Rasulullah Saw. Aku bermimpi seakan ada dua orang malaikat 

yang membawaku pergi ketempat api neraka. Tiba-tiba ia terlipat seperti lipatan 

air sumur, dan ternyata ia punya dua tanduk, dan tiba-tiba lagi ada orang yang 

telah aku kenal. Akupun berdoa, “Aku berlindung kepada Allah dari api neraka.”

Lalu aku ditemui oleh malaikat lain dan berkata kepadaku, “Mimpiku ini 

kemudian aku ceritakan kepada Hafshah, kemudian Hafshah menceritakan kepada 

Rasulullah Saw. Beliau kemudian bersabda, “Sebaik-baik orang adalah Abdullah, 

seandainya ia mengerjakan shalat malam.” Sesudah itu Ibnu Umar hanya sedikit 

sekali tidur. Demikianlah pengaruh pujian dari Rasulullah Saw. Beliau 

mengingatkan kepada sesuatu yang ia lengah darinya dengan gaya yang unik yang 

menyentuh hati, “seandainya ia mengerjakan shalat malam.”67

Jika dalam melakukan perbuatan kebaikan, anak mendapatkan pujian maka 

anak akan semakin menyukai perbuatan tersebut. Dengan pujian anak akan 

terdorong untuk melakukan kebaikan dan yang dipuji adalah perbuatan baik 

anak.68

Salah satu cara yang berpengaruh dalam pendidikan anak adalah 

memeberikan pujian kepada perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan terpuji yang 

dilakukan anak. Sebuah pujian akan memberikan pengaruh yang luar biasa positif 

                                                          
67Ibid. h. 521.
68 Reza Farhadian, Menjadi Orang tua Pendidik (Surabaya: Al-Huda, 2015), h. 94. 
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terhadap psikologis anak dan menyebabkan anak bersemangat dalam melakukan 

perbuatan-perbuatan terpuji. Jika dalam melakukan perbuatan baik mendapatkan 

pujian maka anak semakin menyukai perbuatan tersebut. Untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik dari pujian perlu diperhatikan:

a. Yang dipuji adalah perbuatan atau akhlak yang baik anak bukan pribadi anak 

sehingga anak akan menghargai perbuatannya.

b. Jangan memberikan pujian yang bisa menimbulkan kesan bahwa tidak 

mempedulikan hak orang lain.

c. Pujian yang berlebihan tidak akan membuat anak menyadari kebaikan 

perbuatannya tetapi akan menyebabkan anak sombong dan menganggap 

dirinya yang terbaik.69

Dari pemaparan diatas, metode pujian lebih memperhatikan aspek psikologis 

anak.  Ketika anak melakukan suatu kebikan, anak tidak dibiarkan saja melainkan 

orang tua memberikan pujian terhadap perbuatan baiknya karena anak akan 

semakin terdorog untuk melakukan kebaikan sehingga ia akan menemukan 

kesenangan dalam melakukan hal-hal terpuji. 

8. Metode Hukuman 

Menurut Muhammad Suwaid, Jika semua metode tersebut belum mampu 

menyelesaikan persoalan anak dan kedurhakaannya, itu berarti anak tersebut perlu 

                                                          
69 Reza Farhadian, Op.Cit. h. 96.
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diberikan pelajaran, agar ia merasa bahwa persoalan tersebut serius dan bukan 

main-main. Berikut dasar-dasar pengajaran kepada anak70: 

1) Pemberian pelajaran sebagai sebuah keharusan dalam mendidik

Pemberian pelajaran kepada anak merupakan suatu keharusan dan 

pembelajaran bagi anak, hal ini juga menuntut orang tua untuk bisa 

berinteraksi dengan anak, memahami karakter anak dan memilihkan bentuk 

pembelajaran dengan cara yang terbaik untuk melakukan hal itu.

2) Meluruskan kesalahan anak 

Akar dari kesalahan yang ada ditemukan tiga hal yaitu dimana anak 

tidak memiliki pemikiran yang lurus mengenai sesuatu, sehingga akhirya ia 

melakukan kesalahan, anak tidak mampu melakukan sesuatu sehingga 

iapun keliru dalam melakukannya, dan bisa juga penyebabnya dari anak 

tersebut yang terbiasa berbuat salah. Berikut ini cara mengatasi kesalahan 

anak dalam berfikir dan bertindak yaitu:

a. Meluruskan kesalahan berfikir anak: tindakan meluruskan berpikir 

anak, memberikan pengajaran, berdialog, memberikan penjelasan, 

serta memberi alasan, merupakan pilar yang kuat untuk memperkecil 

kesalahan dan meluruskan langkah anak.

b. Meluruskan kesalahan anak dalam perbuatan: anak yang melakukan 

kesalahan dalam melaksanakan perbuatan maka segera memahamkan 

                                                          
70 Ibid. 532.
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anak dengan cara praktik langsung serta memperlihatkan kepada 

anak untuk meluruskan perbuatan yang salah. 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa’id al-Khudri Ra:

هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َمرَّ بُِغالَ ٍم یَْسلَُغ َشاةً،َوَمایُْھِسُن، فَقَاَل لَھُ َرُسْوُل هللاِ أَنَّالنَّبِيَّ َصلَّى 

َخَل یََدهُ بَْیَن اْلِجْلِدَواللَّْحِم،فََدَحَس بِھَا هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم :تَنَحَّ َحتَّ أُِریََك. فَأَدْ َصلَّى 

أْ. َحتََّى تََواَرْت إِلَى ْاِالْبِط،ثُمَّ َمظَى فََصلَّى لِنَّاِس َولَْم یَتََوضَّ

Artinya: Nabi Saw sedang berjalan melewati seorang anak yang
sedang menguliti kambing, tetapi dia tidak melakukannya 
dengan baik. Rasulullah Saw bersabda kepadanya, 
“Minggirlah, aku perlihatkan caranya”. Beliau 
memasukkan tangannya antara kulit dengan daging, 
kemudian menekannya hingga masuk pada batas ketiak. 
Setelah itu ia pergi untuk mengimani sholat dengan tanpa 
berwudhu.71

Melalui pengalaman nyata dan praktis dalam mendidik anak seperti 

itu, wawasan anak akan terbuka dan pengetahuannya semakin luas.

3) Bertahap dalam memberi pelajaran

Jika anak belum bisa diluruskan dengan pola pikir dan perbuatan maka 

pemberian pelajaran menjadi sesuatu yang harus. Jangan sekali-kali 

menghukum anak di hadapan orang banyak, terutama di hadapan teman-

temannya karena menyebabkan harga diri anak jatuh dan akhirnya anak suka 

mencari perhatian di hadapan orang lain.72 Sanksi bisa diberikan dengan 

langkah-langkah berikut:

                                                          
71 Muhammad Nur Hafidz Suwaid, Op.Cit. h. 282.
72 Reza Farhadian, Op.Cit. h. 88.
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a. Memperlihatkan cambuk kepada anak, banyak anak merasa takut bila 

melihat cambuk atau alat penghukum lainnya. Oleh karena itu perlu ada 

cambuk atau tongkat di dalam rumah agar anak merasa takut untuk 

melakukan kesalahan.

b. Menjewer telinga, ini hukuman fisik pertama bagi anak, anak akan 

merasa bagaimana sakitnya sanksi dari tindakan menyelisihi sehingga ia 

layak untuk di jewer. Imam nawawi dalam kitab Al-Adzaar menyebutkan, 

“Ibnu Sunni meriwayatkan dari Abdullah bin Burs Al-Mazini bahwa ia 

berkata, “Ibuku pernah mengutusku untuk menghadap Rasulullah Saw 

dengan membawa setangkai anggur, lalu aku makan sebagian darinya 

sebelum aku sampaikan kepada beliau. Ketika aku sampai maka beliau 

menjewerku dan berkata “wahai anak yang tidak amanat. 

c. Memukul sesuai syariat

Jika memperlihatkan cemeti dan menjewer telingan anak belum bisa 

meluruskan anak, memukul ini bisa menjadi alternatif terakhir dalam 

memperbaiki kesalahan anak, mengatasi pembangkangan yang dilakukan, 

akan tetapi pukulan yang diberikan harus sesuai syariat: 

1) Memukul baru dimulai ketika anak berumur sepuluh tahun, pukulan 

yang diperbolehkan hanya sekedar pelajaran terhadap anak. Bila 

belum sampai umur sepuluh tahun, pukulan ini bersifat darurat dan 

terpaksa demi melakukan proses pendidikan.
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2) Batasan maksimal memukul sepuluh kali. Hal ini bersandarkan pada 

hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah Ra: 

فِْي َحّدً ِمْن ُحُدْودٍ یَقُْوُل: آلیُْجلَُد فَْوَق َعْشِر َجلََد اٍت إِالَّ َكا َن النَّبِيُّ َصلَّ هللاُ َوَسلَّ َم 

Artinya: “Nabi Saw bersabda, tidak boleh dicambuk lebih dari 
sepuluh cambukan selain pada hukuman hadd.

3) Alat pukul, cara memukul, tempat yang dipukul

Alat pukul dengan cemeti atau tongkat, cambuk yang digunakan 

harus:

a. Ukurannya sedang antara batangan dan potongan daham

b. Basahnya sedang, jangan sampai terlalu basah hingga berat dan 

akan melukai dan jangan terlalu kering sehingga akan sangat 

ringan tidak menyakitkan sama sekali.

c. Tidak terbatas satu jenis saja, boleh dengan cemeti, batang, 

tongkat, sandal, ujung baju setelah di anyam sehingga menjadi 

keras dan lain-lain.73

Cara memukul anak sebagai pelajaran baginya sebagai berikut:

a. Jangan memukul di satu tempat

b. Harus ada rentan waktu antara pukulan yang pertama dengan yang 

berikutnya, sehingga tidak merasakan sakit bertubi-tubi

c. Pemukul tidak boleh mengangkat kedua hastanya sampai 

kelihatan ketiaknya untuk menghasilkan pukulan yang keras, 

                                                          
73 At-Tarbiyyah Al-Isamiyyah, h. 135.
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sehingga rasa sakit yang diderita sangat parah. Tempat yang 

dipukul: Hendaknya tempat yang dipukul ialah telapak tangan dan 

kaki, dan pukulan itu tidak pada bagian wajah dan juga bagian 

yang mematikan.

4) Tidak boleh memukul disertai amarah

5) Berhenti memukul ketika anak menyebut Nama Allah. Hal ini berarti 

anak-anak telah menyadari kesalahannya dan akan memperbaikinya 

atau karena rasa sakit yang tidak sanggup lagi menerimanya atau 

merasa takut yang luar biasa.74

Dari pemaparan diatas, dalam meluruskan kesalahan berfikir dan bertindak 

kepada anak dengan cara memberikan penjelasan, berdialog dan dalam bertindak bisa 

dengan praktik langsung yang mengarah pada aspek pendidikan akal anak. Dalam 

memberikan pelajaran dengan tahapan-tahapan, tidak langsung dengan hukaman 

pukulan pada anak. Karena hukuman dengan pukulan menurut Muhammad Suwaid 

merupakan alternatif terakhir dan dalam memberikan hukuman pukulan harus sesuai 

syarat.  Dalam memberikan hukuman kepada anak tidak di hadapan teman-temannya 

karena menyebabkan harga diri anak jatuh hal ini mengarah pada aspek psikologis 

anak.

                                                          
74 Muhmmad Suwaid, h. 354
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C. Analisis Perbandingan Metode Pendidikan Anak dalam Islam

1. Persamaaan Metode Pendidikan Anak dalam Islam Pemikiran Abdullah 
Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid

Dalam memandang metode pendidikan anak, Abdullah Nashih ‘Ulwan 

dan Muhammad Suwaid memiliki kesamaan dalam menetapkan metode 

pendidikan anak diantaranya metode keteladanan. Metode Abdullah Nashih 

‘Ulwan metode keteladanan adalah metode yang sangat berpengaruh bagi baik 

buruknya anak. Dalam hal ini orang tua dipandang sebagai teladan yang 

utama. Abdullah Nashih ‘Ulwan menekankan pada pentingnya keteladananan 

Rasulullah, bahwa Orang tua tidak cukup memberi teladan yang baik kepada 

anak tetapi mereka berkewajiban membuat anak terikat dengan pemilik 

teladan yang baik yaitu Rasulullah dan mengikat hati anak-anak dengan 

keteladanan para sahabat Rasulullah Saw, generasi terdahulu yang shalih, dan 

genersi yang mengikuti mereka. 

Dan Abdullah nashih ‘Ulwan menyoroti bahwa anak-anak dibawah 

umur biasanya mengikuti jejak sang kakak. Orang tua juga harus 

berkonsentrasi dalam mendidik anak yang paling besar karena salah satu 

pengaruh yang kuat dalam mendidik anaknya yang lain,. Ia akan 

memandangnya sebagai panutan dalam segala hal dan meniru sebagian besar

akhlak dan kebiasaan sosialnya

Sejalan dengan itu, Muhammad Suwaid berpendapat bahwa 

keteladanan yang baik memberikan pengaruh besar terhadap jiwa anak. 
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Kedua orang tua dituntut untuk memberikan keteladanan yang baik kepada 

anak-anak. Sebab anak yang baru tumbuh akan selalu mengawasi perilaku 

kedua orang tuanya juga pembicaraan mereka serta menanyakan kenapa 

demikian.

Menurut Muhammad Suwaid Anak-anak akan selalu memperhatikan 

dan mengawasi perilaku orang-orang dewasa. Anak-anak akan mencontoh 

orang dewasa itu. Jika anak itu mendapati kedua orang tua mereka berlaku 

jujur, maka mereka akan tumbuh diatas kejujuran, demikian juga dalam hal

lainnya. Dalam metode keteladanan, baik pemikiran Abdullah Nashih 

‘Ulwan dan Muhammad Suwaid memandang bahwa orang tua adalah 

sebagai teladan yang utama bagi anak. 

Dalam metode pembiasaan Abdullah Nashih ‘Ulwan, ada 2 faktor 

yang mempengaruhi pembiasaan pada anak yaitu pendidikan Islam dan 

lingkungan yang kondusif. Seorang pendidik harus menginstruksikan kepada 

anak-anak dengan kalimat la ilaha ilallah, menginstruksikan mendirikan 

shalat dan menurut Muhammad Suwaid dalam metode pembiasaan seorang 

pendidik menginstruksikan shalat kepada anak-anak dan pengulangan dalam 

hal ini menjadi sesuatu yang penting. Keduanya sama-sama memperhatikan 

penanaman keimanan yaitu mencintai Allah dan nabi, mencintai keluarganya 

dan membaca Al-Qur’an.

Dalam metode Perhatian Abdullah Nashih ‘Ulwan sama-sama 

memperhatikan aspek psikologis anak, yaitu seorang pendidik harus 
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menemani anak. Dan dalam metode nasehat keduanya juga memperhatikan 

pemilihan waktu dalam memberikan nasehat kepada anak. 

Dan dalam metode Hukuman Abdullah Nashih ‘Ulwan dan 

Muhammad Suwaid memandang bahwa memberikan hukuman dengan 

pukulan termasuk kedalam alternatif terakhir apabila sebelumnya sudah 

dilakukukan cara perbaikan kesalahan anak tetapi belum berhasil. Dalam 

hukuman dengan pukulan keduanya mempunyai pandangan yang sama yaitu 

anak yang berusia 10 tahun baru boleh dipukul, maksimal memukul 10 kali, 

orang tua yang memukul tidak boleh dalam keadaan marah, menghindari 

pemukulan terhadap tempat-tempat vital, pukulan tidak boleh menyakitkan.

2. Perbedaan Metode Pendidikan Anak Pemikiran Abdullah Nashih 
‘Ulwan dan Muhammad Suwaid

Dalam menerapkan metode pendidikan anak ada perbedaan antara 

pemikiran antara Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid yaitu 

pada metode Pembiasaan menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan ada 2 faktor 

yang mempengaruhi yaitu pendidikan Islam dan lingkungan yang kondusif.

Sedangkan menurut Muhammad suwaid lebih mengarah pada orang tua 

dalam menanaman keimanan anak.

Dalam metode Nasehat, menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan di dalam 

nasehat bisa dengan kisah, dialog, canda, praktik. Sedangkan menurut 

Muhammad Suwaid dalam Nasehat hanya memperhatikan pemilihan waktu 
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yang tepat oleh kedua orang tua dalam memberikan bimbingan yaitu ketika 

dalam perjalanan, ketika makan, dan ketika sedang sakit.  

Dalam metode pembiasaan, menurut Abdullah nasih ‘Ulwan, faktor 

lingkungan yang kondusif sangat berpengaruh agar seorang anak tumbuh 

dalam iman yang kuat. Abdullah Nashih ‘Ulwan berpendapat bahwa dalam 

metode hukuman, cinta kasih dan lemah lembut dari seorang pendidik harus 

tercermin dalam sikap seorang pendidik dalam memberikan hukuman. Dan 

dalam meluruskan kesalahan anak seorang pendidik harus memperhatikan 

karakter anak, ada yang cukup dengan mengarahkan, nasehat, pandangan 

yang tajam, isyarat atau juga kata-kata teguran, dan menjauhinya. Sedangkan 

menurut Muhammad Suwaid dalam meluruskan kesalahan anak lebih 

memperhatikan memperhatikan fakror berfikir yaitu dengan memberi 

penjelasan dan tindakan yaitu dengan memahamkan dengan cara praktik 

langsung jika anak tetap melakukan kesalahan maka pendidik 

memperlihatkan cemeti atau tongkat kepada anak, jika ini belum berhasil 

maka pendidik menjewer anaknya.

Dalam Metode hukuman berupa pukulan menurut Abdullah Nashih 

‘Ulwan hukuman pukulan dlakukan didepan teman-teman atau saudara nya 

apabila anak melakukan kesalahan berulang, perbedaan dalam syarat 

hukuman pukulan terletak pada anak usia baligh, jika 10 pukulan tidak 

membuatnya jera pendidik boleh melakukan lebih dari 10 kali pukulan. 

Sedangkan menurut Muhammad Suwaid pendidik tidak boleh menghukum 
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anak di depan teman-teman atau saudaranya karena ini menyangkut harga 

diri anak, perbedaan dalam syarat hukuman memukul terletak pada rang tua 

tidak boleh mengangkat kedua hasta sampai terlihat ketiaknya dan pendidik 

harus berhenti memukul ketika anak menyebut nama Allah.

Tabel 4.1
Metode Pendidikan Anak dalam Islam Pemikiran
Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid

Abdullah Nashih ‘Ulwan Muhammad Suwaid

1. Metode Keteladanan

2. Metode Pembiasaan

3. Metode Nasihat

4. Metode Perhatian/Pengawasan

5. Metode Hukuman

1. Metode Keteladanan 

2. Metode Nasehat

3. Metode Kisah

4. Metode Dialog 

5. Metode Pembiasaan

6. Metode Perhatian

7. Metode Pujian

8. Metode Hukuman 

Tabel 4.2
Komparasi Metode pendidikan anak dalam Islam 

Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid

No
Metode Abdullah Nashih ‘Ulwan Muhammad Suwaid

1. Keteladanan Orang tua adalah teladan 
yang utama, ia berkewajiban 
mengikat hati ansak dengan 
keteladanan Rasulullah 
Saw, sahabat Rasulullah 
Saw, generasi terdahulu 
yang shalih serta genersi 

Orang tua dituntut
memberikan teladan baik, 
mengimplementasikan 
perintah Allah dan 
sunnah Rasulullah 
sebagai perilaku, karena 
anak akan selalu 
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yang mengikutnya.
Keteladanan seorang kakak 
juga sangat berpengaruh 
bagi adiknya.

memperhatikan, 
mengawasi perilaku 
orang-orang dewasa.

2. Pembiasaan Seorang anak akan tumbuh 
dalam iman yang kuat 
mempunyai 2 faktor yaitu  
pendidikan Islam dan 
lingkungan yang kondusif. 
Proses pembiasaan kepada 
anak berdasar pada dua asas 
yaitu intruksi dan 
pembiasaan. Pembiasaan ini 
bisa dilakukan dengan 
memotivasi, menakut-nakuti 
dan penyemangatan.

Penanaman keimanan 
rasa cinta kepada Allah, 
Rasulullah serta bertahap 
dan tidak menimpakan 
satu perintah sekaligus, 
pentingnya pengulangan 
dalam memberikan 
instruksi ini.

3. Nasehat Dalam nasehat bisa dengan 
kisah, dialog, canda, 
praktik. Dalam metode 
nasehat orang tua juga 
memperhatikan waktu 
dalam memberikan nasehat.

Pemilihan waktu yang 
tepat oleh kedua orang 
tua dalam memberikan 
bimbingan yaitu ketika 
dalam perjalanan, ketika 
makan dan ketika sedang 
sakit.   

4. Perhatian Bentuk perhatian atau 
pengawasan dalam segala 
aspek seperti, aspek 
keimanan, pengetahuan, 
akhlak, mental, jasmani, 
rohani.

Bentuk perhatian seperti 
menemani anak, 
membelikan mainan, 
menanamkan keceriaan 
dan kebahagiaan, 
bermain bersama anak 
dan bertingkah laku 
seperti mereka, 
menumbuhkan rasa 
percaya diri anak, 
Mengarah pada aspek 
psikologis anak.

5. Hukuman Orang tua harus bersikap 
lemah lembut dalam 
memperlakukan anak, 
memperhatikan karakter 
anak.
Dalam metode hukuman 
boleh dilakukan didepan 

Meluruskan kesalahan
berfikir anak dengan
memberi penjelasan,  
berdialog. Meluruskan 
kesalahan berfikir anak 
dengan praktik langsung 
apabila anak masih 
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teman atau saudara, agar 
anak menjadi jera dan untuk 
pelajaran terhadap yang 
lain.
Memberikan hukuman
dengan pukulan termasuk 
alternatif terakhir.

Syarat Hukuman memukul:
 Hukuman memukul 

tidak diberikan kcuali 
sudah pendisiplinan

 Tidak memukul dalam 
keadaan marah

 Hindari tempat vital
 Pukulan tidak boleh 

keras atu menyakitkan
 Tidak memukul 

sebelum usia anak 10 
tahun

 Jika pertama melakukan 
pelanggaran, berikan 
kesempatan untuk 
memperbaiki, meminta 
maaf dan berjanji. Jika 
tidak berpengaruh orang 
tua bisa memberi 
pukulan didepan teman-
temannya.

 Orang tua memukul oleh 
dirinya sendiri

 Jika sudah baligh 10 kali 
tidak cukup membuat 
jera boleh menambah 
pukulan.

melakukan kesalahan 
memperlihatkan cambuk
atau lainnya, menjewer 
telinga. 
Dalam metode hukuman 
tidak dilakukan didepan 
teman atau saudaranya, 
agar harga diri anak tidak 
jatuh.
Memberikan hukuman
dengan pukulan termasuk 
alternatif terakhir.

Syarat Hukuman 
Memukul: 
 Anak berumur 10 

tahun
 Maksimal 10 kali
 Alat pukul: ukuran 

sedang
 Tidak memukul di 

satu tempat
 Ada rentan waktu
 Orang tua tidak 

mengangkat kedua 
hasta sampai ketiak

 Tidak memukul 
disertai marah

 Berhenti memukul 
ketika anak menyebut 
asma Allah.
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C. Relevansi Pemikiran Abddullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid 
Tentang Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga terhadap Pendidikan
Saat ini

Keluarga adalah komunitas pertama di mana manusia sejak usia dini anak

belajar konsep baik buruk, pantas dan tidak pantas, benar dan salah. Dengan

kata lain, dikeluargalah seseorang, sejak ia sadar lingkungan, belajar tata nilai

atau moral. Karena tata nilai yang diyakini seseorang akan tercermin dalam

karakternya, maka dikeluargalah proses pendidikan ini berawal.75

Achmad Sanusi sebagaimana dikutip oleh J. Rahmat dan M. Ganda 

Atmajaya menjelaskan bahwa berbagai media massa akhir-akhir ini 

meggambarkan gejala krisis dari ketahanan keluarga, banyaknya penyimpangan 

kebiasaan, moral, dan agama misalnya seks bebas dan narkotika adalah bukti 

tidak adanya ketahanan keluarga.76 Sedangkan Menurut M. Salim Ichtijantoro 

sebagaimana dikutip oleh M. Salim bahwa salah satu latar belakangnya adalah 

sibuknya orangtua sehingga kurangnya perhatian kepada anak-anak terutama 

dalam pendidikannya.77

Kasus terbanyak yang terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 931 

kasus kekerasan pada anak. Namun, jumlah ini terus menurun menjadi 921 kasus 

di tahun 2014, 822 kasus di tahun 2015, dan 571 kasus di tahun 2016. Dalam hal 

ini berbagai kasus kekerasan yang terjadi meliputi di rumah dan tempat 
                                                          

75 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Kencana Pernada Media Grop, 2012), 
h.144

76 Jalaluddin Rahmat,  Keluarga Muslim Dalam Masyarakat modern, Jurnal Keluarga Muslim 
dalam Masyarakat Modern, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. xvii.

77 M. Salim Hasan, Berita Media Masa dan Literatur sekitar Gejala Krisis Ketahanan 
Keluarga, Jurnal Keluarga Muslim dan Masyrakat Modern, h. 151.
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pengasuhan ini berada di urutan kedua teratas, setelah persoalan anak terlibat 

kasus hukum yang tercatat sebanyak 7.698 kasus. Tahun 2016, 124 anak menjadi 

korban penelantaran ekonomi. Di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi 

tempat paling aman, anak justru sangat rentan menjadi korban kekerasan.78

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

mengenai pengasuhan anak, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 38 ayat 2 

bunyinya: Pengasuhan anak diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, 

pemeliharaan, perawatan dan pendidikan yang berkesinambungan serta dengan 

memberikan bantuan biaya atau fasilitas lain untuk menjamin tumbuh kembang 

anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa 

mempengaruhi agama yang dianut anak.79

Adapun hak anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak pasal 4 yang berbunyi: setiap anak berhak untuk hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.80

Memelihara anak hukumnya wajib bagi setiap manusia, karena anak 

memerlukan bimbingan yang terbaik terutama dalam lingkungan keluarga dan 

mengabaikan anak berarti tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. 

                                                          
78 Ibid.
79Abdul Hadi, Nilai-Nila Pendidikan Keluarga Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, Jurnal An-Nisa’, Vol. IX, 2016, h. 104. 
80 Ibid.
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Anak memiliki hak yang harus dipenuhi dilingkungan keluarga. Untuk 

menerapkan dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pendidikan Islam

dalam keluarga maka dibutuhkan metode pendidikan Islam. Metode pendidikan 

Islam dalam keluarga yang dipaparkan oleh Abdullah Nashih ‘Ulwan dan 

Muhammad Suwaid sepemikiran dengan beberapa ahli pendidikan masa kini 

yaitu: 

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dan Muhammad Suwaid, keteladanan 

dalam pendidikan adalah metode yang paling berpengaruh untuk mempersiapkan 

akhlak seorang anak, dan membetuk jiwa serta rasa sosialnya. Sebab seorang 

pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, dan akan menjadi 

panutan baginya. Menurut Sri Minarti, Metode keteladanan adalah memberikan 

teladan atau contoh yang baik kepada anak dalam kehidupan sehari-hari, anak 

cenderung meneladani pendidiknya. Secara psikologis, anak memang senang 

meniru, perbuatan baik ataupun tidak baik.81 Menurut Mahmud, Pentingnya 

menanamkan nilai-nilai keteladanan yang baik dan mulia kepada anak, karena 

disadari atau tidak si anak akan selalu melihat dan meniru perilaku, perbuatan 

dan ucapan sang pendidik dan orangtua.82

Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid memandang bahwa 

nasehat mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk membuat anak mengerti 

                                                          
81 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis & Aplikatif-Normatif  (Jakarta: 

Amzah, 2013), h. 57.
82 Mahmud, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (Jakarta: Akademia Permata, 2013), h. 

68. 
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hakikat sesuatu. Menurut Gunawan dinamakan metode nasihat karena dalam jiwa 

terdapat pembawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata yang didengar.83

Sri Minarti mengatakan bahwa metode pembiasaan adalah membiasakan 

anak untuk melakukan sesuatu sejak ia lahir. Inti dari pembiasaan ini adalah 

pengulangan. Jadi, sesuatu yang dilakukan peserta didik hari ini akan diulang 

keesokan harinya dan begitu seterusnya.84 Abdullah Nashih Ulwan dan 

Muhammad Suwaid memaparkan contoh kepada pendidik dalam membiasakan 

anak pada prinsip-prinsip kebaikan, seperti mengajarkan kalimat laa ilaaha 

illallah (tiada tuhan selain Allah) kepada anak-anak mereka, mengajarkan anak 

untuk shalat.

Menurut Moh. Haitamai Salim, sama hal-nya dengan syahadat, salat juga 

merupakan ibadah pembuktian atas keimanan seseorang kepada Allah swt, 

diajarkan semua bacaan-bacaan dan gerakan gerakan salat. Anak juga harus 

diyakinkan bahwa salat adalah kewajiban sebagai muslim kapanpun, dimanapun 

dan apapun kondisinya.85Ahmad Tafsir, untuk mencapai kondisi selalu 

mengingat Allah terus menerus atau iman penuh, kita harus melaksanakan 

kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah. Ini merupakan rumus umum yang dapat 

dioperasionalkan dengan cara menjauhi dosa besar, tinggalkan dosa besar,

kerjakan yang wajib. Rosulullah Saw Juga memerintahkan para pendidik 

                                                          
83 Eko Kurniawanto, “Metode Mendidik Anak dalam Keluarga Perspektif Abdullah Nashih 

‘Ulwan. IAIN Samarinda, jurnal Weducasia, Vol.1 N0.2, 2016, e-ISSN: 2527-5011, h. 146.
84 Sri Minarti, Op.Cit. h. 60. 
85 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga 

dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 66.
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mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Nabi mereka, mencintai 

keluarga Nabi, dan membaca kitab suci al-Qur’an.86

Menurut Moh. Haitami Salim, di rumah anak harus diajari membaca al-

Qur’an sebagai kitab suci umat Islam membiasakan untuk membacanya setiap 

hari, dan sebaiknya bersama-sama orangtua dan siapa saja yang di rumah. Moh. 

Haitami Salim, anak yang sudah terbiasa membaca al-Qur’an secara benar, 

terjaga juga cara membacanya dengan benar, akan mudah untuk membaca teks-

teks Arab lainnya, termasuk teks hadis. Demikian juga sebaliknya, jika anak 

terbiasa membaca al-Qur’an tidak sesuai kaidah-kaidah membacanya akan 

terbawa hingga dewasa dan sulit untuk memperbaikinya.87

Moh. Haitami Salim, pendidikan dengan pemantauan adalah memberi

perhatian penuh dan memantau akidah dan akhlak anak, memantau kesiapan 

mental dan rasa sosialnya, dan rutin memperhatikan kesehatan tubuh dan 

belajarnya.88 Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan bahwa pendidik harus 

memperhatikan gejala minder pada anak. Jika ia melihat anak sering lari dan 

bersembunyi, serta menghindar dari pertemuan dengan orang lain, maka ia harus 

segera mengembangkan sifat berani, cinta masyarakat atau orang lain. Perhatian 

dan pemantauan terhadap aspek sosial anak menurut Mahmud, salah satu 

kewajiban orangtua adalah menanamkan anak sejak kecil agar terbiasa 

                                                          
86 Ahmad Tafsir,  Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 74.
87 Moh. Haitami Salim, Op.Cit. h. 75.
88 Ibid.
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menjalankan adab sosial dan pergaulan sesamanya. Ketika anak yang masih suci 

fitrahnya sudah harus diperhatikan dan dibina oleh orangtuanya.89

Moh. Haitami Salim, Hukuman atau sanksi yang tidak diberikan atas 

pelanggaran yang dilakukan anak atas perilaku tidak terpuji yang dilakukan anak, 

akan membuat anak berani dan tidak segan untuk mengulanginya atau menjadi 

tidak disiplin. Pelanggaran yang dilakukan anak karena ketidaktahuannya

sebaiknya tidak diberikan sanksi atau hukuman sebelum orangtua menjelaskan 

bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan atau sebelum kesepakatan. Moh. 

Haitami Salim, sanksi atau hukuman yang baik harus mengandung unsur 

mendidik, seperti memberikan sanksi berupa tugas membersihkan rumah, 

menghafal ayat-ayat atau surah tertentu. Dan kalaupun menggunakan hukuman 

pukulan sebaiknya berhati-hati dan tidak membuat cedera si anak.90 Abdullah 

Nashih Ulwan dan Muhammad Suwaid ketika menetapkan sanksi pemukulan, 

menyertakan berbagai batasan dan syarat-syarat agar pemukulan itu tidak keluar 

dari tujuannya untuk memberi efek jera dan memperbaiki.

Berdasarkan pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Muhammd Suwaid, 

dimana terdapat persamaan dan perbedaan dalam metode-metode yang 

dipaparkan dan masih sepemikiran dengan pendapat para ahli pendidikan saat ini. 

Dapat disimpulkan bahwa metode-metode yang mereka berikan sangat relevan 

untuk diterapkan oleh seorang pendidik dalam mendidik anak, baik pendidikan 

                                                          
89 Mahmud, Op.Cit. h. 50.
90 Moh. Haitami Salim, Op.Cit. h. 80. 
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informal maupun formal. Sejatinya metode-metode yang disajikan oleh kedua 

tokoh pendidikan tersebut bertujuan untuk prmbentukan aqidah anak, 

pengetahuan anak, mental anak, akhlak anak dan sosial anak supaya dapat 

berbaur dengan orang lain dengan tuntunan yang jelas yaitu Al-Qur’an dan 

Sunnah.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai “Metode Pendidikan 

Islam dalam Keluarga Studi komparasi Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan 

Muhammad Suwaid“ maka penulis menyimpulkan bahwa: 

Metode pendidikan anak dalam Islam Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan

dalam bukunya meliputi metode keteladanan, nasehat, pembiasaan, perhatian dan 

hukuman. Menurut Muhammad Suwaid meliputi metode keteladanan, nasehat, kisah, 

dialog, pembiasaan, perhatian, pengalaman praktis, pujian, targhiib dan tarhib, dan 

hukuman.

Persamaan dari pemikiran Abdulah Nashih ‘Ulwan dan Muhammad Suwaid 

Dalam metode keteladanan keduanya menganggap orang tua sebagai pendidik utama, 

metode pembiasaan memperhatikan faktor pendidikan Islam, metode perhatian 

memperhatikan aspek psikologis anak dan metode hukuman, pukulan sebagai 

alternatif terakhir. Perbedaannya dalam metode nasehat Abdullah Nasih ‘Ulwan 

mencakup kisah, dialog, canda, praktik dan menurut Muhammad Suwaid, nasehat 

harus memperhatikan pemilihan waktu. Dalam metode perhatian, Abdullah Nashih

‘Ulwan mencakup berbagai aspek. Dalam metode hukuman pukulan terdapat pada 

syarat hukuman memukul dan penggunaaan hukuman memukul. 
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B. Saran-saran

Hal-hal yang perlu penulis sarankan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pendidik

Hendaknya pendidik di rumah maupun di sekolah menerapkan metode 

pendidikan Islam tentang pendidikan anak menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dan 

Muhammad Suwaid karena metode yang ditawarkan masih relevan diterapkan saat 

ini. Untuk Orang tua, sebagai pendidik utama dalam keluarga hendaknya memiliki 

metode mendidik anak sesuai dengan aturan Islam. Untuk guru di sekolah, 

keberhasilan metode pendidikan Islam para pendidik di sekolah harus memiliki 

landasan ideal, karena guru adalah sosok yang menginspirasi anak didiknya.

Metode pendidikan anak yang dapat diterapkan di rumah atau lembaga di sekolah 

adalah metode keteladanan, pembiasaan, nasehat, perhatian, pujian dan hukuman 

yang mendidik sehingga dapat menciptakan generasi penerus yang berkualitas. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi pemikiran mengenai metode pendidikan Islam dalam keluarga 

masih perlu dilanjutkan, mengingat masih banyak problema pendidikan seperti 

merosotnya akhlak para pemuda. Dalam literatur ke Islam-an ternyata banyak 

sekali metode pendidikan Islam yang dimajukan para filosof Islam dan para 

ulama yang hingga saat ini belum digali sepenuhnya. Untuk itu perlu adanya 

kajian lebih lanjut metode pendidikan Islam dari para pemikir Islam lainnya.

Penulis mengucapkan segala puji hanya milik Allah, RABB semesta alam 

penelitian ini dapat terselesaikan, semoga skripsi ini membawa manfaat untuk 

menambah pengembangan khazanah keislaman. aamiin.
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