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ABSTRAK
METODE PENDIDIKAN ANAK DALAM PANDANGAN ABDULLAH
NASHIH ‘ULWAN
Oleh
Upik Apipah
Penulis mengambil pemikiran Abdullah Nashih Ulwan didasari oleh
keinginan mendalami pemikiran beliau mengenai metode pendidikan anak dalam
Islam. Beliau adalah tokoh pendidikan yang kharismatik dan disegani di zamannya.
Pemikirannya selalu mengacu pada Al-Quran dan Hadis sehingga menjadikannya
tergolong sebagai literalis. Abdullah Nashih Ulwan berperan besar dalam
perkembangan Islam dan pendidikan terutama melalui beberapa hasil karyanya dan
termasuk salah satu karyanya yang popular adalah Tarbiyatul Aulad fil Islam.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana metode pendidikan
dalam Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan dan Relevansinya dengan pendidikan
islam saat ini?.
Adapun metode pendidikan dalam Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan
adalah meliputi : 1) Pendidikan dengan keteladanan, atau memberi teladan yang baik,
menjadikan Rasulullah Saw sebagai teladan utama, maka anak akan mendapat sifatsifat yang utama, akhlak yang sempurna, meningkat pada keutamaan dan kehormatan.
2) Pendidikan dengan adat kebiasaan, kebiasaan orang tua menjadi factor utama yang
ditiru anak, jika dilakukan dengan baik maka anak berada dalam pembentukan
edukatif sampai pada hasil-hasil yang memuaskan sebab ini semua bersandarkan pada
metode memperhatikan dan mengawasi. 3) Pendidikan dengan nasihat, dengan
memberi nasehat, bimbingan secara berangsur, maka anak akan terpengaruh oleh
kata-kata yang memberi petunjuk, nasehat memberi bimbingan, kisah yang efektif,
dialog yang menarik hati, metode yang bijaksana. Tanpa ini, tak akan tergerak
perasaan anak, tidak akan bergerak hati dan emosinya. Sehingga pendidikan anak
menjadi kering, dan tipis harapan orang tua untuk memperbaikinya. 4) Pendidikan
dengan perhatian/pengawasan, dengan perhatian dan pengawasan dalam segala aspek
jasmani dan rohani, maka anak akan menjadi baik, jiwanya akan luhur, budi
pekertinya akan mulia akan menjadi masyarakat yang berguna. Tanpa ini, anak akan
terjebak pada kebiasaan yang hina dan di masyarakat ia akan menjadi belenggu bagi
masyarakat terkhusus orang tuanya. dan 5) Pendidikan dengan hukuman. dengan
memberi hukuman secara bertahap sesuai dengan tingkat kesalahan anak dan masa
perkembangan anak, anak akan jera dan berhenti dari berperilaku buruk. Tanpa ini,
anak akan terus menerus berkembang pada kenistaan, kemungkaran dan kerusakan
serta berprilaku semaunya, bertindak tampa berfikir panjang akan resiko dari
perbuatannya.
Kata kunci : Metode Pendidikan Anak, dan Pandangan Abdullah Nashih Ulwan

ii

MOTTO

          
           
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan.”(Q.S. At-Tahrim : 6).1

1

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung : Cv. Penerbit Jumanatul ‘AliArt, 2005 ), h. 561.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang dibekali akal, hal ini
yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karna itu manusia
dikenal sebagai Makhluk Allah yang paling sempurna. Allah telah
membekalinya dengan Segenap potensi sehingga dalam kehidupannya
manusia diberikan kewenangan untuk mengembangkannya, salah satunya
melalui pendidikan.1
Islam

menghendaki

bahwa

manusia

dididik

untuk

mampu

merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan Allah.
Tujuan diciptakannya manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada
Allah. Sebagaimana Allah firman :

      
Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku. (Q.S. Al Dzariyat : 56).2
Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya mewariskan nilai yang
akan menjadi nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, manusia
sekarang tidak bedanya dengan manusia masa lampau. Dibandingkan dengan
manusia sekarang telah sangat tertinggal, baik kualitas kehidupan maupun
1

Syaodih S, Pengembangan Kurikulum, (Bandung : Pt. Rosda Karya, 2001), h. 78.
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung : Cv. Penerbit Jumanatul „AliArt, 2005 ), h. 524.
2

2

proses-proses pemberdayaannya. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa
maju-mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat bangsa akan
ditentukan oleh pendidikan yang dijalani masyarakat bangsa tersebut.3
Anak sebagai makhluk individu dan social berhak untuk mendapatkan
penidikan yang ssesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan
diberika kepada seorang dengan harapan anak dapat tumbuh dan berkembang
secara cerdas sesuai dengan potensi yang dimiliki, supaya kelak menjadi anak
yang berkualitas.4
Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan
manusia, karena pada masa anak–anak sesungguhnya karakter dasar seseorang
dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Setiap
anak harus memiliki perlindungan dari orang tua yang bertanggung jawab atas
pertumbuhan anak tersebut, anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan
orang tua. Melalui orang tua, anak beradabtasi dengan lingkungannya dan
mengenal dunia sekitarnya

serta pola pergaulan hidup yang berlaku

dilingkungannya.
Usia anak kecil merupakan usia yang paling tepat untuk membentuk
karakter dan kepribadian seseorang, jika pada masa ini karakter

dan

kepribadian anak dapat terbentuk, maka kelak dimasa dewasa dia akan
menjadi generasi yang berkarakter kuat, hal inilah yang menyebabkan
3

Didin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam, (Bandung : Cv. Pustaka Setia,
2013), h. 13.
4
Suyadi, Manajemen PAUD, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 7.

3

pendidikan anak usia dini menjadi fondasi yang paling kuat tidak hanya
karakter dan kepribadian di masa depan. Semakin baik kualitas pendidikan,
semakin kukuh pondasi kecerdasan anak bangsa, begitupun sebaliknya.5
Anak didalam mencari nilai-nilai hidup, harus dapat bimbingan
sepenuhnya dari pendidik, karena menurut ajaran Islam, saat anak dilahirkan
dalam keadaan lemah dan fitrah/suci sedangkan alam sekitarnya akan
memberikan corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan agama anak. 6
Terdapat beberapa elemen dalam pendidikan antara lain keluarga,
sekolah, dan masyarakat. Suatu proses pendidikan akan berhasil apabila
keluarga, sekolah dan masyarakat saling bekerja sama untuk menciptakan
lingkungan pendidikan yang kondusif, dari tiga komponen tersebut, keluarga
merupakan elemen terpenting bagi pembentuk pribadi anak. Pendidikan
pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Mereka berdua yang bertanggung
jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, karena sukses
tidaknya anak tergantung bagai mana pola asuh, perhatian dan pendidikannya.
Orang tua memiliki peranan untuk menjaga dan memelihara
keluarganya. Orang tua yang baik adalah yang mengerti akan kebutuhan yang
diperlukan anak-anaknya. Kebutuhan yang diperlukan yaitu pendidikan
dimana pendidikan merupakan cara atau langkah orang tua agar anaknya
menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga akan

5
6

Ibid. h, 8.
Zuhairini dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 170.
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mengangkat derajat orang tua, dan dengan pengetahuan itu anak akan bias
membedakan antara yang hak dan yang batil sehingga sang anak akan
menyelamatkan prang tuanya dari api neraka.
Abdullah Nashih „Ulwan, mengatakan tanggung jawab yang paling
penting dan diperhatikan oleh Islam adalah tanggung jawab terhadap
pendidikan anak–anak yang berhak menerima pengarahan, pengajaran, dan
pendidikan dari mereka.7 Pendidik yang dimaksud disini bukan hanya orang
tua, juga guru-guru dalam sekolah formal dan informal.
Abdullah Nashih „Ulwan, juga mengatakan mengatakan bahwa anak
adalah anugerah termahal bagi setiap orang tua. Sulit ketika diminta, dan tidak
bisa ditolak ketika Allah SWT, menghendaki kelahirannya. Kehadirannya
adalah sebuah rahasia sang pencipta, walaupun banyak orang berhasil
merencanakan kapan anaknya harus lahir dan kapan tidak melahirkan anak.
Selain sebagai anugerah dari yang maha kuasa, Allah SWT, anak
diberikan kepada orang tua sebagai amanah untuk dipelihara, dididik, dan
dibina menjadi anak-anak yang berkualitas, memiliki kekuatan dan ketahanan
sebagai bekal mengarungi hidup di masa dewasanya. Allah SWT berfirman :

          
    

7

Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terj.Arif Rahman Hakim, Pendidikan
Anak dalam Islam. (Solo : Insane Kamil, 2017), h. 113.
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Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang
benar. (Q.S. An-Nisa : 9).8
Anak pun dapat pula menjadi cobaan (fitnah) atau bahkan sebagai
musuh bagi kedua orang tuanya bila anak berkembang tanpa didikan yang
baik dan benar. Seperti firman Allah swt:

          
Artinya : Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah
sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S.
Al-Anfal : 28).9
Ketika mengingat urgensi peran keluarga dalam mendidik anak, Ibnu
Qayyim mengatakan “Kerusakan anak sebagian besar dipicu oleh orang tua,
yakni ketidak pedulian mereka.” Mereka tidak mengajarkan kewajibankewajiban

dan

sunnah-sunnah

agama

kepada

anak-anak,

mereka

menelantarkan anak-anak sejak masih kecil sehingga anak-anak tidak
memetik manfaat dari diri mereke sendiri, juga tidak member manfaat bagi
orang tua kala menginjak usia senja.10
Pendidikan anak adalah sebaik-baik hadiah dan merupakan sesuatu
yang paling indah, sekaligus sebagai hiasan bagi orang tua. Mendidik anak

8

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 79.
Ibid, h. 178.
10
Hasan Syamsi, Modern Islamic Parenting, (Cara Pendidik Anak Masa Kini dengan Metode
Nabi), (Solo : AISAR Publishing, 2014), h. 10.
9
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adalah lebih baik dibanding dunia seisinya. Oleh sebab itu, para orang tua
harus bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam mendidik dan menumbuhkan
generasi penerusnya sesuai cara yang ditempuh oleh Rasulullah dalam
mendidik mereka.11 Sesungguhnya anak itu adalah amanah dari Allah yang
harus dibina, dipelihara, dan diurus secara seksama dan sempurna agar kelak
menjadi insan kamil, berguna bagi agama, bangsa, Negara, dan secara khusus
dapat menjadi pelipur lara orang tua, penenang ayah dan bunda serta sebagai
kebanggaaan keluarga.
Jika kedua orang tau berpegang teguh pada manhaj Islam dalam
pendidikan anak-anak mereka, berarti mereka sedang membentuk anak-anak
mereka secara Islami. Namun jika hanya salah satu yang berpegang pada
manhaj Islam, tidak ada jaminan bagi tumbuhnya generasi secara bersih.
Perbedaan metode yang ditempuh keduanya, dalam memndidik anak
menyebabkan terbukanya pintu kerugian bagi anak-anak dalam menentukan
sikap, mau mengikuti yang mana?, jadi perbedaan kedua orang tua dalam
metode pendidikan yang diterapkan pada anak akan menyebabkan bahaya
yang jelas bagi mereka.12
Dalam literal ilmu pendidikan, khususnya ilmu pengajaran, dapat
ditemukan banyak metode pengajaran, adapun metode mendidik, selain
11

Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terj. Dr. Jamaluddin Miri,
Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Jilid 1. h. xxii.
12
Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-„Akk, Tarbiyatul Al-Abna‟ Wa Al-Banat Fi Dhau‟ AlQuran Wa Al- Sinnah, Terj. H. Muhammad Halabi Hamdi, Cara Islam Mendidik Anak, (Yogyakarta :
Ar-Ruzz Media, 2006), h. 14.

7

dengan cara mengajar, tidak telalu banyak dibahas oleh para ahli. Sebabnya,
mungkin metode mengajar lebih jelas, lebih tegas, objektiv, dan universal,
sedangkan metode mendidik lebih subjektif, kurang jelas, kurang tegas, lebih
bersifat seni dari pada sains.13
Mendidik dan mengajar anak bukan pekerjaan mudah dan bukan
kewajiban yang dapat dilakukan secara spontan. Dalam Islam, anak
merupakan bagian penting dari keluarga yang harus dijaga orang tua,
sebagaimana firman Allah SWT.:

          
           
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S. At-Tahrim : 6)14
Oleh karena itu, mendidik, mengajar, dan menjaga anak agar tidak
terjerembap masuk ke dalam neraka adalah cara fundamental untuk meraih
surga. Sebaliknya, jika tidak melakukannya dengan baik, neraka adalah
balasannya. Diantara materi mendasar yang harus disampaikan orang tua
adalah member contoh budi pekerti yang baik.15

13

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Presfektif Islam, (Bandung
Rosdakarya, 2001), h. 131.
14
Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 561.
15
Didin Jamaluddin, Op.Cit. h. 54-55.

: Pt. Remaja
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Pada tataran realitas, jika melihat masyarakat Indonesia saat ini yang
bergerak manuju kearah transformasi yang merupakan dampak dari
modernisasi, pelatihan corak budaya yang sepat sehingga muncul kenakalan
remaja, kenakalan remaja pada hakekatnya bukan suatu problema yang hadir
dengan sendirinya ditengah-tengah masyarakat, akan tetapi muncul karena
keadaan yang berkaitan baik itu, karena kehidupan yang berantakan,
lingkungan yang buruk, atau karena cara mendiidik yang kurang tepat,
sehingga keresahan remaja itu sendiri timbul karena terlalu banyak
permasalahan yang ada disekitarnya. 16
Perubahan-perubahan

yang

serba

cepat

sebagai

konsekuensi

globalisasi, modernisasi, industrialisasi, dan iptek telah mengakibatkan
perubahan pada nilai-nilai kehidupan social dan budaya. Perubahan itu antara
lain pada nilai moral, etika, kaidah, agama dan pendidikan anak dirumah,
pergaulan, dan perkawinan. Perubahan ini muncul karena pada masyarakat
terjadi pergeseran pola hidup yang semula bercorak social religious pada
individual-materialistik dan sekuler. Salah satu dampak perubahan itu adalah
terancamnya lembaga perkawinan yang merupakan lembaga pendidikan dini
bagi anak dan remaja. Dalam masyarakat modern telah terjadi perubahan
dalam cara mendidik anak dan remaja dalam keluarga. Misalnya orang tua
memberikan banyak kelonggaran dan serba boleh (greater permissiveness)

16

Kartini Kartono, Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional, (Jakarta : PT.
Prasya Paramita, 1987), h. 59.
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kepada anak dan remaja. Demikian pula pola hidup konsumtif telah mewarnai
kehidupan anak dan remaja di perkotaan, yang dampaknya kenakalan remaja,
penyalah gunaan narkotika, alcohol, dan zat adiktif lainnya (NAZA).17
Seorang pendidik yang bijaksana, sudah barang tentu akan terus
mencari metode alternative yang lebih efektif dengan menerapkan dasar-dasar
pendidikan yang berpengaruh dalam mempersiapkan anak secara mental dan
moral, saintikal, spiritual dan etos social, sehingga anak dapat mencapai
kematangan yang sempurna, memiliki wawasan yang luas dan berkepribadian
integral. Namun demikian, metode- metode apa yang lebih efektif dan
berpengaruh dalam membentuk dan mempersiapkan anak?.18
Pentingnya pendidikan bagi anak menuntut pendekatan yang akan
digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang memusatkan perhatian pada
anak. Namun, salah satu permasalahan yang muncul adalah tidak setiap orang
tua memahami cara yang tepat dalam mendidik anak khususnya secara
Islami.19
Pendidikan sangat penting bagi anak namun dalam pelaksanaan nya
orang tua harus memilikilangkah matang dalam mendidik matang salah
satunya menggunakan metode pendidikan yang baik yang sesuai dengan

17

Didin Jamaluddin, Op.Cit. h. 22-23.
Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terj. Dr. Jamaluddin Miri,
Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 2, h. 141.
19
Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga, (Bandung : Remaja Rosdakarya,
2000), h. 3.
18
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syariat agama Islam, sebagaimana ayat Al- quran mengenai metode
pendidikan :

             
             
Artinya : “Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti)
kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari
(gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al-Maidah : 67).20
Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa kita selaku umat nabi
Muhammad S.A.W harus meniru dan mensuri tauladani akhlak nabi
Muhammad s.a.w, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
kehidupan bermasyarakat. Bagi keluarga dan orang tua hendaklah mendidik
anaknya dengan cara meniru akhlak rosululloh sehingga terciptalah normanorma islam dan kepribadian dalam diri anak tersebut. Dalam ayat ini
menggunakan metode suri tauladan dalam ruang lingkup pendidikan.
Setelah membaca suatu peristiwa seperti apa yang telah penulis
paparkan, penulis berpendapat bahwa

Dr. Abdullah Nashih „Ulwan

memberikan sebuah alternative dalam karyanya yaitu kitan Tarbiyatul Aulad
Fil Islam yaitu, suatu pedoman dalam mendidik anak, yang salah satu isi dari
bagian buku tersebut menerangkan tentang metode pendidikan anak dimana
bentuk metode pendidikan anak yang di tawarkan beliau sebagai berikut :
20

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 561.
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1.
2.
3.
4.
5.

Pendidikan dengan Keteladanan.
Pendidikan dengan AdatKebiasaan.
Pendiidkan dengan Nasehat.
Pendidikan dengan Memberikan Perhatian dan Pengawasan.
Pendidikan dengan Memberikan Hukuman. 21
Penulis tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang pemikiran-

pemikiran dalam skripsi ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan denagan
metode pendidikan anak.
Alasan penulis memilih Dr. Abdullah Nashih „Ulwan beliau memiliki
pemikiran dan pengamatan yang cukup tajam dalam memahami realitas umat
dan dalam melihat perkembangan kejiwaan anak, beliau juga adalah pemikir
pendidikan Islam yang sangat peduli terhadap berbagai keadaan umat.
Disamping itu Abdullah Nashih „Ulwan merupak tokoh yang pemikirannya
masih murni berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits, karena banyak sekali ilmuan
muslim yang berpendapat terpengaruh pemikiran barat.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis
tertarik dan merasa perlu untuk meniliti secara mendalam metode pendidik
anak dalam pandangan Abdullah Nashih „Ulwan, yang dapat dijadikan
sebagai figure teladan dan relevansinya terhadap metode Pendidikan Agama
Islam. Sehubungan dengan itu, maka penulis merumuskan judul penelitian
“Metode Pendidikan Anak dalam Pandangan Abdullah Nashih „Ulwan”.

21

Jamaluddin Miri, Jilid 2, Op.Cit, h. x.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

masalah

diatas,

peneliti

dapat

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Perhatian dan Pemahaman kedua orang tua terhadap metode pendidikan
anak dinilai kurang maksimal.
2. Penerapan metode yang kurang tepat dan efektif sehingga menimbulkan
permasalahn lainnya.
C. Fokus Masalah
Untuk menjelaskan arah penelitian ini, selain karena keterbatasan
waktu, biaya dan kemampuan maka permasalahan dalam penelitian ini
terbatas dan di fokuskan pada : “Metode Pendidikan Anak dalam Pandangan
Abdullah Nashih „Ulwan dalam Perkembangan Usia anak 5 – 12 tahun”.
D. Rumusan Masalah
Sebelum penlis mengajukan apa yang menjadi masalah penelitian ini,
akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian masalah yakni: “ masalah
adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkan”22
Bedasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk
mengkaji lebih dalam kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam yang telah di
terjemahkan yang ditulis oleh Abdullah Nashih „Ulwan terutama dibidang
pendidikan yang berkenaan dengan metode pendidikan anak.

22

Winarto Surachman, Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode Tekhnik, ( Bandung : Tarsiti,
1990), h 34.

13

Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan yaitu : “ Bagaimana
Metode Pendidikan Anak dalam pandangan Abdullah Nashih ‟Ulwan dan
Relevansinya dengan pendidikan islam saat ini.” ?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasalah diatas yang telah dijelaskan, maka tujuan
yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui metode pendidikan anak dalam pandangan
Abdullah Nashih „Ulwan yang dapat menjadi figure teladan.
b. Untuk menegtahuai Relefansinya dengan pendidikan Islam saat ini.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yakni :
a. Secara Teoritis
1) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai salah satu bahan acuan bagi penelitian berikutnya dalam
mengembangkan penelitian yang lebih relevan berdasarkan
Metode Pendidikan Anak dalam Pandangan Abdullah Nashih
„Ulwan.
2) Memberikan kontribusi pemikiran untuk menambah wawasan
keilmuan

tentang

metode

berdasarkan pandangan

pendidikan

anak

dalam

Islam

tokoh terkemuka yang focus terhadap

metode pendidikan anak dalam Islam.
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b. Secara Praktis
Bagi para praktisi pendidikan maupun orang tua, besar harapan
peneliti ini dapat menjadikan acuan dan referensi tambahan dalam
menentukan kerangka metode pengembangan pendidikan anak
sehingga dalam hal ini khususnya para orang tua dapat membentuk
pribadi anak yang sesuai dengan tuhuan pendidikan yang diharapkan
dalam koridor agama Islam yang telah dirujuk oleh beberapa tokoh
pendidikan anak terkhusus oleh syaikh Abdullah Nashih „Ulwan.
F. Metode Penelitian
Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.23 Untuk dapat
memahami serta memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan
dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode
penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah data
yang dikumpulkan.
Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancer dan mendapatkan
data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode penelitian
sebagai berikut :

23

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D,
(Bandung : Alfa Beta, 2009), h. 3.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library
Research), yaitu suatu penelitian yang memfokuskan pembahasan pada
literatur-literatur baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti
majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan
lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan. Penelitian kepustakaan
berbeda dengan penelitian lapangan, lokasi pengumpulan data dapat
ditemukan di manapun manakala tersedia kepustakaan yang sesuai dengan
objek material penelitian tersebut.24
Berdasarkan pendapat Mestika Zed maka ada empat ciri utama
studi pustaka :
1. Bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data
angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau
saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.
2. Data pustaka bersifat siap pakai artinya peneliti tidak pergi kemanamana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang
sudah tersedia diperpustakaan.

24

147.

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta : Paradigma, 2012), h.
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3. Bahwa data pustaka umumnya adalah sumber skunder, artinya bahwa
peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil
dari tangan pertama dilapangan.
4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.25
2. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri menjadi dua
macam, yakni:
a. Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung
dari sumbernya yang asli.26 atau buku-buku yang secara langsung
berkaitan dengan objek material penelitian.27 Mengenai penelitian ini
penulis mengunakan sumber data primer sebagai berikut “Abdullah
Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak dalam
Islam), Terj. Dr. Jamaluddin Miri, Lc. Jilid I dan 2, (Jakarta: Pustaka
Amani, 2007).”
b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa kepustakaan
yang berkaitan dengan objek formal atau buku sebagai pendukung
dalam mendeskripsikan objek material penelitian,28 bertujuan untuk
melengkapi data-data primer. Pada data ini penulis berusaha mencari

25

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.

4.
26

Winarto, Penelitian Ilmiah, (Bandung : Tasito, 1991), h. 163.
Kaelan, Op.Cit, h. 156.
28
Ibid, h. 157.
27
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sumber-sumber atau karya lain yang ada kaitannya dengan penulisan
ini seperti :
1) Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan
Anak dalam Islam). Terj. Arif rahman Hakim Lc. (Solo: Insan
Kamil, 2017)
2) Ir. Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid “Cara Nabi Mendidik
Anak.“ (Jakarta : Al-I‟tishom Cahaya Umat, 2015).
3) Yusuf M, Al-Hasan, “Pendidikan Anak dalam Islam,” (Jakarta:
Darul Haq, 2012).
4) Dr. Hasan Syamsi. “Moderen Islamic Parenting (Cara Mendidik
Anak Masa Kini dengan Metode Nabi),” (Yogyakarta; Aisar
Publishing, 2014).
5) Dr, Didin Jamaluddin, M. Ag. “Paradigma Pendidikan Anak
dalam Islam,” (Bandung : CV, Pustaka Setia, 2013).
6) Dr, Didin Jamaluddin, M. Ag. “ Metode Pendidkan Anak.”
(Bandung : CV, Pustaka Setia, 2013).
7) Drs, Syahminan Zaini dan Dra. Murni Alwi, “Pendidikan Anak
dalam Islam,”(Jakarta: Kalam Mulia, 2004).
8) Dr. Mansyur, M.A. “Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam,”
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014).
9) Dr. H. Syamsu yusuf LN., M.Pd. “Psikologi Perkembangan Anak
dan Remaja” ( Bandung : Rosdakarya : 2016).
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3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini
adalah :
Studi Pustaka Semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka
khususnya jenis penelitian historis yang semua data-data sebagian besar
diperoleh melalui kajian pustaka. Namun kajian pustaka tentu saja tidak
hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku
sebagaimana yang sering dipahami banyak orang. Apa yang disebut
dengan riset perpustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data
pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.29
Dan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku
Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, (Pendidikan Anak
dalam Islam) Terj. Dr. Jamaluddin Miri, Lc, Pendidikan Anak dalam Islam
dan Terj. Dr. Jamaluddin Miri, Lc.
4. Metode Analisis Data
Sebelum sampai pada analisis data, terlebih dahulu penulis
memproses data-data yang telah dikumpulkan, baru kemudian penulis
menganalisis dan menginterprestasikannya. Dalam penelitian ini penulis
29

Mestika Zed, Op,Cit, h. 13.
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menggunakan pola berfikir deduktif, maksudnya adalah penelitian yang
bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan
yang bersifat khusus. Jadi, dari pandangan Abdullah Nashih „Ulwan
ditarik kesimpulan menjadi berbagai metode pendidikan anak, serta
mengunakan metode deskriptif yaitu merupakan pemaparan gambaran
mengenai hal yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.
Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan
analisis isi (content anaylisis),30 yang dimaksud dengan analisis isi adalah
penelitian suatu masalah atau karangan untuk mengetahui latar belakang
dan persoalannya. Content analysis merupakan teknik penelitian yang
ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi
pesan pada suatu buku. Analisis isi digunakan untuk melakukan analisis
terhadap metode pendidikan anak dalam pandangan Abdullah Nashih
Ulwan, sehingga dari analisis tersebut dapat ditemukan jawaban dari
masalah yang ditelit.
5. Tahapan analisis data
a. Reduksi Data
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data
yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang
diperoleh

30

67-68.

direduksi,

dirangkum,

dipilih

hal-hal

yang pokok,

Noeng Muhajdir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1989), h.
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difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan
memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu
akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil
pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data
sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika
diperlukan.31
b. Mereview Data
Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian
"mereview" dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan
kepentingan dab relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.32
c. Penyajian Data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang
memberikan

kemungkinan

adanya

penarikan

kesimpulan

dan

pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam
bentuk kumpulan bahan kutipan sehingga peneliti dapat menguasai
data.33
d. Penyimpulan dan Verifikasi
Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari
kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan
31

Faizal.Umsida, “Ilmu Berguna, Tahapan Analis Data”, Jurnal Edukasi, Volume 1 No.2,
Oktober 2015 ISSN. 2443-0455, h. 137.
32
https://www.kompasiana.com/nadzifa31/tahap-analisis-data-dalam-metode-penelitiankualitatif_5565b8b06e7e61f556bd79f7, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 07:14 wib.
33
Mestika Zed, Op.Cit, h. 23.
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disajikan secara sistimatis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan
yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada
tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang
kuat. Kesimpulan sementara akan diverifikasi. Tehnik yang dapat
digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan
metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.
e. Kesimpulan Akhir
Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara
yang telah diverifikas. Kesimpulan final ini diharapkan diperoleh
setelah pengumpulan data. Dalam langkah terakhir,yaitu proses
analisis data penelitian dari bahan-bahan yang telah terkumpul
dijadikan satu dalam sebuah konsep penlitian yang dikaji dan
disimpulkan. Setelah itu membuat kesimpulan dari pembahasan yang
sudah dijabarkan untuk membuat poin-poin masalah yang akan
dipecahkan permsalahannya.34
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Untuk mencapai hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data yang
digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan menghindari tumpang tindih dari
pembahasan penelitian, penulis terlebih dahulu mengadakan tinjauan pustaka.
Dalam kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa

34

Faizal.Umsida, Op.Cit, h. 140.
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hasil penelitian yang temanya hamper sama dengan judul penelitian ini,
diantara hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:
1. Penelitian

yang

dilakukan

Nurul

Maisyaroh

mahasiswa

jurusan

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2013 dalam
Skripsinya yang berjudul “Konsep Hukuman dalam Pendidikan Islam
Presfektif Abdullah Nashih „Ulwan”. Dalam skripsi ini dijelaskan konsep
hukuman dalam dunia pendidikan menurut Abdullah Nashih „Ulwan ada
lima yaitu dengan pengarahan, isyarat, kecaman, boikot, pukulan.
Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan
di mana dalam hal ini peneliti mengkaji metode pendidikan anak secara
menyeluruh dari pandangan Abdullah Nashih „Ulwan, sedangkan
penelitian yang dilakukan ini membahas konsep hukuman dari pandangan
Abdullah Nashih „Ulwan.
2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Ismail mahasiswa jurusan
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018 dalam
Skripsinya yang berjudul “Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Remaja
Presfektif Buku Tarbiyatul Aulad fil Islam (Studi Tentang Konsep Pai Bagi
Anak Remaja)”. Dalam skripsi ini dijelaskan konsep pendidikan agama
Islam bagi remaja menurut Abdullah Nashih „Ulwan

dalam bukunya

tarbiyatul aulad fil Islam. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian
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yang akan penulis lakukan di mana dalam hal ini peneliti mengkaji metode
pendidikan anak dari pandangan Abdullah Nashih „Ulwan, sedangkan
penelitian yang dilakukan ini meneliti pendidikan Islam bagi remaja dari
pandangan Abdullah Nashih „Ulwan yang sesuai dengan pendidikan
agama Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Irawan mahasiswa jurusan
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2013 dalam skripsinya yang
berjudul

“Metode pendidikan karakter Islami terhadap anak menurut

Abdullah Nashih „Ulwan dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan
Nasional“. Dalam skrispsi ini dijelaskan metode yang relevansi dengan
tujuan pendidikan Nasional ada dua metode yaitu pada pendidikan
spiritual dan pendidikan intelektual, pendidikan moral dan pendidikan
social. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis
lakukan di mana dalam hal ini peneliti lebih focus pada metode pendidikan
anak yang di tinjau dari pandangan Abdullah Nashih „Ulwan dan bukan di
tinjau dari pendidikan nasional. Berdasarkan beberapa penelitian di atas
terdapat persamaan baik dari segi tokoh yang dikaji maupun metode
penelitian, akan tetapi dalam hal ini peneliti belum menemukan tema
penelitian yang membahas metode pendidikan anak dalam pandangan
Abdullah Nashih „Ulwan ysng benar-benar di tinjau secara mendalam dari
pandangan Abdullah Nashih „Ulwan dan tidak di tinjau dari presfektif
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tokoh lainnya ataupun relevansinya dengan pandangan pendidikan secara
umum. Dengan demikian penelitian ini bersifat sebagai penyempurna dari
penelitian–penelitian sebelumnya yang mengkaji literature dari tokoh yang
bernama Abdullah Nashih „Ulwan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik dan Ahmad Burhanuddin
Dosen STAIN Kudus dalam Jurnal Vol.3 No. 2 Juli-Desember 2015, yang
berjudul “Konsep Abdullah Nashih „Ulwan Tentang Pendidikan Anak“.
Dalam jurnal ini dijelaskan konsep pendidikan anak yang sesuai dengan
pendidikan Islam yang ditinjau dari pandangan tokoh pendidikan yakni
Abdullah Nashih „Ulwan, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis,
perbedaannya terletak pada bahasan pokok yang dilakukan penulis
dipersempit dengan hanya membahas metode yang relevan pada
pendidikan anak yang di tinjau dari pandangan Abdullah Nashih „Ulwan.
Penelitian ini ditinjau dari tokoh yang sama namun pokok penelitian nya
yang berbeda.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Mustafa Dosen STAIPANA Bangil
dalam Jurnal Study Islam Panca Wahana Edisi 12 tahun 10 2014, yang
berjudul “Konsep Pendidikan Islam Menurut Abdullah Nashih „Ulwan“.
Dalam jurnal ini dijelaskan konsep pendidikan Islam yang yang ditinjau
dari pandangan Abdullah Nashih „Ulwan, penelitian ini berbeda dengan
penelitian penulis, perbedaanya terletak pada bahasan pokok yang
dilakukan penulis karna penulis meneliti bagian metode pendidikan anak
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dalam pandangan Abdullah Nashih „Ulwan bukan konsep dari keseluruhan
pendidikan anak.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Imron Universitas Hasyim Asy‟ari
Semarang (UNWAHAS) dalam Jurnal Edukasi Islamika, Volume 1,
Nomor 1, Desember 2016/1438, yang berjudul “Pendidikan Kepribadian
Anak Menurut Abdullah Nashih „Ulwan“. Dalam jurnal ini dijelaskan
pendidikan kepribadian yang Islami yang baik yang ditinjau dari
pandangan Abdullah Nashih „Ulwan, penelitian ini berbeda dengan
penelitian penulis, perbedaannya terletak pada bahasan pokok yang
dilakukan penulis yang membahas metode yang relevan pada pendidikan
anak yang di tinjau dari pandangan Abdullah Nashih „Ulwan. Penelitian
ini ditnjau dari tokoh yang sama namun pokok penelitian nya yang
berbeda.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Metode Pendidikan
1. Pengertian Metode Pendidikan
Asal kata “ Metode “ mengandung pengertian “ suatau jalan yang
dilakukan untuk mencapai satu tujuan,” metode berasal dari dua perkataan
Meta dan Hodos, Meta artinya “ Melalui” dan Hodos berarti “ Jalan atau
Cara,” 1
Metode berasal dari bahasa yunani. Methodos yang berarti cara
atau jalan, jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja
dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga
dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai
sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.2
Yang dimaksud metode pendidikan disini ialah semua cara yang
digumakan dalam upaya mendidik. Kata “Metode” disini diartikan secara
luas, karena mengajar adalah salah satu bentuk upaya mendidik, maka
metode yang dimaksud disini mencakup juga metode mengajar. Dalam
literature ilmu pendidikan, khususnya ilmu pengajaran, dapat ditemukan
banyak metode mangajar, tidak terlalu banyak dibahas oleh para ahlu,
sebabnya, mungkin metode mengajar lebih jelas, tegas, objektif bahkan
1
2

h. 1.

M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), h. 65.
Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2011),
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universal sedangkan metode mendidik selain mengjar lebih sunjektif,
kurang jelas, kurang tegas, lebih bersifat seni dari pada sebagai sains. 3
2. Tujuan Metode Pendidikan
Dalam proses pendidikan Islam, metode pendidikan mempunyai
kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan. Ada tiga
aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam yang hendak
direalisasikan melaui metode yang mengandung watak dan relevansi
tersebut. Pertama, membenruk anak didik menjadi hamba Allah yang
mengabdi kepada-Nya semata. Kedua, bernilai edukatif yang mengacu
kepada petunjuk Al-Qur‟an. Ketiga, berkaitan dengan motivasi dan
kedisiplinan sesuai dengan ajaran Al-Qur‟an yang disebut pahala dan
siksaan. 4
3. Prinsip metode pendidikan
Berikut beberapa prinsip-prinsip metodologis yang dijadikan
landasan dalam memperlancar proses kependidikan Islam :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
3

Prinsip Memberikan Suasana Kegembiraan
Prinsip Memberikan Layanan Dan Santunan Dengan Lemah Lembut
Prinsip Kebermaknaan Badi Peserta Didik,
Prinsip Prasyarat (Menarik Minat)
Prinsip Komunikasi Terbuka
Prinsip Pemberian Pengetahuan Yang Baru
Prinsip Member Model Prilaku Yang Baik
Prinsip Praktik (Pengamatan) Secara Baik

Didin Jamaluddin, Metode Pendidikan Anak (Teori dan Praktik), (Bandung : Pustaka AlFikriis, 2010), h. 53.
4
M. Arifin, Op.Cit, h. 144.
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i. Prinsip-Prinsip
Penyuluhan).5

Lainnya

(Kasinh

Sayang,

Bimbingan

Dan

B. Pendidikan Anak
1. Pengertian Pendidikan Anak
Makna pendidikan tidaklah semata-mata dapat menyekolahkan anak
di sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan, namun lebih luas dari itu.
Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika memperoleh
pendidikan yang paripurna (komperehensip) agar kelak menjadi manusia
yang berguma bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan agama. 6
Anak adalah amanah Allah bagi setiap orang tua, yakni ibu dan
ayahnya. Ia dititipkan kepada kita untuk diasuh, dididik, dan dibimbing
menjadi anak yang shalih dan shalihah, dijadikan sebagai bagian dari
komunitas muslim, penerus risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah
Muhammad Saw. Yang akan sangat bangga dengan umatnya yang kuat
dan banyak.
Anak merupakan amanah Allah SWT, yang harus dijaga dan dibina.
Hatinya yang suci merupakan permata yang paling mahal harganya. Ia
membutuhkan pemeliharaan, perhatian, penjagaan dan kasih sayang. 7
Apabila dibiasakan dengan kejahatan dan dibiarkan seperti binatang, ia

5
6

Ibid, h. 145-146.
Mansyur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014),

h. 83.
7

Asnelly Ilyas, Mendambakan Anak Shaleh, Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam Islam,
(Bandung : Al-Bayan, 1997), h. 46.
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akan celaka dan binasa. Oleh Karena itu, orang tua memegang factor kunci
yang bias menjadikan anak tumbuh dengan terdidik sebagai mana
layaknya pendidikan anak seharusnya. 8 Allah berfirman dalam Al-Qur‟an
yakni :

             
           
Artinya : “(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.
( Q.S. Luqman : 16).9
2. Tujuan Pendidikan Anak
Tujuan pendidikan secara umum adalah untuk mencapai tujuan
hidup muslim, yang menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk
Allah SWT, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang
berakhlak mulia dari beribadah kepada-Nya.10
Jika kita berbicara tentang tujuan pendidikan anak, bererti bicara
tentang pendidikan generasi penerus bangsa dan agama. Nyatalah bahwa
pendidikan individu dalam Islam mempunya satu tujuan yang jelas dan

8

Didin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam. (Bandung : Cv. Pustaka Setia,
2013), h. 37.
9
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung : Cv. Penerbit Jumanatul „AliArt, 2005 ), h. 413.
10
Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung : Angkasa Bandung, 2003), h.
211.
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tertentum yaitu menyiapkan individu untuk beribadah kepada Allah SWT.
Bahwa totalitas agama Islam tidak membatasi pengertian ibadah. 11
3. Aspek-aspek dalam Pendidikan Anak
a. Pendidikan Iman
Pendidikan iman adalah mengikat anak dengan dasar-dasar
keiman sejak ia mengerti, membiasakanya dengan rukun Islam sejak ia
memahami, dan mengajarkan kepada anak dasar-dasar syariat sejak
usia tamyiz.12
Abdullah nashih „ulwan mendasarkan pendapatnya dari wasiat
dan petunjuk Rasulullah SAW, yakni :
1) Membuka kehidupan anak dengan kalimat laa ilaahaillalla,
2) Mengenalkan hukum-hukum halal dan haram sejak dini,
3) Menyuruh anak untuk beribadah ketika telah memasuki usia yujuh
tahun.13
b. Pendidikan Moral (Akhlak)
Pendidikan moral (akhlak) adalah serangkaian prinsip dasar
moral dan keutamaan sikap serta watak (tabiat) yang harus dimiliki

11

Aisyah Abdurrahman Al-Jalal, Al-Mu’atstsirat As-Sabiyah Fi Tarbiyah Ath-Thift Al-Muslim
Wa Thuruq Ilaiha, hal. 76, dikutip oleh Yusuf Muhammad Al-Hasan, Pendidikan Anak Dalam Islam,
(Jakarta : Darul Haq, 2012), h. 8.
12
Ibid, h.75.
13
Ibid, h.76.
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dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa semula hingga menjadi
seorang mukalaf, yakni siap untuk mengerungi lautan kehidupan.14
Imam Al-Ghazali menekankan bahwa akhlak adalah sifat yang
tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan
gampang

dan

mudah,

tampa

memerlukan

pemikiran

dan

pertimbangan.15
c. Pendidikan Fisik/Jasmani
Pendidikan fisik atau jasmani merupakan salah satu aspek
pendidikan yang penting bagi anak yang tidak dapat lepas dari aspek
pendidikan lainnya.16 Para pendidik dapat mengetahui besar tanggung
jawab dan amanat yang diserahkan Allah, diantaranya adalah : 1)
Kewajiban member nafkah keluarga dan anak, 2) Mengikuti aturanaturan yang sehat dalam makan, minum, dan tidur.17
d. Pendidikan Rasio (Akal)
Pendidikan akal tidak kalah penting dari aspek pendidikan lain
bagi seorang anak.18 Pendidikan rasio (akal) adalah pembentukan dan
pembinaan cara berfikir annak dengan segala sesuatu yang bermanfaat,
sehingga ilmu, rasio, dan perbedaan anak dapat terbina dengan baik.

14

Ibid.
Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), h. 2.
16
Asnelly Ilyas, Op.Cit, h. 77.
17
Didin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam, Op.Cit, h. 79.
18
Ibid, h. 80.
15
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e. Pendidikan Psikologi
Pendidikan psikologi adalah mendidik anak agar memiliki
sifat-sifat kejiwaan yang positif seperti berani, bertanggung jawab, dan
menjauhkan anak dari sifat-sifat kejiwaan yang negatif seperti minder,
penakut, dan lain-lain. Tujuan pendidikan ini untuk membentuk,
menyempurnakan, dan menyeimbangkan kepribadian anak sehingga
ketika tumbuh menjadi dewasa, ia dapat melaksanakan kewajiban
yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. 19
f. Pendidikan Sosial
Pendidikan social adalah pendidikan anak sejak dini agar
terbiasa melakukan tatakrama sosial utama, yang bersumber dari
akidah Islamiah yang abadi dan emosional keimanan yang mendalam
pada masyarakat.20
g. Pendidikan Seksual
Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan
penjelasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan seksual
dan perkawinan yang diberikan kepada anak, sehjak ia mengerti
masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Diharapkan anak mampu
tumbuh dewasa dengan memahami masalah-masalah tersebut dengan

19
20

Ibid, h. 81.
Asnelly Ilyas, Op.Cit, h. 42.
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penuh rasa tanggung jawab, sehingga ia akan dapat menerapkannya
secara sesuai tuntunan ajaran Islam.21
4.

Fase Perkembangan anak
Pengertian anak menurut Zakiah Daradjat adalah manusia yang
berumur 0-12 tahun,22 begitupun menurut menurut Elizabeth B. Hurclock.
Dalam ilmu jiwa perkembangan kita dikenal beberapa bagian
masa-hidup anak, yang disebut fase atau

perkembangan. Fase

perkembangan ini memiliki ciri–ciri yang relative sama, berupa kesatuankesatuan peristiwa yang bulat.23 Dibawah ini beberapa pembagian fase
perkembanga anak.
Usia 0-14 hari : masa awal perkembangan jasmani (infancy/orok).24
Usia 0-2 tahun : awal masa perhatian.25 (bayi/masa asuhan).26
Usia 2-5 tahun : awal masa pendidikan27 dengan keteladanan dan
kebiasaan. 28 (Usia 5 tahun disebut pendidikan prasekolah).
Usia 5-7 tahun : masa awal sosialisasi anak, pada masa ini anak mulai
memasuki masyarakat luas.29
Usia 7-12 tahun : awal pendidikan akal30 dengan nasihat dan hukuman.31
Akir masa kanak-kanak (late childhood).
21

Didin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam, Op.Cit, h. 89.
Zakiah Daradjat, Pembinaan Mental Keagamaan dalam Keluarga, (Jakarta : Bumi Aksara,
2012), h. 122.
23
Kartini Kartono, Psikologi Anak (Peikologi Perkembangan), (Bandung : Mandar Maju,
2007), h. 28.
24
Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung : Pt. Remaja
Rosdakarya, 2017), h. 21
25
Elizabeth B. Hurclock, Psikologi Perkembangan, Cet.5, (Jakarta : Erlangga, 2015), h. 77.
26
Syamsu Yusuf LN, Op.Cit, h. 22.
27
Elizabeth B. Hurclock, Op.Cit, h. 109
28
Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.
191.
29
Kartini Kartono, Op.Cit, h. 29.
30
Syamsu Yusuf LN. Op.Cit, h. 22.
31
Sumadi Suryabrata, Op.Cit, h. 193.
22
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a. Fase perkembangan anak menurut Ibn Qayyim Al- Jawziyah
1) Masa perkembangan nak sebelum lahir (Periode Pranatal)
a) Masa sebelum hamil (Prakonsepsi).
b) Masa setelah kelahiran pokok-pokok pendidikan diberikan
secara tepat (mengadzan ditelinga Anak).
2) Fase sejak lahir – usia 2.0 tahun
a) Mentahqin.
b) Melaksanakan Aqiqah.
c) Membedong, Menyusui, Menyapih anak.
d) Pemberian nama yang baik.
3) Fase usia 2.0 tahun – usia mumayyiz (5.0 – 7.0) tahun
a) Diberikan pendidikan melalui (arahan, bimbingan, dan
pembinaan) berbentuk berupa nasihat.
b) Dikenalkan tatacara shalat.
4) Fase menjelang baligh usia 9.0 – 10 tahun
a) Diberi hukuman apabila meninggalkan shalat (dipukul).
5) Fase masuk masa baligh usia 12 – 16 tahun
a) Mulai ditekankan pada pemberian tanggung jawab.32
b. Fase perkembangan anak menurut Elizabeth Hurlock (Biologis)
1) Tahap 1 : Fase Prenatal (sebelum lahir), selama 9 bulan atau 280
hari.
2) Tahap II : Infancy (Orok), usia 10 – 14 hari.
3) Tahap III : Babyhood (Bayi), usia 2 minggu – 2 tahun.
4) Tahap IV : Childhood (Kanak-kanak), usia 2 tahun samapi masa
remaja (puber).
5) Tahap V : Adolesence/Puberty, mulai usia 11 – 13 tahun untuk
wanita, sedangkan pria lebih lambat pada usia 16-17
tahun. 33
c. Fase perkembangan anak menurut Rosseau
1) Tahap I : 0.0 – 2.0 tahun, usia asuhan.
2) Tahap II : 2.0 – 12 tahun, masa pendidikan jasmani dan latihan
panca indra.
3) Tahap III : 12 – 15 tahun, periode pendidikan akal.34
d. Fase perkembangan anak menurut Johan Amos Comenius (Ditaktis)
1) Usia 0 – 6 tahun
: Periode Sekolah Ibu
32

Didin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam, Op.Cit, h. 192-194.
Syamsu Yusuf LN, Op.Cit, h. 21.
34
Ibid, h. 22.
33
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2) Usia 6 – 12 tahun
3) Usia 12- 18 tahun
4) Usia 18 – 20 tahun

: Periode Sekolah – Bahasa Ibu
: Periode Sekolah – Latin
: Periode Universitas.35

e. Fase perkembangan psikologis
Dalam perkembangan psikolofis para ahli berpendapat bahwa
dalam

perkembangan

ketergoncanagan,

pada

pada

umumnya

umumnya

individu

mengalami
mengalami

masa
masa

kegoncangan dua kali, yaitu, (a) pada kira tahun ketiga atau keempat,
dan (b) pada permulaan masa pubertas. Berdasarkan dua masa
kegoncanagn tersebut perkembangan psikologis individu dapat
melewati 3 periode atau masa yaitu :
1) Dari lahir sampai masa kegonjangan pertama, kisaran usia 3-4
tahun atau disebut masa kanak-kanak.
2) Dari masa kegoncanagn pertama sampai masa kegoncangan kedua,
kisaran usia 4 – 9 tahun biasa disebut masa keserasian bersekolah.
3) Dari masa kegoncangan kedua sampai akhir masa remaja yang
biasa disebut masa kematangan.36
5. Pendidikan Anak dalam Islam
Terbentuk dan terbimbingnya anak manusia, dengan mnentukan
sisi-sisi teladan dari kepribadiannya yang dapat ditumbuh kembangkan
dalam tahapan-tahapan selanjutnya. 37

35

Kartini Kartono, Op.Cit, h. 34.
Syamsu Yusuf LN, Op.Cit, h. 23.
37
Reza Farhadian, Menjadi Orang Tua Pendidik, (Jakarta : Al-Huda, 2005), h. 4.
36

36

Pada dasarnya anak adalah karunia dari Allah yang dititipkan
kepada orang tua. Dengan dasar ini, orang tua wajib mendidik anakanaknya sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman :

         
           

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim : 6).38
Dalam Islam, pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari asal
muasal manusia. Kata “Pendidikan”, salah satunya. Dalam bahasa arab
sering disebut sebagai “ Tarbiyah“ (mengembangkan, menumbuhkan,
menyuburkan) berakar satu dengan kata “Rabb” (Tuhan). Hal ini
mengindikasikan bahwa pendidikan adalah sebuah nilai-nilai luhur yang
tidak dapat dipisahkan dan dipilah-pilah dalam kehidupan manusia. 39
Dalam pandangan Islam, anak adalah amanah yang dibebankan
oleh Allah SWT, kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, harus
menjaga, memelihara, dan terlebih mendidik serta menyampaikan amanah
itu kepada yang berhak menerimanya, karena manusia adalah milik Allah

38
39

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 561.
M. Arifin, Op.Cit, h. 52.
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SWT, mereka harus mengantarkan anaknya untuk mengenal dan
menghadapkan diri kepada Allah SWT.40
C. Metode Pendidikan Anak
Metode pendidikan anak sangat efektif dalam membina kehidupan
anak terkhusus akhlak anak didik, bahkan tidak sekedar itu metode
pendidikan. Islam memberikan motivasi sehingga memungkinkan generasi
umat Islam mampu menerima petunjuk Allah.
Mengetengahkan

beberapa

metode

adalah

signifikan

karena

pengetahuan tentang itu tidak hanya berguna sebagai ilmu, tetapi juga
berfungsi secara teorotis bagi pengiringnya kearah pembinaan pemikiran yang
akan dimunculkan, dalam hal ini metode praktis pendidikan anak oleh orang
tua dalam rumah tangga. Adapun beberapa metode pendidikan anak :
1. Metode Teladan
2. Metode Pembiasaan
3. Metode Praktis (Peragaan)
4. Metode Cerita.
5. Metode Hukuman.
6. Metode Percakapan
7. Metode Kisah
8. Metode Nasihat
9. Metode Amtsal
10. Metode Hadiah
11. Metode Hukuman. 41
Setidaknya ada enam model pendidikan anak yang telah dicontohkan
Rasulullah saw., yaitu :

40
41

Abuddin Nata, Op.Cit, h. 214.
Didin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h.70-74.
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1. Metode dialog Qurani dan nabawi. Maksud dialog dalam metode ini
adalah pembicaraan diantara dua orang atau lebih melalui tanya jawab
yang didalamnya ada kesatuan inti pembicaraan. Sehingga dialog berperan
sebagai jembatan yang menghubungkan pemikiran antar manusia. Ada
beberapa bentuk dialog dalam Alquran, yaitu khitabi, ta'abuddi, deskriptif,
naratif, argumentatif, dan nabawiyah.
2. Metode kisah Alquran dan nabawi. Metode kedua ini berupa cara
mendidik anak melalui media cerita tentang kisah-kisah teladan yang ada
di dalam Alquran maupun pada masa Islam generasi pertama. Dalam
Alquran Allah swt. berfirman: "Kami menceritakan kepadamu kisah yang
paling baik dengan mewahyuka Alquran ini kepadamu " (Q.S.Yusuf
[12]:3).
3. Metode keteladanan. Keteladanan adalah salah satu metode yang efektif
dalam mendidik anak. Tanpa keteladanan orang tua akan sulit
mendapatkan ketaatan muthlak dari anaknya. Rasul sebagainya yang
dinyatakan Alquran adalah suri tauladan dalam setiap detik kehidupan
beliau. Beliau mengajar dengan memberi contoh atau teladan. Dalam
sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa:
"Rasulullah saw. senantiasa bangun untuk salat malam (tahajud) sehingga
kedua mata dan kakinya bengkak. Lalu beliau ditanya: 'Bukanlah Allah
telah mengampuni segala dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?'

39

Nabi menjawab: 'Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang
bersyukur?'."
4. Metode praktek dan perbuatan. Metode ini merupakan sebuah metode
pendidikan dengan cara mengajari anak langsung tanpa memberikan teori
yang bertele-tele. Metode ini bisa dipakai misalnya dalam mengajarkan
adab-adab sehari-hari, misalkan cara makan dan minum. Dalam sebuah
riwayat dikisahkan: "
5. Metode ibrah dan mau'izzah Dengan metode ini anak diajak untuk bias
mengambil setiap pelajaran atau hikmah dari setiap peristiwa kehidupan
yang dialami anak.
6. Metode targhib dan tarhib Istilah lain dari metode ini adalah reward and
punishment. Melalui metode ini anak akan mengetahui konsekuensi dari
setiap keputusan dan perbuatan yang diambil. Dalam sebuah hadis
diriwayatkan bahwa : " Dahulu Rasulullah saw. membariskan 'Abdullah,
'Ubaidillah, dan sejumlah anak-anak pamannya, Al 'Abbas ra. dalam satu
barisan, kemudian beliau bersabda: "Barang siapa yang paling dulu sampai
kepadaku, maka dia akan mendapatkan anu dan anu." Mereka pun
berlomba lari menuju ke tempat Nabi saw. berada. Setelah mereka sampai
kepadanya, maka ada yang memeluk punggungnya dan ada pula yang
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memeluk dadanya dan Nabi saw. Menciumi mereka semua serta menepati
janjinya kepada mereka".42
D. Urgensi Pendidikan Anak dalam Islam
Manusia memiliki potensi untuk dididik dan mendidik sehingga
mampu menjadi kholifah di bumi, pendukung dan pengembang kebudayaan.
Ia dilengkapi dengan fitrah Allah, berupa bentuk atau wadah yang dapat diisi
dengan berbagai kecakapan dan keterampilan yang dapat berkembang, sesuai
dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Pikiran, perasaan dan
kemampuannya berbuat merupakan komponen dari fitrah itu. Itulah fitrah
yang melengkapi penciptaan manusia sebagaimana dalam firman Allah :

             
           
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 ayat : 30).43
Dalam masyarakat modern dan dinamis pendidikan memegang
peranan yang menentukan eksistensi dan perkembangan suatu masyarakat.
“Pendidikan

merupakan

usaha

melestarikan,

mengalihkan

dan

mentransfermasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspeknya kepada

42

N. Hartini, “Metodologi Pendidikan Anak dalam Pandangan Islam”. Jurnal Pendidikan
Agama Islam-Ta’lim, Vol. 9 No. 1 Tahun 2011, h, 9-10.
43
Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 408.
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generasi selanjutnya.” Maju mundurnya suatu bangsa bergantung pada hasil
pendidikan yang diterima anak dan bangsa tersebut.”44
Pendidikan dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk peningkatan
potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan
dari tujuan pendidikan. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan,
pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilainilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan.
Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada
optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya
mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
Pendidikan diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan
manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta
bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis,
saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun
sosial. Pendidikan dalam pandangan agama Islam juga diharapkan
menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa,
dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan,
khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia

44

Robbiyani, “Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga”, Jurnal Ilmu Tarbiyah
“At-Tajdid” , Vol. 1 No. 1 Januari 2012, h. 92.
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seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan
perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup
lokal, nasional, regional maupun global.45
Banyak orang yang mengatakan “Negara ini adikuasa, bangsa itu kuat
dan mulia, tidak ada seorangpun yang akan mengintervensi negara itu karena
keperkasaannya” Elemen kekuatan negara itu adalah kekuatan ekonomi,
teknologi, mikiter serta kebudayaan. Tetapi, yang paling penting dari itu
semua adalah kekuatan sumber daya manusia. Karena manusia merupakan
pilar yang menjadi pusat segala aspek kekuatan lainnya. Kekayaan, walaupun
melimpah, akan menjadi mubadzir jika tidak ada orang yang bisa mengatur
dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat. Tidak mungkin senjata
secanggih apapun bisa digunakan, jika tidak ada orang yang ahli dan pandai
menggunakannya. Dari sini, kita kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh
bangsa memberi perhatian yang besar pada pembentukan sumber daya
manusia yang berkualitas. Harapannya, setelah berhasil dibentuk dan
mempunyai SDM berkualitas mereka bisa berkarya bagi bangsa dan
negaranya.46
Selayaknya umat Islam memberikan perhatian khusus pada pendidikan
anak dan pembinaannya agar bisa menciptakan “umat terbaik”. Sebagaimana
Allah SWT telah berfirman:
45

Ibid, h. 111.
Qumilaila dan Novan Ardi Wijaya, “Pendidikan Anak Pendongkrak Pendidikan Islam”,
Jurnal Pendidikan Anak Al-Athfal Vol. 3 No. 2 Desember 2017, h. 46.
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 …
Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar… (Q.S. AliImran : 110).47
Kesadaran akan urgensi ilmu pengetahuan dan pendidikan dikalangan
umat Islam tidak muncul begitu saja secara spontan dan mendadak namun
kesadaran ini merupakan efek dari sebuah proses panjang yang dimulai pada
masa awal Islam (masa ke-Rasul-an Muhammad). Pada masa itu Rasulallah
senantiasa menanamkan kesadaran pada sahabat dan pengikutnya untuk
senantiasa mencari ilmu. Hal ini dapat buktikan dengan adanya banyak hadits
yang menjelaskan tentang urgensi dan keutamaan (hikmah) ilmu dan orang
yang memiliki pengetahuan. Salah satu cara agar anak dekat dengan Islam
adalah memberikan pendidikan Islami sejak dini. Bisa dimulai dengan
memproteksi makanan yang kurang baik, memperhatikan tontonan filmnya
serta memberikan pakaian bernuansa Islami.
E. Metode Pendidikan Anak dalam Pandangan Abdullah Nashih Ulwan
Seorang pendidik yang bijaksana, sudah barang tentu akan terus
mencari metode alternative yang lebih efektif dengan menerapkan dasar-dasar
pendidikan yang berpengaruh dalam mempersiapkan anak secara mental dan
moral, saintikal, spiritual dan etos social, sehingga anak dapat mencapai
47

Ibid, h. 47.
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kematangan yang sempurna, memiliki wawasan yang luas dan berkepribadian
integral. Namun demikian, metode-metode apa yang lebih efektof tersebut?
Kaidah- kaidah pendidikan apa pula yang mempengaruhi dalam membentuk
dan mempersiapkan anak?. 48
Dalam melaksanakan tanggung jawab pendidikan seorang pendidik,
baik orang tua maupun guru, dapat menggunakan beberapa teknik derta
metode dalam mendidik anak, agar bertujuan dapat tercapai secara maksimal.
Abdullah Nashih Ulwan telah merangkum bebererapa metode

yang di

pandangnya sangat efektif dalam mendidik anak. Menurut pandang Nashih
„ulwan mengemukakan 5

metode pendidikan dalam bukunya Tarbiyatul

Aulad Fil Islam, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

48

Pendidikan dengan Keteladanan.
Pendidikan dengan Adat Kebiasaan.
Pendidikan dengan Nasehat.
Pendidikan dengan Memberikan Perhatian.
Pendidikan dengan Memberikan Hukuman. 49

Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terj. Dr. Jamaluddin Miri,
Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Jilid 1. h. 141.
49
Ibid.
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BAB III
BIOGRAFI ABDULLAH NASHIH ULWAN

A. Riwayart Hidup Abdullah Nashih Ulwan
Abdullah Nasih „Ulwan adalah seorang ulama fiqih, da‟i, dan
pendidik. Ia dilahirkan didesa Qadhi „Askar di kota Halab, Syiria / Alepo pada
tahun 1347 H/ 1928 M, di sebuah keluarga yang taat beragama, yang sudah
terkenal dengan ketakwaan dan keshalehan. Nasabnya sampai kepada Alhasan bin Ali bin Abi Thalib Ra.1 Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang
berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam
pergaulan dan muamalat sesama manusia. Ayahnya Seikh Said Ulwan adalah
seorang yang dikenali di kalangan masyarakat sebagai seorang ulama dan
tabib yang disegani.
Selain menyampaikan risalah Islam di seluruh pelosok kota Halab,
beliau juga menjadi tumpuan untuk mengobati berbagai penyakit dengan
ramuan akar kayu yang dibuat sendiri. Ketika merawat orang sakit, lidahnya
senantiasa membaca Alquran dan menyebut nama Allah. Syaikh Said Ulwan
senantiasa mendoakan semoga anak turunnya lahir sebagai seorang ulama
yang dapat memandu masyarakat. Allah memperkenankan doa beliau dengan
lahirnya Abdullah Nashih Ulwan sebagai ulama murabbi (pendidik rohani)
dan jasmani yang disegani di abad ini.
1

Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terj.Arif Rahman Hakim, Pendidikan
Anak dalam Islam, (Solo : Insane Kamil, 2017), h. 905.
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Sepulang menghadiri dakwah di Pakistan, beliau telah mengadu sakit
dibagian dada kepada salah seorang dokter di Universitas Malik Abdul Aziz.
Dokter ersebut mengatakan beliau mengalami penyakit dibagian hati dan
paru-paru. Beliau dimasukan kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan
para ahli. Beliau mendapat perawatan dalam jangka waktu yang cukup lama.
Beliau meminta izin untuk keluar dari rumah sakit demi menunaikan haji
yang terpaksa dibatalkan ketika beliau berada dirumah sakit. Walaupun dalam
keadaan sakit, tugas menyampaikan risalah Islam tetap ia teruskan dengan
semangat semangat. Rasa sakit pada paru-paru dan hati tidak menghalangi
beliau terus aktif untuk menyampaikan kuliah di Universitas dan masjidmasjid dakwah dan seminar.
Beliau dimasukkan kali kedua kerumah sakit yang sama setelah
penyakit yang dialaminya semakin kronis. Semasa dirawat dirumah sakit
beliau banyak menulis bahan ilmiah sebagai ganti memberi kuliah diluar,
disamping minat membaca dan menulis serta memahami kitab-kitab kajian
Islam tetap diteruskan, para pakar kedokteran dan para sahabat dekatnya
menasehati beliau supaya berhenti membaca dan menulis karena akan
memperparah penyakit yang dialaminya, tetapi beliau hanya tersenyum dan
berterima kasih.2

2

Nurul Maisyaroh, “ Konsep Hukuman dalam Pendidikan Islam Presfektif Abdullah Nashih
Ulwan ” , Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Raden Intan Lampung, 2017, h. 78.
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Abdullah nashih ulwan meninggal pada hari Sabtu, 5 Muharram 1398
H/29 Agustus 1987 M, di Hospital .Universiti Malik Abdul Azis Jeddah,
Saudi dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dibawa kemasjidil Haram untuk
dishalatkan dan dikebumikan di Makkah setelah shalat asar.3 Shalat
berjama‟ahnya dihadiri oleh ulama-ulama di seluruh pelosok dunia,.
Kepergiannya diiringi oleh umat Islam seluruh dunia. “Dunia kehilangan
ulama murabbi yang

benar-benar ikhlas

dalam perjuangan menegakkan

Islam. Beliau telah menyerahkan jiwa raga untuk Islam dengan pengorbanan
dan jihad yang sangat besar.4
B. Pendidikan Abdullah Nashih ‘Ulwan
Abdullah nashih „ulwan mendapat pendidikan dasar (ibtidaiyah) di
Bandar Halb. Setelah usia 15 tahun, syaikh said „Ulwan menyekolahkannya
ke madrasah agama untuk mempelajari ilmu agama dengan cara yang lebih
luas. Ketika itu beliau sudah dapat menghafal Al-qur‟an serta mampu
mengatasi ilmu bahasa arab dengan baik. Semasa di madrasah,

beliau

menerima asuhan dari guru-gurunya yang mursyid. Beliau sangat mengagumi
Syaikh Raghib At-Tabakh, seorang ulama hadits di Bandar Halb. Beliau
sangat cemerlang dalam pelajaran dan senantiasa menjadi tumpuan temantemannya di madrasah, beliau juga sangat aktif dalam berorganisasi dengan
kemampuan berpidato dan menjadi pimpinan redaksi penerbitan yang
3
4

Arif Rahman Hakim, Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit, h. 905.
Ibid,
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bertanggung jawab menerbitkan lembaran ilmuah kepada masyarakat sekitar.
Beliau dikenal sangat berani dalam kebenaran serta mempunya kemahiran
dalam bergaul dan berdakwah. Semasa beliau bergaul sudah terkesan dengan
bacaan tulisan ulama-ulama sanjunagan diwaktu itu seperti Dr, Syeikh
Mustafaal Saba‟i.
Pada tahun 1949 beliau memperoleh ijasah menegah agama yang
melayakkan beliau melanjutkan pelajaran disalah satu pusat pengajian di
mesir pada bidang Syariah Islamiyah. Beliau memasuki Universitas Al-Azhar
pada tahun berikutnya dan memperoleh ijazah pertama dalam Fakultas
Ushuluddin pada tahun 1952, seterusnya beliau memperoleh pendidikan
khusus pada tahun 1945. Semasa berada di mesir beliau banyak menghadiri
majlis perbincangan ulama-ulama dan mendekati organisasi gerakan Islam
seperti Ikhwanul Muslimin. Beliau mendapat ijazah kedokteran dari
Universitas Al-Sand Pakistan pada tahun 1982 dengan tesis yang bertajuk
“Fiqh Dakwah Wa Al-Da’iyah.” 5
C. Kepribadian Abdullah Nashih ‘Ulwan
Abdullah Nashih Ulwan dikenal berani dalam menyatakan kebenaran,
tidak takut atau gentar kepada siapapun, termasuk pemerintah, ia sering
mengkritik system yang diamalkan oleh pemerintahan Syiria pimpinan Hafez
al-Assad yang dikenal sangat sekuler dan fasik, ia berulang kali meminta

5

Muhammad Abdullah bin Suradi, Selagi Nadi: http;Tamanulama.,com/2008/01/DrAbdullah-Nashih- Ulwan-SelagiNadi.Htlm. diakses tgl. 22 Maret 2018. Pukul : 16.43 WIB.
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kepada pemerintah untuk kembali kepada kaidah Islam, karena Islam adalah
sebagai juru penyelamat.
Keluhuran budinya membuat beliau dicintai banyak orang, kecuali
orang-orang yang anti Islam. Beliau juga menjalin hubungan baik dengan
siapa saja, rumah beliau banyak dikunjungi warga tempat bertanya dan
berdiskusi, Dr. Muhammad Walid, salah seorang sahabatnya menyatakan
“Abdullah Nashih „Ulwan adalah orang yang sangat peramah, murah senyum,
halus tutur katanya, nasihatnya mudah dipahami, dan tegas dalam menerapkan
prinsip asas Islam.”
Abdullah Nashih Ulwan sangat membenci perpecahan dikalangan
umat Islam, ia tidak kalah dalam mengkanpanyekan persatuan dan kesatuan
atas nama Islam, untuk membina kekuatan umat yang semakin memudar. Air
matanya selalu tumpah apabila sedang berbicara tentang persatuan dan
kesatuan umat Islam.6
D. Karta-karya Abdullah Nashih ‘Ulwan
Abdullah Nashih Ulwan adalah sosok yang prodektif. Ia telah menulis
banyak buku dan artikel tentang Islam, yang meliputi berbagai topic bahasan.
Lebih dari empat puluh udul buku yang telah ia tulis.
Sebagai seorang ulama dan cendikiawan muslim, beliau telah banyak
menulis buku. Ia termasuk penulis yang produktif untuk masalah-masalah
dakwah, syariah dan bidang tarbiyah. Sebagai spesialisasinya ia dikenal
6

Muhammad Abdullah bin Suradi, Op.Cit, h. 4
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sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta Islami, baik
yang terdapat dalam Alquran, Sunnah, dan atsar-atsar para salaf yang shaleh
terutama dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Beberapa
kumpulan buku yang telah ditulisnya antara lain :
1. Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak Dalam Islam), kitab ini
berisikan pendidikan islam yang memiliki system dan metode yang efektif
untuk membangun dan memperbaiki kondisi masyarakat. Menjadikan
metode pengajaran rasulullah saw sebagai konsep bahasan utama dan para
murid beliau, yakni para sahabat, serta para ulama dan asatizd setelah
mereka..
2. Syubhad Wa Rudud (Keragu-Raguan dan Berbagai Sanggahan), buku
inibanyak menekankan pentingnya belajar mengetahui ilmu-ilmu yang
menyimpangkan dan solusinya, sehingga terbatas dari akidah yang sesat. 7
3. Ila Waratsah Al-Anbiya (Kepada Para Pewaris Nabi), kitab ini berisikan
tentang kewajiban menyampaikan ajaran Islam dengan hikmah dan ajaran
yang baik yang ditujukan kepada pewaris nabi yakni para alim ulama dan
para dai.
4. Hukmu Islam Fi Wasa‟ilil I‟lam (Sarana Audio Visual Menurut Hokum
Islam), kitab ini berisikan peringatan akan bahaya dan pengaruh-pengaruh
negatifnya, yang mana kitab ini adalah hasil kembangan dari tidalah yang

7

Arif Rahman Hakim, Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit, h, xxvi.
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berjudul

Hukmu Islam fi At-Tiliifiziyun (Televisi Dalam Pandangan

Islam).
5. Hatta Ya‟lama Al-Syabab (Hingga Para Pemuda Mengetahui). Kitab ini
berisikan nasihat dan ilmu pengetahuan untuk pemuda.
6. At-Takaful Al-Ijtima‟iyah Fi Al-Islam (jaminan social menurut Islam),
kitab ini berisikan tentang jaminan social yang harus dilakukan oleh
pejabat siosial masyarakat dan pemerintah.
7. Shalahuddin Al-Ayyuby. Berisikan kisah hidup sosok yang luar biasa
yakni Shalahuddin al-ayyuby.
8. Ahkam As-Shiyam (Hukum Puasa) dan Ahkam Az-Zakah

(Hukum

Zakat). Berisikan konteks keilmuan dan fikih.
9. Ahkam At-Ta‟lim (Hukum Asuransi). Berisikan sarana agar terbebas dari
sisitem ekonomi kapitalisi pada masyarakat.8
10. Al-Islam Syari‟atuz Zaman Wa‟imakan
11. Ta‟addadu Al-Zaujah Fi Islam
12. Fada‟ilul Al-Shiyan Wa Alahkamuhu
13. Adab Al-Khitbah Wa Az-Zifaf Wa Huquq Az-Zaujain.
14. Ahkam Az-Zakah‟ala Dhau‟ Al-Madzahib Al-Arba‟ah.
15. Akhlaqiyah Ad-Da‟iyah
16. Al-Ukhuwwah Al-Islamiyyah

8

Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terj. Dr. Jamaluddin Miri, Pendidikan
Anak dalam Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Jilid 1. h. , xxix-xxx.
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17. Al-Islam Syari‟ah Az-Zaman Wa Al-Makan
18. Al-Islam Wa Al-Jins
19. Al-Islam Wa Al-Hubb.
20. Al-Islamwa Alqadhiyyah Filisthiniyyah.
21. Af‟al Al-Insan Baina Al-Jabr Qa Al-Ikhtiyar.
22. Ila Kulli Abin Ghaiyur.
23. Baina Al-„Amal Al-Fardhi Wa Al-„Amal Al-Jama‟i
24. „Aqabat Fi Thariqvad-Du‟ah.
25. Shifat Ad-Da‟iyah Annafsiyyah.
26. Silsilah Madrasah Ad-Du‟ah Fushul Min Fiqh Ad-Da‟wah Wa AdDa;Iyah.
27. Daur Asy-Syabab Fi Hamli Risalah Al-Islam.
28. Rahaniyah Ad-Da‟iyah.
29. Ad-Da‟wah Al-Islamiyah Wa Al-Inqadz Al-Alami.
30. Hina Yajidu Al-Mu‟min Halawan Al-Iman.
31. Hukm Al-Islam Fi Wasa‟il Al-I‟lam.
32. Jukum Al-Islam Fi At-Tamin.
33. Huruyyah Al-I‟tiqad Fi Asy-Syari‟ah Al-Islamiyyah.
34. Tsaqafah Ad-Da‟iyah.
35. „Ala Dhau‟ Al-Islam.
36. Fadha‟il Ramadhan Wa Ahkamuhu.
37. Fadhl Ad-Da‟wah Wa Ad-Da‟iyah.
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38. Qisshah Al-Hidayah.
39. Al-Qaumiyyah Fi Mizan Al-Islam.
40. Kaifa Yad‟u Ad- Da‟iyah.
41. Madzhab „Aan Ash Shahwah Al-Islamiyyah Fi Al-„Ashr Al Hadits?
42. Mudharah Takwil Asy-Syakshiyyah Al-Insaniyyah Fi Nazhar Al-Islam.
43. Muhadharah Fi Syari‟ah Al-Islamiyyah Wa Fiqhuha Wa Mashadiruha.
44. Mukhtashar Tarbiyyah Al-Aulad Fi Al-Jinsiyyah.
45. Ma‟alim Al-Hadharah Fi Al-Islam Wa Atsaruha Fi An-Mahdhah AlUrubiyyah.
46. Nizham Ar-Riqq Fi Al-Islam.
47. Hadzihi Ad-Da‟wah Ma Thabi‟atuha?
48. Wujub Tabligh Ad-Da‟wah Wa Fadhi Ad-Dak‟wah Wa Ad-Da‟yah.9
Buku Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)
memiliki karakteristik tersendiri. Keunikan karakteristik itu terletak pada
uraiannya yang menggambarkan totalitas dan keutamaan Islam. Islam sebagai
agama yang tertinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya adalah
menjadi obsesi Abdullah Nashih „Ulwan dalam setiap analisa dan
argumentasinya, sehingga tidak ada satu bagian pun dalam kitab tersebut yang
uraiannya tidak didasarkan atas dasar-dasar dan kaidah-kaidah nash.

9

Op.Cit, h, 905.
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E. Isi Kandungan Buku Tarbiyatul Aulad Fil Islam
Buku yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini yaitu sebuah
karya fenomenal dari Abdullah Nashih Ulwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad
fil Islam. Abdullah Nashih Ulwan sendiri merupakan salah satu pemikir dan
pemerhati pendidikan Islam, terutama pendidikan anak yang menawarkan
kepada para pendidik termasuk orang tua agar dalam memberikan informasi
menggunakan metode yang baik dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw.
Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam telah diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia dalam dua versi. Versi pertama diterjemahkan oleh Saifullah
Kamalie dan Hery Noer Ali dengan judul Pedoman Pendidikan Anak dalam
Islam oleh penerbit Asy-syifa` Semarang, yang terdiri dari dua jilid.
Sedangkan versi kedua yang diterjemahkan oleh Khalilullah Ahmas Masjkur
oleh penerbit Remaja Rosdakarya Bandung. Adapun terjemahan yang penulis
gunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini yaitu diterjemahkan oleh
Arif Rahman Hakim dan Jamaluddin Miri dengan judul Pendidikan Anak
dalam Islam diterbitkan di Solo oleh penerbit Insan Kamil edisi lengkap dan
diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Amani edisi lengkap dalam 2 jilid.
Buku/kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam Islam (Pendidikan Anak dalam
Islam) merupakan karya kesekian dari beberapa karya beliau. Didalamnya
mengandung banyak sekali pembahasan yang penuh makna pendidikan anak.
Beliau, Abdullah Nashih `Ulwan sangat memperhatikan sekali tentang
pendidikan anak teutama pendidikan anak dengan pendekatan ajaran syariat
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Islam. Diluar banyak sekali buku-buku yang membahas teori-teori tentang
pendidikan. Teori-teori pendidikan itu banyak juga yang relevan dengan
kondisi dilapangan. Namun alangkah baiknya jika kita umat Islam juga
memiliki pandangan tersendiri mengenai pendidikan.
Kitab “Tarbiyatul Aulad Fil Islam” memiliki karakteristik tersendiri.
Keunikan karakteristik itu terletak pada uraiannya yang menggambarkan
totalitas dan keutamaan Islam. Islam sebagai agama yang tertinggi dan tidak
ada yang melebihi ketinggiannya adalah menjadi obsesi Ulwan dalam setiap
analisa dan argumentasinya, sehingga tidak ada satu bagian pun dalam kitab
tersebut yang uraiannya tidak didasarkan atas dasar-dasar dan kaidah-kaidah
nash.
Abdullah Nasih „Ulwan menggariskan awal bagi mencorak peribadi
anak bermula dari proses memilih pasangan hidup sehingga persediaan dari
pada aspek fizikal, mental, dan psikologi ibu bapak sebelum dan selepas
kelahiran anak. Perbincangan meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Perkawinan adalah Pemilihan Terancang
Kelebihan Orang yang Bersabar atas Kematian Anak
Mendenda dan Memulukan Anak dengan Tujuan Mendidik
Mendahulukan Kepentingan Islam Melebihi Kecintaan kepada Anak
Hukum-Hukum yang Berkenaan Anak yang Baru Lahir
Faktor Keruntuhan Akhlak Anak-Anak dan Cara Mengatasinya
Prinsip Dasar Rasulullah s.a.w. dalam Menjaga Peribadi dan Akhlak
Metode yang Berpengaruh Bagi Anak
Masih banyak masalah lainnya yang beliau paparkan dalam kitab ini

secara gamblang dan jelas sesuai dengan ajaran islam.
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F. Gambaran Isi Buku Tarbiyatul Aulad Fil Islam
Buku/kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam Islam (Pendidikan Anak dalam
Islam) ini memiliki pembahasan yang terbagi menjadi tiga bagian/tiga bab
utama, yakni akan diuraikan dalam poin-poin dibawah ini sekaligus juga akan
menerangkan tentang cabang-cabang pembahasan dalam tiga bab utama
tersebut;
1. Bagian Pertama
1) Pasal pertama : Pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan
pendidikan
1) Pernikahan sebagai fitrah manusia
2) Pernikahan sebagai kemaslahatan social
a) Melindungi kelangsungan hidup manusia
b) Menjaga nasab
c) Melindungi masyarakat dari kerusakan moral
d) Melindungi masyarakat dari berbagai macam penyakit
e) Ketentraman jiwa dan rohani
f) Kerjasama suami istri dalam menbangun keluarga dan
pendidikan anak
g) Menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan
3) Pernikahan berdasarkan pilihan
a) Memilih (pasangan) berdasarkan pondasi agama
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b) Memilih berdasarkan keturunan dan kemuliaan
c) Memilih orang jauh dari hubungan kekerabatan
d) Lebih mengutamakan yang gadis
e) Lebih mengutamakan menikah dengan wanita subur
2) Pasal kedua : Perasaan psikologis terhadap anak
1) Secara fitrah kedua orang tua pada dasarnya mencintai anak
2) Cinta kepada anak adalah anugerah Allah kepada hamba
3) Membenci anak perempuan adalah perbuatan terkutuk
4) Keutamaan orang yang tabah dalam menghdapi kematian anak
5) Memprioritaskan urusan Islam dar ipada kecintaan kepada anak
6) Sanksi dan isolasi terhadap anak dan manfaatnya terhadap
pendidikan
3) Pasal ketiga : hukum-hukum yang berkaitan dengan kelahiran
1)

Apa yang dilakukan pendidik saat kelahiran
a) Memberikan ucapan selamat dan rasa turut gembira ketika
seseorang melahirkan
b) Mengumandangkan adzan dan iqamah ketka anak terlahir
c) Mengunyahkan atau menyuapkan kurma (tehnik) ketikaanak
terlahir
d) Mencukur rambut anak

2)

Pemberian nama kepada anak dan hukumnya
a) Kapan anak diberi nama?
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b) Nama yang disukai dan nama yang dibenci
c) Sunnah menggabungkan nama anak dan bapaknya
3) Aqiqah dan hukum-hukumnya
a) Definsi aqiqah
b) Dalil masyru`iyyah aqiqah
c) Pendapat fuqaha` tentang dalil masyru`iyyahnya
d) Waktu pelaksanaan aqiqah
e) Apakah aqiqah anak laki-laki sama dengan aqiqah anak
perempuan
f) Makruh memecah tulang hewan aqiqah
g) Hukum-hukum umum seputar aqiqah
h) Hikmah disyariatkannya aqiqah
4) Khitan dan hukum-hukumnya
a) Makna khitan
b) Hadits-hadits yang menerangkan maasyru`iyyah khitan
c) Hukum khitan
d) Apakah wanita juga dikhitan?
e) Kapan diwajibkan khitan?
f) Hikmah dari khitan
4) Pasal

keempat:

Sebab-sebab

kenakalan

penanggulangannya.
a) Kemiskinan yang mendera keluarga

pada

anak

dan
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b) Perselisihan dan percekcokan antara bapak dan ibu
c) Perceraian dibarengi dengan kemiskinan
d) Kesenggangan yang menyita masa kanak-kanak dan remaja
e) Lingkungan dan teman yang buruk
f) Perlakuan yang buruk dari orang tua
g) Tayangan film kriminal dan pornografi
h) Merebaknya pengangguran dimasyarakat
i)

Keteledoran orang tua akan pendidikan anak

j) Anak yatim
2. Bagian Kedua : Tanggung Jawab Para Pendidik
a. Pasal Pertama : Tanggung jawab pendidikan iman
1) Membuka kehidupan dengan kalimat tauhid Laa ilaha illallah
2) Mengajarkannya masalah halal dan haram setelah ia berakal
3) Memerintahkannya untuk beribadah saat umurnya tujuh tahun
4) Mendidiknya untuk cinta kepada Nabi, keluarganya dan Al-Qur`an
b. Pasal Kedua : Tanggung jawab pendidikan moral
c. Pasal Ketiga : Tanggung jawab pendidikan fisik
1) Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan anak
2) Mengikuti aturan-aturan kesehatan dalam makan dan minum
3) Membentengi diri dari penyakit menular
4) Mengobati penyaikit
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5) Menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan
orang lain
6) Membiasakan anak gemar berolahraga dan menaiki tunggangan
7) Membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan
8) Menanamkan karakter bersungguh-sungguh dan perwira kepada
anak
d. Pasal Keempat : Tanggung jawab pendidikan akal
1) Kewajiban mengajar
2) Tanggung jawab penumbuhan kesadaran intelektual
3) Tanggung jawab kesehatan akal
e. Pasal Kelima : Tanggung jawab pendidikan kejiwaan
1) Minder
2) Takut
3) Perasaan memiliki kekurangan
4) Hasad
f. Pasal Keenam : Tanggung jawab pendidikan social
1) Penanaman dasar-dasar kejiwaan yang mulia
2) Menjaga hak orang lain
g. Pasal Ketujuh : Tanggung jawab pendidikan seks
1) Etika meminta izin
2) Etika melihat
3) Menjauhkan anak dari hal-hal yang mwrangsang hasrat seksual
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4) Mengajarkan anak hukum-hukum syar`i yang berhubungan dengan
usia remaja
5) Pernikahan dan hubungan seks
6) Menjaga kesucian diri bagi yang belum menikah
7) Bolehkah menjelaskan seks secara terang-terangan kepada anak?
3. Bagian Ketiga
a. Pasal Pertama : Metode dan sarana pendidikan yang berpengaruh pada
anak
1) Mendidik dengan keteladanan
2) Mendidik dengan kebiasaan
3) Mendidik dengan nasihat
4) Mendidik dengan perhatian/pengawasan
5) Mendidik dengan hukuman
b. Pasal Kedua : Kaidah-kaidah asasi dalam pendidikan
1) Sifat-sifat asasi pendidik
a) Ikhlas
b) Takwa
c) Ilmu pengetahuan
d) Santun / Pemaaf
e) Menyadari Tanggung Jawab
2) Kaidah-kaidah asasi dalam pendidikan anak
a) Kaidah ikatan
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b) Kaidah memberi peringatan
c. Pasal Ketiga : Sarana Pendidikan
1) Memotivasi anak untuk melakukan pekerjaan yang mulia
2) Perhatikan kesiapan anak secara fitrahnya
3) Berikan kesempatan untuk bermain dan bersantai
4) Adakan kerjasama antara rumah, masjid dan sekolah
5) Kuatkan hubungan antara pendidikan dan anak
6) Selalu menjalankan manhaj pendidikan
7) Menyiapkan sarana wawasan yang bermanfaat untuk anak
8) Memotivasi anak untuk selalu membaca dan menelaah
9) Anak selalu menyadari tanggung jawabnya terhadap Islam
10) Memperdalam semangat jihad anak
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BAB IV
ANALISIS METODE PENDIDIKAN ANAK DALAM PANDANGAN
ABDULLAH NASHIH ‘ULWAN
1.

Metode Pendidikan Anak Dalam Pandangan Abdullah Nashih ‘Ulwan

A. Metode Pendidikan dengan Keteladanan (Al-Iswah/Al-Uswah)
Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh
dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral,
spiritual dan etos sosial anak. Mengingat pendidik adalah seorang figur terbaik
dalam pandangan anak, yang tindak tanduk dan sopan santunnya disadari atau
tidak, akan ditiru oleh mereka. Bahkan bentuk perkataan, perbuatan dan tindak
tanduknya akan senantiasa tertanam dalam kepribadian anak.1
Keteladanan yang baik, membawa kesan positif dalam jiwa anak, orang
yang paling banyak diikuti oleh anak adalah orang tuanya. Mereka pulalah yang
paling kuat menanamkan pengar uhnya kedalam jiwa anak, “ Maka kedua orang
tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi,“ kata
Nabi. 2
Orang tua di tuntut harus menjalankan perintah Allah SWT dan sunnah
Rasul-Nya, menyangkut urusan prilaku dan perbuatan. Karena anak akan
melihar orang tua setiap waktu, kemampuan anak dalam meniru baik sengaja
atapun tidak sangatlah besar dan cepat. Orang tua tidak akan pernah mengira
1

Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terj. Dr. Jamaludin Miri, Lc.,
Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), Jilid 2, h. 142
2
Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, Cara Nabi Mendidik Anak, (Jakarta : Al- I‟tishom
Cahaya Umat, 2015), h. 57.
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kemampuan anak yang hebat dalam meniru akan berpengaruh pada pola hidup
anak dalam masa kembangnya, jadi orang tua jangan pernah menganggap hal
semacam prilaku kurang baik itu sepele dan mengenggap anak sebagai makhluk
kecil yang belum bisa apa-apa.
Oleh karna itu keteladanan menjadi factor utama dan penting dalam
masa perkembangan anak dalam menentukan baik buruknya anak. Jika orang
tua jujur, dapat dipercaya, berani, berakhlak mulia, dekat dengan Allah SWT
dan menjauhkan diri dari perbuatan kurang baik. Maka anak akan tumbuh
dengan sifat kejujuran, terbentuk dengan akhlak yang mulia, bijaksana, berani,
taat beribadah dan selalu berprilaku baik. Begitupula sebaliknyajika orang tua
adalah seorang yang suka berbohong, berkhianat, penakut, kikir dan hina. Maka
sianak akan tumbuh menjadi pembohong, pengkhianat, durhaka, penakut, dan
orang yang hina.
Demikian pula sorang anak perempuan yang melihat ibundanya
mengenakan pakaian rapih dan menutup aurat, memakai hijab, bertutur kata
sopan, menjaga jarak dengan laki-laki dan memelihara kesucian tubuhnya.
Tentu sang anak akan belajar malu, belajar memelihara auratnya, belajar
memelihara tubuh dan kebersihan jiwanya.
Sebagai pendidikan islam, orang tua harus menenmkan sejak dini bahwa
sosok guru yang paling ideal adalah Rasulallah saw, karena beliau merupakan
pemilik akhlak terbaik di dunia ini. Sebagai mana Allah berfirman :
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 …….        
Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik …” ( Q.S. Al-Ahzab : 21).3
Al-Baidhawi memberi makna “Ushwatun Hasanah” pada ayat diatas
adalah perbuatan baik yang dapat dicontoh. Dengan demikian, keteladanan
penting dalam pendidikan. Keteladanan adalah metode yang ampuh dalam
membina perkembangan anak, keteladanan sempurna adalah keteladanan
Rasulullah Saw, yang dapat menjadi acuan bagi orang tua sebagai teladan
utama, sehingga diharapkan anak akan mempunya figure pendidikan yang dapat
dijadikan panutan kelak ia tumbuh menjadi muslim yang baik. 4
Allah SWT, juga telah meletakkan dalam pribadi Nabi Muhammad Saw,
satu bentuk yang sempurna bagi metode yang islami, agar menjadi gambaran
bagi yang hidup dan abadi bagi generasi-generasi umat selanjutnya dalam
kesempurnaan akhlak.
Nabi dikirim Allah SWT, kebumi ini adalah untuk mendidik manusia.
Dengan demikian berarti memberikan teladan untuk diteladani haruslah terlebih
dahulu mempunyai budi pekerti yang baik. Orang tua wajib mendidik anaknya,
karena itu orang tua wajib terlebih dahulu mempunyai budi pekerti yang baik,
agar diteladani anak-anaknya, karena itulah pula semenjak mencari pasangan
sudah disu bruh yang baik. Kalau orang tua menyuruh anaknya berbuat sesuatu,
3

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung : Cv. Penerbit Jumanatul „AliArt, 2005 ), h. 421.
4
Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga, (Jakarta :
Rineka Cipta, 2014), h. 191.
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sedangkan ia sendiri tidakmmengerjakannya, apalagi kalau berlawanan dengan
yang disuruhnya, puncaknya anak akan menjadi pemberontak sebab dia merasa
di bohongi.
Rasulullah Saw, juga merupakan teladan dalam ketegaran dan keteguhan
hati, dalam kesabaran dan perjuangannya, sepertihalnya Rasul Ulul Azmi
lainnya, sehingg amereka meyakinkan kaumnya berduyun-duyun masuk ke
dalam agama Allah SWT. Adapun keteladanan Rasulullah Saw, dalam hal
ibadan dan akhlak, maka keduanya ada dalam puncak keluhuran. Diabadikan
dalam beberapa firman Allah SWT. :
1. Tentang keteladanan dalam Ibadahnya.

    
   

    

  

      



          
Artinya : “1) Hai orang yang berselimut (Muhammad), 2) Bangunlah (untuk
sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), 3) (yaitu)
seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. 4) Atau lebih dari
seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. 5)
Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu Perkataan yang berat. 6)
Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk)
dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. (Q.S.Al-Muzammil : 1-6).5

5

Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 575.
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Artinya : Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu
sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu
mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji. (Q.S. Al.Isra‟ : 79).6

2. Tentang keteladanan zuhudnya.

           
       
Artinya : Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah
Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga
kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. dan karunia Tuhan
kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. (Q.S.Thahaa : 131).7
3. Tentang ketelanan dalam kerendahan hatinya.

      
Artinya : “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang
mengikutimu, Yaitu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Asy- Syu‟araa‟ :
215).8
4. Tentang sikap santunnya.

       
Artinya : “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. AlA‟raf : 199).9

6

Ibid, h. 291.
Ibid, h. 126.
8
Ibid, h. 377.
9
Ibid, h. 177.
7
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Artinya : “Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di
antara keduanya, melainkan dengan benar. dan Sesungguhnya saat (kiamat)
itu pasti akan datang, Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.”
(Q.S. AL-Hijr : 85).10
5. Tentang keteladanan kekuatan fisik.

          
           
           
Artinya : “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja
yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang
(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan
musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya;
sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan
Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan
dianiaya (dirugikan).” ( Q.S. Al-Anfaal : 60).11

10
11

Ibid, h. 267.
Ibid, h. 183.
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6. Tentang keteladanan memegang akidah dan prinsip.12

             
              
 
Artinya : “Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai
keteguhan hati dari Rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta
disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari mereka melihat azab yang
diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia)
melainkan sesaat pada siang hari. (inilah) suatu pelajaran yang cukup,
Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.” (Q.S. Al.Ahqaaf
:35).13
Sebagai beberapa contoh dampak metode keteladan itu diterapkan dalam
kehidupan anak, 1) anak yang selalu melihat orang tuanya berpuasa senin kamis
dan shalat berjama‟ah dimasjid, tidaklah sama dengan anak yang melihat orang
tuanya selalu pergi ke bioskop dan tempat hiburan. 2) anak akan melihat, anak
yang selalu mendengar adzan aka mengulang-ulang adzan, dan anak yang selalu
mendengar orang tuanya menyanyi akan selalu mengulang-ulang lagu.14
Tidaklah cukup bagi kedua orang tua untuk sekedar memberikan teladan
yang baik kepada sang anak, dan mengira bahwa mereka telah menunaikan
segala apa yang telah dibebankan. Tetapi, keduanya harus menghubungkan
anaknya dengan teladab pertama, Rasulullah Saw, tentang akhlak yang mulia,
sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh beliau, “Didiklah anak-anamu tiga
12

Jamaludin Miri, Lc., Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit, h. 147-164.
Departemen Agama RI, Op.Cit. h.
14
Syaikh Mustafa Al-Adawi, Fikih Pendidikan Anak, (Jakarta : Qisthi Press, 2015), h. 23.
13
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perkara, diantaranya cinta kepada Nabi mereka dan cinta kepada
keluarganya……..” (H.R.Tha-brani).15
Selain itu orang tua hendaknya menhubungkan anaknya dengan
keteladan para sahabat Rasulullah Saw, dan orang-orang shaleh terdahulu,
termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik dan mengamalkan
perintah Allah SWT. Sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran:

 …..        
Artinya : “Mereka Itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah,
Maka ikutilah petunjuk mereka.” ( Q.S. Al- An‟am : 90).16
Metode Keteladanan ini menekankan ranah Afektif anak sehingga
keteladanan ini cocok diterapkan pada masa perkembangan anak yang
memasuki usia mumayyiz 5.0 sampai 7.0 tahun, metode inipun bisa diterapkan
pada anak yang belum mensukupi usia mumayyiz dengan syarat orang tua
harus menerapkan secara hatu-hati dan penerapan yang cukup intens karna anak
masih belum dapat menyaring segala sesuatu di sekitarnya secara baik. Metode
keteladanan ini lebih cendrung pada aspek pendidikan moral / akhlak anak.
Dalam metode pendidikan anak dengan keteladanan terdapat Kelemahan
dari metode ini adalah sebelum anak mencapai masa mumayiz, anak harus
benar-benar diberi pengarahan tentang kebaikan dan keburukan dari orang yang
diteladani dan keteladanan jika diterapkan oleh orang yang mempunyai sifat
15

Abdullah Nashih „Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terj.Arif Rahman Hakim,
Pendidikan Anak dalam Islam. (Solo : Insane Kamil, 2017), h.159.
16
Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 139.
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buruk atau orang yang mendidiknya mempunyai sifat buruk, sifat buruk tersebut
bisa terbawa kepada si anak, jika anak belum mumayis. Maka orang tua harus
hati-hati dalam mendidik anak, jika kita mempunyai sifat buruk sebaiknya
jangan diperlihatkan kepada anak-anak. Pada dasarnya sang anak yang melihat
orang tuanya berbuat dusta, tidak mungkin ia akan belajar jujur.
Adapun kelebihan dari metode ini jika metode ini diterapkan pada anakanak baik yang secara kecerdasannya dibawah rata-rata maka akan tercipta
suatu sikap dan tingkah laku yang baik, asalkan yang orang tua mendidik
dengan bagus. Jadi ini tergantung juga kepada sifat di pendidik memberikan
teladan yang baik dalam pandangan Islam adalah metode pendidikan yang
paling membekas dalam jiwa anak.
Demikianlah, sang anak akan tumbuh dalam kebaikan, akan terdidik
dalam keutamaan akhlak jika ia melihat kedua orang tuanya memberikan
teladan yang baik. Demikian pula sang anak akan tumbuh

dalam

penyelewengan dan berjalan di jalan kufur, fasiq dan maksiat, jika ia melihat
kedua orang tuanya memberi teladan yang buruk.
Dengan demikian, perlu diketahui dan dipahami oleh para ayah dan ibu
bahwa metode pendidikan dengan keteladanan adalah penopang dalam upaya
meluruskan kenakalan anak, bahkan merupakan salah satu dasar dalam
meningkatkan etika soaial yang terpuji. Orang tua tampa memberikan
keteladanan yang baik, pendidikan anak tidak akan berhasil dan nasehat tidak
akan berpengaruh.mendidik anak adalah tanggung jawab para orang tua yang
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dibebankan dipunndaknya, sehingga para orang tua dapat menyaksikan dan
mengamati buah hati sebagai seorang anak yang berguna di masyarakat dengan
cerminan akhlaknya.
B. Metode Pendidikan dengan Adat Kebiasaan
Kebiasaan

adalah

cara

bertindak

atau

berbuat

seragam.

Dan

pembentukan kebiasaan ini menurut Wetherington melalui dua cara pertama
dengan cara pengulangan dan kedua dengan di sengaja dan direncanakan.17
Termasuk masalah yang sudah merupakan ketetapan dalam syari‟at
Islam, bahwa anak sejak lahir telah di ciptakan dengan fitrah tauhid yang murni,
agama ya ng benat dan iman kepada Allah.18 Sesuai dengan firman Allah :

              
     
Artiya : “Fitrah allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada peubahan pada fitrah allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S.Ar-Ruum : 30).19
Peranan pembiasaan, pengajaran dan pendidikan dalam pertumbuhan
dan perkembangan anak akan menemukan tauhid yang murni, keutamaankeutamaan budi pekerti, spiritual dan etika agama yang lurus.
Kebiasaan anak tergantung kepada seorang yang mendidiknya, karena
anak adalah amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci

17

Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 206.
Jamaludin Miri, Lc., Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h. 185.
19
Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 408.
18
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adalah permata yang sangat mahal harganya. Jika dibiasanya pada kejahatan dan
dibiarkan seperti dibiarkannya binatang, ia akan celaka dan binasa. Bagi para
orang tua, harus membedakan dalam cara meluruskan anak sesuai dengan usia
masa

perkembangannya,

membekalinya

dengan

Demikian
akhlak.

pula

dalam

Disamping

orang

membiasakan
tua

atau

dan

pendidik

lingkunganpun sangat mempengaruhi kebiasaan anak.
Salah satu wasiat Ibnu Sina dalam pendidikan anak-anak adalah,
“Hendaknya ada bersama seorang anak kecil dalam pergaulan sehari-hari anakanak kecil lain yang berbudi pekerti baik, beradat kebiasaan terpuji, karena anak
kecil dengan sesame anak kecil lebih membekas pengaruhnya, satu sama lain
akan saling meniru terhadap apa yang mereka lihat dan perhatikan,” 20
Metode kebiasaan ini memerlukan konsekuensi sedikit tentang perilaku,
perkataan dan segala hal yang akan diberikannya. Kecenderungan manusia yang
khilaf dan pelupa ini sesekali pasti yang kuat dan teratur dari yang medidiknya.
Orang tua tidak boleh lalai terjadi, juga ada hal-hal yang anak tangkap tanpa
sepengatuhan orang tua yang tidak disadari menjadi kebiasaan buruk anak, ini
adalah resiko.
Oleh karna itu, metode pendidikan dengan adat kebiasaan yang baik
religious yang ditumbuh kembangakan sejak dini kepada anak dalam keluarga
adalah benteng utama untuk membendung kuatnya pengaruh dan dominasi oleh

20

Jamaludin Miri,Lc, Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h. 189.
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prilaku tercela dari lingkungan yang terkadang tidak dapat disesuaikan dengan
harapan orang tua dalam pertumbuhan pola hidup anak.21
Adapun metode Islam dalam upaya perbaikan terhadap anak-anak adalah
mengacu pada dua hal pokok : 1) pengajaran, yang dimaksud adalah sebagai
dimensi teoritis dalam upaya perbaikan dan pendidikan. Sedangkan yang
dimaksed dengan pembiasaan adalah dimensi praktisi

upaya pembentukan

(pembinaan) dan persiapan.22
Beberapa contoh mengajarkan dan membiasakan prinsip-peinsip
kebiasaan kebaikan, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pelajaran, 1)
Rasulullah Saw, meerintahkan kepada para orang pendidik untuk mengajarkan
kata-kata La Ilaaha Illlallaah kepada anaknya,seperti yang diriwayatkan Hakim
dari Ibnu Abbas r.a dari Rasulullah Saw, bahwasanya beliau bersabda
“Ajarkanlah kepada anak-anak kalian kata-kata pertama dengan „La Ilaaha
Illlallaah‟.”23 2) Rasulullah Saw, memerintahkan kepada para orang tua agar
mereka mengajarkan rukun shalat kepada anak-anaknya, ketika mereka berusia
7 tahun.
Kemudian islam menghendaki agar manusia mempunyai sifat-sifat yang
baik. Karena dijadikan dalam sebaik baik kejadian dan berbuat baik.
Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Quran :

21

Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit, h. 188.
Jamaludin Miri, Lc., Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h. 203.
23
Ibid, h. 203.
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Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya.” (Q,S, At-Tin : 4).24
Dan diperintahkan untuk selalu berbuat baik- baik :

         
Artinya : “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh;
Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.” (Q,S, At-Tin : 6).25
Sifat hanya akan terbentuk dengan pembiasaan, karena itu biasakanlah
anak kita dengan ajaran islam sesuai dengan perkembangannya, agar ia nanti
mempunyaI sifat-sifat tang Islami.26
Beberapa contoh penerapan metode pembiasaan yang sering dilakukan
oleh Rasulullah, perhatikanlah orang tua yang mengajarkan anaknya, 1)
Mengucap salam baik ketika masuk maupun keluar rumah, itu salah satu nilai
luhur yang religius yang harus menjadi kebiasaan sehari-hari anak, sehingga
tampa disadari anak akan terbiasa menguluk salam, 2) Membiasakan Membaca
do‟a sebelum dan sesudah makan, sehingga ketika anak makan dimanapun anak
akan terbiasa membaca do‟a sebelum makan, 3) anak-anak yang dibangunkan
pagi, akan bangun pagi sebagai suatu kebiasaan.

24

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 598.
Ibid.
26
Syahminan Zaini dan Dr, Hj. Murni Alwi, Pendidikan Anak Dalam Islam, (Jakarta :
Kalam Mulia, 2004), h. 41.
25

78

Karenanya, melihat inilah beberapa ahli –ahli pendidikan semuanya
sepakat untuk membenarkan pembiasaan sebagai salah satu upaya pendiidkan
yang baik dalam pembentukan manusia menuju dewasa.27
Maka hendaklah orang tua menyingsingkan lengan baju untuk
memberikan hak pendidikan anak-anak dengan pengajaran, pembiasaan dan
pendidikan akhlak. Jika mereka telah melaksanakan upaya ini, berarti mereka
telah melaksanakan upaya ini, berarti mereka telah menunaikan kewajiban dan
tanggung jawabnya. Mereka telah bebas dihadapan Allah, dan mendorong roda
kemajuan pendidikan ke depan, mengokohkan pilar keamanan dan ketentraman
dalam masyarakat. Dan ketika itu kaum mu‟minin akan bersenang hati dengan
hadirnya generasi mu‟min, masyarakat muslim dan umat yang saleh. Dan
tidaklah ini mustahil bagi Allah.28
Metode Kebiasaan ini mencakup ranah Psikomotorik dan ranah Afektif
anak sehingga Kebiasaan ini dapat diterapkan pada masa perkembangan anak
sejak dini kisaran usi 2,0 tahun. Namun khawatirnya metode ini tidak dapat
terlaksana dengan baik apabila tidak di barengi dengan metode mendidik anak
lainnya, karena jika hanya menggunakan metode pembiasaan anak saja maka
metode ini tidak dapat mencakup ranah afektif dengan baik, akan lebih baiknya
jika dalam penerepan metode menggunakan srategi pendekatan yang baik pula.

27

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Presfektif Islam, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya,
2014), h. 144.
28
Arif Rahman Hakim, Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit, h. 165.
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Salah satu kelemahan metode pembiasaan ini

ialah metode ini

memerlukan kerja sama semua pihak. Tidak hanya orang tua tapi semua yang
ada dalam rumahnya. Baik itu nenek, kakek, adik, paman, bibi atau pembantu.
Dan diluar rumah seperti, lingkungan tempat bermain, teman-temannya,
gurunya dan siapa saja akan memberi pengaruh pada adat kebiasaanya.
Kelebihannya bahwa pada pendidik dengan segala bentuk dan
keadaannya. Jika mengambil metode Islam dalam mendidik kebiasaan,
membentuk akidah dan akhlak maka pada umumnya, anak-anak akan tumbuh
dalam akidah yang kokoh, akhlak luhur sesuai dengan ajaran al- Qur'an. Bahkan
memberikan teladan kepada orang lain, dengan berlaku yang mulia dan sifatnya
yang terpuji.
Pendapat penulis tentang pendidikan dengan mengajarkan dan
pembiasaan adalah pilar terkuat untuk pendidikan dan metode paling efektif
dalam membentuk iman anak dan meluruskan akhlaknya. Tidak diragukan,
bahwa mendidik dan membiasakan anak sejak kecil adalah paling menjamin
untuk mendatangkan hasil. Sedang mendidik dan membiasakan setelah dewasa
sangat sukar untuk mencapai kesempurnaan.
Peranan metode kebiasaan ini Selaras dengan sebuah Puisi dari Dorothy
Nolte yang menggambarkan bagaimana segala bentuk tindak tanduk orang tua
sangat berperan pada pola kehidiupan anak :
Jika anak dibesarkan dengan celaan.
Ia belajar memaki.
Jika anak dibesarkan dengan cemooh.
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Ia belajar berkelahi.
Jika anak dibesarkan dengan penghinaan.
Ia belajar menyesali diri.
Jika anak dibesarkan dengan toleransi
Ia belajar menahan diri.
Jika anak dibesarkan dengan dorongan.
Ia belajar percaya diri.
Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya prilaku.
Ia belajar keadilan.
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang.
Ia belajar menemukan cinta didalam kehidupan.29
C. Metode Pendidikan dengan Nasehat
Termasuk metode pendidikan yang cukup berhasil dalam pembentukan
akidah anak dalam mempersiapkannya secara baik secar moral, emosional
maupun social, adalah pendidikan anak dengan petuah dan memberikan
kepadanya nasehat-nasehat. Karena nasehat dan petuah memiliki pengaruh yang
cukup besar dalam membuka mata anak-anak kesadaran akan hakekat sesuatu,
mendorong mereka menuju harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya
dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.30
Karnanya, tidak heran kalau kita tahu bahwa AL-Quran menggunakan
metode ini dalam menyeru manusia untuk melakukan arahan –arahan-Nya, dan
mengulang-ulangnya dalam beberapa ayat- ayat-Nya, dalam sejumlah tempat
dimana dia memberikan arahan dan nasihat-Nya. Dibawah ini adalah contoh AlQuran yang berulang-ulang dalam menuturkan nasehat dan peringatan. Allah
Swt, berfirman :

29
30

H. Syahminan zaini, Op.Cit, h. 37.
Jamaludin Miri, Lc., Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h. 209.
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Artinya : “ (13). 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". (14). 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 tahu]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang
ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (15). 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. (16). (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. (17). Hai anakku, dirikanlah shalat dan
suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari
perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.
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Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh
Allah).” ( Q,S, Lukman : 13-17 ).31
Bahasa Al-Quran dalam berdakwah kepada Allah mengajarkan kita
untuk selalu mengingat-Nya, serta dalam menyampaikan berdakwah kepada
Allah dan selalu sanagat beragam. Semuanya menyampaikan petuah dan
nasihat sungguh sangat beragam, semua memang telah dicontohkan Nabi
Muhammad Saw, lalu dilanjutkan dicontohan oleh para tabi‟in, ulama, para
guru dan orang tua kepada anaknya.
Selama hidup tidak seorangpun yang terhindar dari nasihat. Apalagi
bagi orang tua, setiap orang tua mengajarkan dan menasehati anaknya agar
selau menghindarkan diri dari bentuk-bentik prilaku yang berpotensi
bermuatan dosa-dosa sehingga jiwanya bersih dan bening sebening sifat air.
Itulah sebabnya orang tua ingin anaknya beragama kuat dengan nasehat.32
Tidak ada seorangpun yang menyangkal, jika nasihat yang tulus sangat
berpengaruh, jika memasuki jiwa anak yang bening, hati yang terbuka, akal
yang masih jernih dan berfikir, maka dengan cepat mendapat respon yang baik
yang meninggalkan bekas yang sangat dalam sehingga selalu terngiang di
ingatan dan menjadi salah satu benteng supaya anak tetap berjalan di jalan
yang benar.

31
32

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 413.
Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit, h. 223.
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Al-Quran juga menjelaskan tentang manfaat dari peringatan secara
berulang-ulang dengan kata-kata yang mengandung nasehat dan petunjuk yang
tulus. 33 Sebagai mana Allah SWT, berfirman :

     
Artinya : “Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya
peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. AdzDzariyat : 55).34
Rasulullah Saw, telah mencurahkan perhatian yang besar terhadap
masalah nasehat, dan mengarahkan para pendidik terkhusus orang tua agar
menyampaikan pengajaran, menberikan kepada setiap anak agar menjadi
penyebar risalah Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Karenanya, jika para
otang tua menggunakan metode pendidikan anak dengan nasehat yang telah di
ajarkan Al-Quran, maka tidak diragukan lagi anak-anak akan tumbuh dalam
kebaikan, kebaikan akhlak, serta selalu senantiasa bertngkah laku terpuji.
Namun dalam memberikan nasihat kepada anak harus pada waktu
yang tepat karna ini juga menjadi factor yang cukup berpengaruh besar. Orang
tua harus mampu memilih mana waktu yang tepat agar hati anak0anak dapat
meberima dan terkesan dengan nasihatnya, dengan demikian beban
pendidikan akan semakin berkurang. Hasil pendidikan pun dapat di capai
sesuai dengan maksimal.

33
34

Jamaludin Miri, Lc., Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h. 213.
Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 524.
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Rasulullah Saw, beliau selalu memperhatikan waktu dan tempat untuk
menasehati anak-anaknya. Sebab, pemilihan waktu yang tepat juga dapat
memantapkan pemikiran anak, meluruskan prilaku anak yang menyimpang
dan membengunkepribadian anak yang bersih dan sehat. Ada tiga pilihan
waktu yang diajaukan Rasulllah Saw, kepada orang tua untuk memberikan
Nasehat. : 1) Saat berjalan-jalan atau diatas kendaraan, 2) Waktu makan, 3)
Waktu anak sakit.35
Metode nasehat ini mencakup ranah Kognitif dan ranah Afektif anak,
sehingga nasihat ini dapat diterapkan pada masa perkembangan anak sejak
memasuki usia mumayyiz di usia ini anak sudah mampu berkomunikasi dua
arah atau Tanya jawab, dan juga pada usia ini anak sudah bias menjadi
pendengar jika di nasehati secara baik. Metode ini lebih condong pada aspek
pendidikan secara rasional/akal pikiran dan juga aspek pendidikan social anak
pada lingkungan. Agar tidak monoton dalam penggunaan metode nasehat
alangkah bainnya otang tua menyampaikan metode nasehat diiringi dengan
metode kisah agar anak dapat menerima nasihat sekaligus dapat memetik
keteladanan dari setiap kisah yang disampaikan melalui nasehat.
Kelemahan dari metode ini adalah bahwa nasehat harus di kemukakan
atau dilaksanakan oleh orang yang konsekuen artinya bahwa orang yang
memberikan nasehat kepada anak-anak harus menjaga apa yang dituturkan

35

Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, Cara Nabi Mendidik Anak, (Jakarta : Al-I‟tisham
Cahaya Umat, 2015), h. 59-61.
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dan tidak boleh perbuatan yang dilakukan dalam kesehariannya tidak sesuai
dengan (isi) nasehat yang diberikan kepada anak-anak. Itu bisa menyebabkan
anak tersebut melecehkan atau tidak percaya lagi dengan nasehat anda (orang
yang memberi nasehat) dan anak bisa saja tidak mematuhi nasehat tersebut.
Kelebihan, tidak diragukan lagi bahwa bervariasi dalam menggunakan
metode ini memberikan pengaruh yang besar di dalam mengkokohkan
pengetahuan,

membangkitkan

pemahaman,

menggerakkan

kecerdasan,

menerima nasehat dan membangkitkan perhatian orang yang mendengar.
Orang tua ketika secara baik memakai metode-metode ini dalam
menyampaikan nasehat dan petunjuknya kepada anak- anaknya baik di rumah
ataupun di lingkungan luar. Insya Allah mereka akan belajar menerapkan dan
menghafalkan apa yang dinasehatkan itu, mereka akan menjadi penyeru
kebaikan, tokoh-tokoh pemberi petunjuk, prajurit risalah, pahlawan jihad,
bahkan menjadi pondasi kokoh dalam membangun masyarakat dan
menjadikan Daulah Islamiyah.
Banyak pula para orang tua yang berhasil ketika memberikan nasehat
secara sederhana dalam suatu situasi, menekankan pada salah satu yang paling
penting, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kejenuhan. Disamping itu,
keberhasilan orang tua ketika memulai nasehatnya dengan sumpah sebagai
penguat, menyelipkan humor sebagai penarik perhatian, bersikap keras agar
berwibawa dalam memberikan nasehat. Sehingga nasehat itu membekas pada
diri anak.
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D. Metode Pendidikan dengan Perhatian dan Pengawasan
Yang dimaksud dengan pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa
mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan
akhlak anak, mengaw asi dan memperhatikan kesiapan mental dan ahkhlak,
disamping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan
ilmiahnya.36
Islam dengan keuniversalan prinsipnya dan peraturannya yang abadi,
memerintahkan para bapak, ibu dan pendidik, untuk senantiasa memperhatikan
dan senantiasa mengikuti serta mengawasi anak-anaknya dalam segala segi
kehidupan dan pendidikan yang universal.37 sebagaiman beberapa firman Allah
SWT, tentang beberapa keharusan memperhatikan dan melakukan pengawasan :

             
 
Artinya : “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki
kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu
adalah bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. Thaha : 132).38
Allah SWT, berfirman :
……      

36

Jamaludin Miri, Lc., Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h. 275.
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Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf.” (Q.S. Al-Baqarah : 233).39
Permasalahan yang harus diketahui oleh para pendidik khususnya orang
tua adalah pendidikan dengan perhatian dan pengawasan tersebut tidak hanya
terbatas pada satu atau dua aspek perbaikan dalam pembentukan jiwa umat
manusia. Tetapi harus mencakup semua aspek : keimana, mental, moral, fisik,
spiritual dan social. Sehingga dengan perhatian dapat menciptakan individu
muslim yang berkribadian matang dan sempurna.40
Perhatian yang diberikan kepada anak bukanhanya dari kebutuhan
jasmaninya saja namun juga ank harus diperhatikan dalam bebrapa aspek
sepertt, : 1) memperhatikan anak dalam segi ke imanan, 2) memperhatikan anak
dalam segi moral/akhlak, 3) memperhatikan anak dari segi mental anak dan
inteklektualnya, 4) memperhatikan anak dalam segi jasmani anak, 5)
memperhatikan anak dalam segi kejiwaan, 6) memperhatikan anak dalam segi
pergaulan

social,

7)

memperhatikan

anak

dalam

segi

spiritual.

8)

memperhatikan anak dalam segi komunikasi, 8) memperhatikan anak dalam
pendidikan.
Metode perhatian dan pengawasan ini mencakup seluruh ranah
pengetahuan anak, karena dalam pelaksanaan metode perhatian dan pengawasan
ini orang tua akan mengolah seluruh ranah pendidikan pada anak sehingga

39
40

Ibid. h. 38.
Jamaludin Miri, Lc., Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h. 288.

88

orang tua harus paham dalam bagaiman cara memberikan perhatian dan
pengawasan yang tepat pada anak. Namun orang tua juga harus menyesuaikan
pada masa perkembangan anak, sekalipun metode perhatian ini sebenarnya
harus dimulai sejak anak masih dalam kandungan, maka berbeda pula perhatian
yang diberikan pada anak yang usianya baru 2.0 tahun, anak memasuki
mumayyizd dan bahkan sampai baligh atau menuju desawa.
Kelemahan dengan metode ini setiap saat orang tua harus ada bersama
anak-anak. Jika orang tuanya seorang karier maka sulit baginya untuk
memperhatikan anak karena sebagian besar waktunya untuk bekerja. Dan bila
bersama dengan anak masih dalam keadaan lelah, jadi sulit sekali bagi mereka
untuk selalu mendampingi anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi ibu
rumah tangga mungkin masih bisa mendampingi dan memperhatikan anakanaknya setiap saat.
Kelebihan, metode perhatian dapat membentuk manusia secara utuh
yang menunaikan hak setiap yang memiliki hak dalam kehidupan, termasuk
mendorongnya untuk menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya secara
sempurna. Melalui upaya tersebut akan tercipta muslim hakiki, sebagai batu
pertama untuk membangun pondasi Islam yang kokoh. Dengan demikian
terwujudlah kemuliaan Islam, dan dengan mengandalkan dirinya akan berdiri
Daulah Islamiyah yang kuat dan kokoh.
Selain itu juga anak kita akan menjadi penyejuk hati, menjadi anggota
masyarakat yang saleh bermanfaat bagi tubuh umat Islam yang satu. Maka,
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hendaklah kita senantiasa memperhatikan dan mengawasi anak-anak dengan
sepenuh hati, pikiran dan perhatian yang sesuai dengan Al-Quran.
E. Metode Pendidikan dengan Hukuman
Dalam hal ini imam mujtahid dan ulama ushul fiqh menggaris bawahi
pada lima perkara tentaang hukuman. Mereka menanamkannya sebagai lima
keharusan yakni menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta benda.
Mereka berkata sesungguhnya semua yang disampaikan dalam undang-undang
Islam, berupa hukum-hukum prinsip dan syariat semuanya bertujuan untuk
menjaga dan memelihara lima keharusan tersebut. Untuk memelihara masalah
tersebut syariah telah meletakkan berbagai hukuman yang mencegah, bahkan
setiap pelanggaran dan perusak kehormatan akan merasakan kepedihan
hukuman-hukuman ini yang dikenal dalam syariat sebagai hudud dan ta‟zir. 41
Islam juga memberikan metode dalam upaya pemberian hukuman
kepada anak, adapun metode yang diberikan Rasulullah Saw, dalam
memberikan hukuman yakni :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menunjukan kesalahan dengan pengarahan.
Menunjukan kesalahan dengan ramah tamah.
Menunjukan kesalahan dengan memberikan isyarat.
Menunjukan kesalahan dengan kecaman.
Menunjukan kesalahan dengan memutuskan hubungan (memboikot).
Menunjukan kesalahan dengan memukul.
Menunjukan kesalahan dengan hukuman yang membuat jera.42

41
42

Jamaludin Miri, Lc., Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h. 303.
Ibid, h. 312-325.
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Al-quran telah memakai metode hukuman yang memberikan kekuatan
dan ancaman dalam banyak ayatyang jelas, dan menggunakannnya dalam upaya
memperbaiki jiwa yang mukmin, mempersiapkan moral dan spiritual. 43
Al-quran terkadang mengecam kekerasan hati, jika jiwa terus menerus
dalam kelalaian, sebagaiman firman Allah SWT :

             
           
   
Artinya : “Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk
tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun
(kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya
telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang
atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan kebanyakan di antara mereka
adalah orang-orang yang fasik.” ( Q.S. Al- Hadiid : 16).44
1. Terkadang mengecam dengan kemurkaan Allah SWT dan azab-Nya dengan
tegas, dan ini adalah tingkatan yang lebih kers dari sebelumnya :

         
          
   

43
44

Ibid, h. 329-332.
Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 540.
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Artinya : 14). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu
segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging
itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus
dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain.
Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. 15). Kemudian,
sesudah itu, Sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. 16).
Kemudian, Sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu)
di hari kiamat. 17). Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas
kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit); dan Kami tidaklah lengah
terhadap ciptaan (kami). (Q.S. An-Nuur : 14-17).45
Atau mengecam dengan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-rasul-Nya :

2.

           
          

 

       
Artinya : “ 278). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
yang beriman. 279). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok
hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. AlBaqarah : 278-279).46

45
46

Ibid, h. 352.
Ibid, h. 48.
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3. Mengecam dengan hukuman akhirat :

           


           
       

Artinya : “ 68). Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina,
barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat
(pembalasan) dosa(nya), 69). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya
pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan
terhina, ( Q.S. Al-Furqan ; 68-69).47
4. Mengecam dengan hukuman dunia

         
       
Artinya : “Jika kamu tidak
menyiksa kamu dengan siksa
kaum yang lain, dan kamu
kepada-Nya sedikitpun. Allah
Taubah : 39).48

berangkat untuk berperang, niscaya Allah
yang pedih dan digantinya (kamu) dengan
tidak akan dapat memberi kemudharatan
Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. At-

Seperti yang diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Dawud dari Ibnu‟Amr
bin „Ash r.a dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda :

قَا َل َرسُى ُل ه
،ين
َ  « ُمرُوا أَ ْو ََل َد ُك ْم ِبالص َهَل ِة َوهُ ْم أَ ْبنَا ُء َسب ِْع ِس ِن:صلهى َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم
َ َِّللا
اجع
َ  َوهُ ْم أَ ْبنَا ُء َع ْش ٍر َوفَرِّ قُىا بَ ْينَهُ ْم ِفي ا ْل َم،َواضْ ِربُىهُ ْم َعلَ ْيهَا
ِ ض

47
48

Ibid, h. 367.
Ibid, h. 194.
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Rasulullah Saw, bersabda : “Suruhlah anak-anakmu mengerjakanshalat, ketika
mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika enggan, ketika mereka
berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. “ (H,R. Abu
Daud).49
Dengan hadits diatas orang tua sudah mendapat dasar panduan utama
yang cukup baik dalam membentuk jiwa anak, terkhusus dalam segi ibadah
dalam segi ibadah terkhusus shalat yang merupakan tiang agama akan melewati
tiga fase dalam kehidupan anak yakni, : 1) Usia dini, menginjak usia 2 sampai
dengan 5 tahun memasuki usia mumayyiz. usia ini anak baru bias melihat orang
tuanya shalat, saat mereka berusa mulai meniru gerakan shalat saat itu anak
sudah dapat dibimbing cara shalat. 2 ) Usia mumayyiz, usia memasuki 7 samapi
usia 10 tahun. Anak sudah harus diperintahkan dan diajak shalat dengan ajaranajaran yang sesuai dengan syariat Islam. 3) Usia baligh, yaitu usia anak yang
sudah memasuki 10 tahun atau sudah haid bagi perempuan dan mimpi basah
bagi ank laki-laki. Pada usia ini anak jika anak enggan shalat maka orang tua
boleh memukul anaknya, yang disesuaikan dengan cara menghukum syari;at
Islam.
Dalam metode menghukum orang tua tidak boleh mukul anak pada
bagian wajah karna Rasulullah Saw, pernah menyampaikan bahwa “apabila
seorang di antara kalian memukul, maka hindarilah wajah,”
Hukuman harus diberikan secara bertahap oleh orang tua, jika anak
melakukan kesalahan ringan untuk pertama kalinya maka orang tua harus
49

Jamaludin Miri, Lc., Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h. 204.
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memberikan hukuman yang ringan saja sebagai pengingat agar anak tidak
mengulang kesalahannya untuk kedua kalinya, apanila orang tua hendak
menghukum anaknya, kedua orang tua ayah dan ibu harus sepakat bahwa anak
telah melakukan kesalah, karena jika diantara orang tua ayah atau ibu tidak
menyetujui maka hukuman yang diberikan tidak memberikan guna atau
kejeraan pada anak. Begitu juga hukuman yang diberikan orang tua harus
berunsur sebagai pelajaran agar anak merasa jera, tapi anak juga bukan tempat
orang tua meluapkan amarah karna orang tua dalam menghukum anak tidak
perlu memaki atau sampai memukul terlalu berlebihan.
Hukuman yang diberikan orang tua terhadap anaknya harus disesuaikan
dengan tingkatan masa perkembangan usia anak, karna tidak adil jika hukuman
diberikan kepada anak usia dua tahun dengan memukul, cukup orang tua
megerutkan wajah saja. Karna anak pada usia itu belum memahami makna
hukuman. Anak usia tiga tahun bias dihukum dengan cara main-mainannya
diambil jika anak melakukan kesalahan. 50
Syarat orang tua dalam memberikan hukuman berupa pukulan kepada
adak mencakup sebagai berikut:
1. Orang tua tidak terlalu terburu-buru menggunakan metode hukuman.
2. Orang tua tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah.
3. Ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan yang peka, seperti
kepala, muka, dada, dan perut .
50

Hasan Syamsi, Modern Isllamic Parenting, (solo : Aisar Publishing, 2014), h.
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4. Pukulan untuk hukuman hendaknya tidak terlalu keras dan tidak
menyakitkan.
5. Tidak memukul anak, sebelum berusia sepuluh tahun.
6. Jika kesalahan anak untuk pertama kalinya hendaknya diberikan kesempatan
untuk bertobat dari perbuatan yang telah dilakukan
7. Orang tua hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, dan tidak
menyerahkan kepada saudara-saudaranya.
8. Jika anak sudah menginjak dewasa dan orang tua melihat bahwa pukulan
sepuluh kali tidak juga mrmbuatnya jera. Maka boleh menambah dan
mengulanginya.51
Metode hukuman ini termasuk pendidikan dalam ranah aspek afektif
karna dalam penerapan metode ini yang menjadi tujuan orang tua adalah agar
anak dapat disiplin dari segi pendidikan agama dalam aspek –aspek beragama
seperti aspek keimanan, aspek akhlak yang dapat terbentuk apabila metode
humuman ini terlaksana dengan baik dan efektif. Hukuman harus disesuaikan
dengan masa perkembangan anak yang harus berbeda jenis hukumannya pada
jenjang-jenjang pertumbuhan anak, agar masa pertumbuhan dan perkembangan
anak secara psikologi dpat berkembang dengan baik.
Kelemahan, jika orang tua atau pendidik dalam memberikan hukuman
dengan memukul ini berakibat buruk pada anak, ini bisa melukai anak. Akan
halnya memukul dada dan perut, juga dilarang karena mengakibatkan bahaya
51

Jamaludin Miri, Lc., Pendidikan Anak dalam Islam, Op.Cit. h. 325-327.
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besar yang terkadang mengakibatkan kematian. Dan biasanya orang tua kalau
sedang menghukum anaknya masih dalam keadaan emosi. Sehingga anak
jiwanya akan tertekan jika hukuman itu terlalu keras (trauma).
Sementara kelemahan yang lain adalah apabila hukuman yang diberikan
tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan antara lain :
1. Akan membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri.
2. Anak akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan
menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum).
3. Mengurangi keberanian anak untuk bertindak.
Kelebihan, anak ketika merasakan bahwa pendidik setelah mendapatkan
hukuman, anak akan berfikir dan berbuat baik, beramah tamah, berlemah
lembut dan bermanis muka disamping ia tidak menginginkan dengan hukuman
itu kecuali mendidik dan memperbaikinya, maka tidak mungkin anak merasa
sempit jiwanya, dan menyimpang akhlaknya. Tetapi ia akan menanggapi
perlakukan baik menunaikan haknya dan berjalan di jalan orang-orang yang
bertakwa dan bersama-sama kelompok orang-orang pilihan.
Pendekatan hukuman yang dinilai memiliki kelebihan apabila dijalankan
dengan benar, yaitu :
1. Hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan anak.
2. Anak tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.
3. Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya. 52

52

Armai Arief, MA., Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat
Pers, 2002), h. 133.
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2. Relefansi

Pandangan

Abdullah

Nashih

Ulwan

Tentang

Metode

Pendidikan Anak dengan Pendidikan Islam Masa Kini.
a. Metode dengan Keteladanan
Menurut Abdullah Nashih Ulwan, keteladanan dalam pendidikan
islam adalah metode yang paling sukses untuk mempersiapkan akhlak
seorang anak, dan membetuk jiwa serta rasa sosialnya. Sebab, seorang
orang tua adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, dan akan menjadi
panutan baginya. Disadari atau tidak, sang anak akan mengikuti tingkah
laku pendidiknya. Bahkan akan terpatri kata-kata, tindakan, rasa, dan
nilainya di dalam jiwa dan perasaannya, baik ia tahu maupun tidak tahu.
Cara orang tua menyikapai pendidikan islam yang akan di tempuh
anak masa kini adalah salah satu cara orang tua menyikapi dan memberi
keteladanan yang baik untuk anak, bagaimana orang tua meneladani
seorang yang baik maka anak akan ikut meneladani kebaikan dari seorang
yang di teladani orang tuaya,
Pendidikan islam pada zaman modern ini menyodorkan tokohtokoh hebat yang berkecimpung di dunia social maka ajarkan anak untuk
mengambil teladan dari beliau yang menggunakan media social dengan
baik, menggunakan waktu beliau untuk berdakwah melalui alat teknologi
modern.maka secara bertahap anak akan terbiasa meneladani tokoh-tokoh
yang memegang syariat islam melalui teknologi maupun langsung. Namun
orang tua juga tidak begitu saja melepas anak dalam mengunakan
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teknologi orang tua harus menerapkan metode keteladanan dengan metode
pengawasan agar anak dapat tepantau dalam penggunaan teknologi pada
perkembangan islam saat ini.
b. Metode dengan Adat Kebiasaan
Metode pembiasaan adalah membiasakan anak untuk melakukan
sesuatu sejak ia lahir. Inti dari pembiasaan ini adalah pengulangan. Jadi,
sesuatu yang anak lakukan hari ini akan diulang keesokan harinya dan
begitu seterusnya.
Metode kebiasaan relefansinya dengan pendidikan islam masa kini
yakni, dapat diterapkan dalam membiasakan anak untuk menggunaka
teknologi dengan baik dan bijak, menjadikan teknologi sebagai pengingat
untuk beribadah kepada Allah SWR, dengan begitu kebiasaan baik akan
timbul selaras dengan perkembangan yang semakin melesat.
Sebagai orang tua masa kini haruslah sigap dalam membiasakan
anak anak dalam memilah seluruh aspek pendidikan islam yang baik,
orang tua harus membiasakan anaknya dalam kebiasaan yang baik seperti
membiasakan

anak

mengunakan

mengunakan

dengan

sebijaknya

teknologi
dan

dengan

membiasakan

sewajarnya,
anak

untuk

menjalankan ibadah tepat waktu, karena pendidikan islam saat ini
sanganlah luas dan teknologi menjadi salah satu sarana

penyalur

informasi pendidikan islam yang bias berbuah baik apabila digunakan
dengan baik dan berbuah buruk apabila digunakan dengan buruk.
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c. Metode dengan Nasehat
Metode dengan nasehat adalah metode yang telah diterapkan sejak
dulu dan telah dipakai khususnya Al-Quran dalam member petunjuk untuk
umat, nasehat yang diberikan orang tua sangatlah berperan penting pada
pola pikr anak, Jadi, sesuatu yang anak lakukan pada hari esok yang
berupa kebaikan adalah buah manis dari segala nasehat orang tua.
Pada dasarnya metode nasehat ini sudah sering dilakukan baik
sengaja ataupun tidak sengaja, namun dieradigital sekarang banyak orang
tua yang mengabaikan bagaimana memeberi nasehat kepada anak-anaknya
di zaman millennia ini. Seharusnya orang tua mempunya cara tersendiri
dalam menasehati anak, karena orang tua yang lebih tau bagaimana sifat
tiap-tiap anaknya, anak di masa kini perlu diberi nasehat dalam keadaan
tenang, atau dalam keadaan sakit, karena jika dalam keadaan marah, hati
anak akan membatu dan setiap kata yang dituturkan orang tua akan sia-sia,
Anak dimasa kini adalah cerminan orang tua, jadi pastikan apa
yang orang tua tuturkan dalam nasehatnya adalah prilaku yang memang
dilakukan orang tua, karena anak adalah pencontoh yang baik sekaligus
sudah lebih lancar bercakap-cakap dengan segan kepada orang tuanya.
Nasehat yang diberikan kepada anak hendaknya di barengi dengan
menggunakan metode kisah atau memetik hikmah dari keadaan sekitar,
tapi bukanlah nasihat yang berbentuk mitos atau mengada-ada namun isi
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nasehat yang diberikan orang tua adalah poin-poin yang nantinya apabila
dilakukan oleh anak akan berbuah dimasa kini dan yang akan dating.
d. Metode dengan Perhatian dan Pengawasan
Metode Perhatian dan Pengawasan adalah satu kesatuan yang
harus dilakukan orang tua, karna orang tua tidak hanya memperhatikan
segala kebutuhan anak, namun juga mengawasi segala aspek yang
berhubungan dengan anak.
Perhatian yang diberikan orang tua pada umumnya adalah
berbentuk perhatian secara kognitif dan psikomotorik anak, namun
mirisnya orang tua tidak memberikan perhatian pada ranah afektif nak
yang berhubungan langsung dengan kejiwaan anak. Contohnya orang tua
lebih sering memperhatikan bagaiman pola makan anak dari pada
memberikan perhatian seperti menanyakan sudahkah shalat, atau memberi
pelukan dan mengatakan “jangan lupa berdoa untuk kebaikan kita
semuaya ya nak “.
Begitupun pengawasan orang tua yang sibuk akan sulit
memberikan pengawasan kepada anaknya, namun ini bukanlah menjadi
alasan orang tua tidak mengawasi anaknya dizaman yang serba modern
dan canggih ini orang tua dapat mengawasi anaknya dari jarak jauh, otang
tua mampu mengawasi dengan alat komunikasi yang dipegang anak, atau
sesekali memantau anak melalui guru-guru disekolah, jangan biarkan anak
berkembang tampa pengawasan orang tua dimasa kini, karena teknologi
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mampu menjerumuskan anak kedalam hal-hal yang bersifat negative dan
dampaknya anak akan menjadi semaunya dan tidak bertanggung jawab.
Orang tua modern saat ini mampu menerapkan metode perhatian
dan pengawasan kepada anak tampa harus bertemu, namun bukan pula
harus diawasi dengan teknologi saja, orang tua juga harus memberikan
pendekatan yang baik kepada anak agar dalam pemberian perhatian dan
pengawasan anak tidak menjadi manja dan semena-mena.
e. Metode dengan Hukuman
Metode dengan hukuman bukanlah salah satu metode yang harus
dilakukan, Karen hukuman adalah opsi terakhir bagi orang tua dalam
mendidik anak terkhusus hukuman berupa pukulan.
Orang tua harus berhati-hati dalam memberikan hukuman pada nak
masa kini karena anak-anak masa kini memegang hak asasi tinggi
sehingga sekalipun itu adalah orang tua apabila member hukuman berupa
pukulan dan anak merasa tidak terima maka anak boleh melaporkan orang
tua nya kepada KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).
Sebagai orang tua yang memegang syariat islam haruslah
menghukum anak sesuai dengan ajaran agama tidak berlebihan dan tidak
pula semena-mena, agama mengajarkan menghukum anak apabila
meninggalkan ajaran syariat islam dan melaksanakan kemungkaran.
Diluar itu orang tua tidak berhak menghukum anak karna kesalahan orang
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tua, seperti dalam keadaan emosi dan depresi orang tua memukul anak
tampa ada alasan.
Dimasa yang modern ini orang tua dituntut untuk mengawasi anak
secara ketat karena pendidikan disekolah bukan lagi patokan dalam
membentuk karakter anak, namun orang tualah pembentuk karakter
sesungguhnya, jadi orang tua harus menghukum anak

maka harus

disesuaikan dengan kesalahan anak, mengingat umur anak ketika
menghukum, dan alangkah baiknya menghindari hukuman berupa pukulan
yang menyakitkan khususnya di bagian tubuh anak yang bersifat fital.
Karena hukuman dapat memberikan efek goncangan kejiwaan anak dan
anak mampu melakukan segala perbuatan yang berbau negative. Anak
dizaman millennia ini harus didik orang tua untuk belajar bertanggung
jawab atas dirinya, dan berbuat sesuai syariat islam.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian penulis yang dipaparkan sebelumnya di bab
empat Abdullah Nashih Ulwan telah menyebutkan tentang beberapa
metode dalam mendidik anak.
Dalam bukunya Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak
Dalam Islam) ini ada lima macam metode yang digunakan yaitu : 1)
Metode Pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan cara
keteladanan atau memberi teladan yang baik, anak akan mendapat sifatsifat yang utama, akhlak yang sempurna, meningkat pada keutamaan dan
kehormatan. Tanpa keteladanan yang baik, pengajaran dan nasehat maka
pendidikan tidak akan berguna. 2) Metode Pendidikan dengan adat
kebiasaan, pendidikan dengan adat kebiasaan, maka anak berada dalam
pembentukan edukatif sampai pada hasil-hasil yang memuaskan sebab ini
semua bersandarkan pada metode memperhatikan dan mengawasi
berdasarkan bujukan dan ancaman, Tanpa ini, pendidikan akan seperti
orang yang menegakkan mengukir langit, maksudnya anak mustahil akan
tumbuh sesuai dengan harapan orang tua yakni menjadi anak yang shalih
dan shalihah. 3) Metode Pendidikan dengan nasehat, dengan pendidikan
memberi nasehat, anak akan terpengaruh oleh kata-kata yang memberi
petunjuk, nasehat memberi bimbingan, kisah yang efektif, dialog yang
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menarik hati, metode yang bijaksana, kemarahan yang membekas. Tanpa
ini, tak akan tergerak perasaan anak, tidak akan bergerak hati dan
emosinya. Sehingga pendidikan anak menjadi kering, dan tipis harapan
orang tua untuk memperbaikinya. 4) Metode Pendidikan dengan perhatian,
dengan pendidikan dan perhatian dan pengawasan, anak akan menjadi
baik, jiwanya akan luhur, budi pekertinya akan mulia akan menjadi
masyarakat yang berguna. Tanpa ini, anak akan terjebak pada kebiasaan
yang hina dan di masyarakat ia akan menjadi belenggu bagi masyarakat
terkhusus orang tuanya. 5) Metode Pendidikan dengan hukuman,
pendidikan dengan memberi hukuman anak akan jera dan berhenti dari
berperilaku buruk. Ia akan mempunyai perasaan dan kepekaan yang
menolak

mengikuti

hawa

nafsunya.

Mengerjakan

hal-hal

yang

diharamkan. Tanpa ini, anak akan terus menerus berkembang pada
kenistaan, kemungkaran dan kerusakan serta berprilaku semaunya,
bertindak tampa berfikir panjang akan resiko dari perbuatannya.
Relevansi dari kelima metode tersebut dengan pendidikan islam
saat ini sangatlah berkaiatan, bahwasanya kelima metode ini harus
diterapkan pada pendidikan islam saat ini yang harus pula disesuaikan
dengan media modern yang semakin berkembang. Adapun yang harus di
perhatikan dalam masa kini dalam penerapan metode yang relevansi
dengan pendidikan islam sebagai berikut:
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1. Metode yang digunakan haruslah di dukung dengan media modern
masa kini.
2. Metode pendidikan islam yang dibutihkan masa kini adalah metode
yang bersifat praktis dan menyeluruh.
3. Metode pendidikan anak pada pendidikan islam saat ini menjadi tolak
ukur perkembangan generasi emas masa datang.
4. Metode pendidikan anak sangatlah penting terkhusus berbasis agama
yang mendorong anak untuk tumbuh menjadi insane kamil
5. Metode pendidikan anak membantu orang tua bekerta praktis diselasela kehidupan masarakat yang serba maju.
6. Metode pendidikan anak menjadi suatu keharusan untuk orang tua
mendidik anaknya dimasa modern ini agar anak dapat bermasyarakat
dan tumbuh secara baik.
Anak adalah amanat dari Allah bagi kedua orang tuanya. Hatinya
yang suci adalah permata yang sangat mahal harganya. Jika dibiasakan
pada kejahatan dan dibiarkan seperti dibiarkannya binatang, ia akan celaka
dan binasa. Bagi para orang tua hendaklah membedakan dalam
memperbaiki anak dan meluruskan kesalahannya. Demikianlah dalam
membiasakannya dan membekalinya dengan pendidikan anak.
Metode pendidikan anak pada dasarnya lebih diarahkan pada nilainilai penanaman akhlak, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan
pada anak-anak mampu untuk mengembangkan dirinya secara optimal.
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Anak-anak dalam usianya ini memiliki daya tangkap dan potensi yang
sangat besar untuk menerima pengajaran.
Orang tua harus lebih focus kepada cara atau metode yang
digunakan dalam mendidik anak supaya anak dapat tmbuh berkembang
dengan baik dan secara islami. Jadi dari metode keteladanan, adat
kebiasaan, nasehat, perhatian, hukuman ini adalah metode untuk
membentuk akhlak anak dan kesemuanya ini bagus untuk diterapkan. Oleh
karena itu orang tua atau pendidik perlu memusatkan perhatian pada
pengajaran anak-anak tentang kebaikan.
B. SARAN-SARAN
1. Penulis berharap bagi para orang tua mudah-mudahan dalam mendidik
anaknya dapat menggunakan kelima metode ini (metode keteladanan,
adat kebiasaan, nasehat, perhatian, dan hukuman) sesuai dengan
tingkatan

anak

dalam

kecerdasan,

kurtur,

kepekaan

dan

pembawaannyaserta disesuaikan dengan masa perkembangan.
2. Hendaknya pendidikan anak lebih menekankan pada penanaman
akidah dan pembinaan akhlak dari pada sekedar menuruti emosi orang
tua atau untuk kepentingan orang tua, agar terbentuk manusia yang
berbudi pekerti luhur.
3. Bagi para orang tua yang berusaha dalam mendidik anaknya hendaklah
disertakan tawakkal kepada Allah karena manusia mempunyai
kemampuan yang terbatas dan apa yang dicita-citakan manusia tidak
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akan terwujud apabila Allah tidak meridhainya. Dan perlu dipahami
pula bahwa dunia anak sekarang berbeda dengan dunia orang tuanya
ketika masih kanak-kanak, sehingga orang tua mendidiknya sesuai
dengan perkembangan zaman.
C. PENUTUP
Maha suci Allah nan mencitapkan serta menggenggam kekuatan
alam semesta. Tidak ada kekuatan untuk melakukan apa yang
dikehendaki-Nya dan tiada daya upaya untuk meninggalkan apa yang
dibencinya, melainkan atas pertolongan-Nya. Alhamdulillah skripsi ini
dapat terselesaikan berkat hidayah yang Allah limpah kepada penulis.
Maka tiada kata yang terungkap
dari

ketulusan

hati

kecuali

panjatan

syukur

kepada-Nya.

Sungguhpun demikian, kesalahan dan kekurangan tentu belum dapat
dinafikan. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan demi
kesempurnaan skripsi ini. terima kasih.
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