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MOTTO 

                  

           

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

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”
1
 

  

                                                             
 

1
 al-Qur‟an, 66: 6. 
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ABSTRAK 

Ashfahani, Jihan Alfrida.2018.Metode Mendidik Anak Dalam Islam Menurut 

Mohammad Takdir Ilahi Dalam Buku Quantum 

Parenting.Skripsi.Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag. 

Kata Kunci: Pendidikan parenting, pola asuh 

Pendidikan adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan 

dan perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan 

pendidikan Islam. Parenting mendampingi dan membimbing semua tahapan 

pertumbuhan anak, merawat, melindungi, dan mengarahkan, kehidupan baru anak 

dalam setiap tahapan perkembangannya. Pola asuh merupakan bagian dari proses 

pemeliharaan anak dengan menggunakan teknik yang menitik beratkan pada 

kasih sayang dan ketulusan cinta yang mendalam dari orangtua. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan konsep quantum parenting 

menurut Mohammad Takdir Ilahi (2) Menjelaskan pola asuh menurut Mohammad 

Takdir Ilahi (3) Menjelaskan metode mendidik anak dalam quantum parenting 

menurut Mohammad Takdir Ilahi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Teknik pengumpulan data dengan cara editing, organizing dan 

penemuan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis data dengan teknik analisis 

isi (content analisys). 

Hasil penelitian ini dapat disimpulakan bahwa (1) Konsep quantum 

parenting menurut Mohammad Takdir Ilahi adalah dan prinsip yang dapat 

mempengaruhi masa depan anak dengan pendidikan yang berpegang teguh pada 

nilai-nilai moralitas dan spiritualitas dengan  memahami, menyerap, dan 

mengaplikasikannya dengan landasan al Qur‟an dan Hadis (2) Pola asuh yang 

baik menurut Mohammad Takdir Ilahi adalah pola asuh demokratis karena tidak 

terlalu keras dan dapat di aplikasikan oleh semua orangtua dengan mudah.yang 

kedua adalah otoriter karena dengan pola asuh otoriter dapat mejadikan anak 

tumbuh dengan baik walaupun anak dididik dengan keras dan dapat memiliki 

pribadi yang berprinsip. Yang terakhir adalah pola asuh permisif pada pola ini 

menjadikan anak tidak memiliki tanggung jawab dengan baik namun orangttua 

memiliki kedekatan yang lebih dibanding dengan pola asuh otoriter (3). Metode 

mendidik anak dalam quantum parenting menurut Mohammad Takdir Ilahi a) 

Dalam bidang emosional dengan menerapkan ketulusan dan kasih sayang, b) 

Dalam bidang spiritual dengan melakukan pendalama ilmu Agama untuk 

meyakini Allah, c) Dalam bidang intelektual dengan menggali dan 

mengumpulkan gagasan-gagasan baru atau kemampuan merancang gagasan lama 

dan menempatkannya pada ide-ide yang baru, d) Dalam bidang moral diharapkan 

mamp berinteraksi dengan baik di masyarakat dan dapat diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalannya waktu dari masa ke masa, Indonesia mengalami 

perkembangan dan perubahan yang sangat pesat terutama dalam bidang 

pendidikan yang dilatar belakangi dari kehidupan lingkungan yang berbeda.Di 

dalam bidangnya, pendidikan mampu menciptakan ilmu baru yang di dalamnya 

terdapat nilai-nilai yang mengalami pergeseran yang dapat membawa dampak 

positif dan negatif. 

Dalam perkembangannya, pendidikan juga memerlukan proses perubahan 

(transformasi) menuju perbaikan. Hal ini ditujukan untuk manusia agar mampu 

mengikuti persaingan dan  perkembangan teknologi yang ada dalam pendidikan. 

Dengan transformasi tersebut diharapkan dapat melahirkan nilai-nilai pendidikan 

yang  memiliki peranan penting baik dalam pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal. 

Di samping itu, pendidikan mampu melahirkan generasi yang bertaqwa, 

berbudi pekerti luhur dengan bekal keterampilan dan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga manusia mampu mengemban amanat dan 

kewajibannya dalam menjalankan ajaran agama untuk kepentingan membangun 

bangsa dan negara. 

Menurut Muhibbin Syah, pendidikan adalah sebuah proses dengan 

metode-metode tertentu, sehingga seseorang bisa memperoleh pengetahuan, 



2 
 

 
 

pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan.
2
Dari paradigma 

tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan mendorong manusia untuk melakukan 

interaksi dengan baik. Pendidikan itu sendiri dapat dikatakan sebagai  proses 

bimbingan secara sadar dari seorang pendidik (guru) terhadap seorang murid 

baik itu  secara jasmani dan rohani untuk menjadikan manusia menjadi pribadi 

yang mampu mengarahkan manusia agar memiliki mental, intelektual dan 

spiritual yang sempurna. 

Proses pendidikan ini dapat berlangsung melalui alam, lingkungan, 

pengalaman dan hal-hal yang dapat mempengaruhi proses perkembangan 

kepribadian dan cara berpikir manusia.
3
Perkembangan pendidikan ini sangat 

didominasi dan dipengaruhi dari lingkungan terutama dalam keluarga. 

Di Indonesia  yang memiliki berbagai masalah yang kompleks salah satu 

diantaranya adalah masalah anak jalanan. Bagi anak yang hidup di jalanan bukan 

merupakan pilihan hidup menguntungkan karena keberadaan mereka menjadi 

permasalahan banyak pihak mulai dari  keluarga, masyarakat dan negara. 

Sementara perhatian yang diberikan negara belum tuntas.
4
Contoh yang sering 

ditemui adalah masalah kesehatan anak jalanan akibat ketidak pedulian 

pemerintah terhadap persoalan yang dialami anak-anak Indonesia yang 

                                                             
2

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru,(Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya), 10. 
3
Safrudin Aziz, Pendidikan Keluarga ( Yogyakarta : Gava Media, 2015), 10. 

4
Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif 

Dan Cerdas, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 27. 
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seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara layak dari 

pemerintah.
5
 

Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan anak terutama dalam 

keluarga.Karena keluarga merupakan awal pendidikan serta pembentukan 

manusia yang bermasyarakat dan yang bertanggung jawab terhadap 

kesinambungan generasi. Institusi keluarga dan masyarakat saling berkaitan dan 

saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan corak atau ciri  

kehidupan. Oleh sebab itu, pembinaan sebuah institusi keluarga sangat 

memerlukan perancangan, persediaan serta komitmen yang tinggi dan tanggung 

jawab ini terpikul di atas bahu setiap masyarakat.
6
 

Sebagaimana firman Allah Ta‟ala dalam al-Qur‟an
7
: 

               

            

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 al-Tahrim: 6) 

 

                                                             
5
Ibid, 28. 

6
Intan Zarina, “Anggapan-anggapan Salah dalam Proses Pengasuhan Anak” dalam Kajian 

ilmu-ilmu Islam (Prosiding Wacana Akademik) Jilid 1, (Bangi: Fakulti Pengajian Islam Universiti 

Kebangsaan Malaysia, 1999), 1. 
7
al-Qur‟an, 66: 6. 
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Sekarang ini banyak anak yang dibesarkan dengan cara yang kurang tepat 

sehingga dapat memicu anak menjadi tumbuh dengan prilaku yang menyimpang 

dan salah. Hal ini dipengaruhi dengan tidak adanya pengarahan dan penanaman 

nilai-nilai positif pada anak, sedangkan lingkungan sangat mempengaruhi 

perkembangan anak. 

Tingkat keberhasilan anak dalam belajar menjadi manusia yang baik 

bergantung pada pengetahuan pendidikan yang didapat dan ketekunan orangtua 

dalam mendidik anak.Seberapa banyak nilai-nilai agama yang ditanamkan pada 

anak-anaknya.Maka dari itu orangtua harus memiliki bekal pengetahuan yang 

cukup.Minimal untuk dapat mendidik anak-anaknya manusia harus berakhlaq 

baik, berilmu, dan memiliki keterampilan (life skills) untuk dapat bertahan 

hidup.
8
 Dan kesulitan orangtua dalam menghadapi berbagai kenakalan anak, 

sehingga orangtua sering melakukan tindakan  yang bisa membahayakan 

keselamatannya. Contohnya ada seorang ayah yang melakukan tindakan keras 

dengan menampar anaknya, kemudian sang ayah merasa bersalah atas ketidak 

sabaran, kekurangan ide-ide mengenai anak mereka dan cara menghadapi anak 

yang melakukan kesalahan. 

Dari permasalahan di atas Mohammad Takdir Ilahi membuat sebuah buku 

dengan judul quantum parenting menjelaskan tentang orangtua yang kesulitan 

mendidik anak dalam keluarga.Buku ini memeberikan pedoman berpikir para 

orangtua bagaimana menumbuhkan kehebatan dalam bidang intelektualitas, 

                                                             
8
Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis Dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014),  52. 
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emosional, sosial, sekaligus spiritual dan moral.Buku karya Mohammad Takdir 

Ilahi merupakan teori baru dalam pendidikan yaitu dengan menggunakan teori 

quantum parenting.Konsep ini dibuat untuk memudahkan para orangtua dalam 

mendidik anaknya kelak. Berbeda dengan teori quantum learning, De Portter 

mengatakan melalui quantum learning ini peserta didik akan diajak untuk belajar 

dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga anak akan lebih 

bebas menemukan pengalaman baru dalam belajarnya. Quantum learning 

memiliki makna yang sama yaitu mengubah energi menjadi cahaya. Prinsipnya 

adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan 

setiap detail apapun memberikan sugesti positif ataupun negatif.
9
Dari pernyataan 

di atas, penulis tertarik ingin mendalami pola pendidikan quantum parenting 

karya Mohammad Takdir Ilahi dengan keunikan teori yang belum ada 

sebelumnya.Dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul 

Metode Mendidik Anak Dalam Islam Menurut Mohammad Takdir Ilahi 

Dalam Buku Quantum  Parenting. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep quantum parenting menurut Mohammad Takdir Ilahi? 

2. Bagaimana pola asuh menurut Mohammad Takdir Ilahi? 

3. Bagaimana metode mendidik anak dalam quantum parenting menurut 

Mohammad Takdir Ilahi? 

 

                                                             
9
Alwiyah Abdurrahman, Quantum learning:membiasakan belajar nyaman dan 

menyenangkan, terjemahan Quantum learning by Bobbi De Porter dab Mike Hernacki (Bandung: 

Kaifa, 2009), 14. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berawal dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep quantum parenting menurut Mohammad Takdir 

Ilahi 

2. Untuk mengetahui pola asuh menurut Mohammad Takdir Ilahi 

3. Untuk mengetahui metode mendidik anak dalam quantum parenting 

menurut Mohammad Takdir Ilahi 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

konsep atau teori pendidikan keluarga secara umum dan khususnya dalam 

pendidikan Islam. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat: 

a. Bagi pelaku pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

kontribusi referensi, bahan acuan atau sebagai bahan perbandingan kajian 

yang digunakan dalam melaksanakan dan mengembangkan pendidikan 

Islam yang bersumber dari parenting. 

b. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengalaman, pengetahuan, wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan 

terutama yang berkaitan dengan pendidikan quantum parenting. 
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E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Selain memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan penelitian ini, 

maka penulis juga menggunakan penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan 

antara lain:  

1. Skripsi Khodijatul K (NIM : 3100213). “Hak Anak Untuk Mendapatkan 

Pendidikan dalam Keluarga Menurut Islam”. Skripsi. Semarang. Fakultas 

Tarbiyah IAIN Walisongo 2004/2005. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui (1) Konsep hak anak dalam Islam (2) Konsep pendidikan anak 

dalam keluarga. (3) Bagaimana hak anak dalam pendidikan keluarga menurut 

Islam.
10

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam Islam sistem 

pendidikan keluarga dipandang sebagai penentu masa depan anak. (2) Syariat 

Islam telah menetapkan hak anak yang merupakan kewajiban yang di 

pikulkan di atas pundak orang tua. (3) Hak anak dalam Islam bukan hanya 

sebatas dengan apa yang ditetapkan dalam Islam , tetapi lebih jauh dari itu 

yakni dalam proses pendidikan itu sendiri. 

2. Skripsi Erny Tyas Rudati (NIM. 3103126), “Konsep Positive Parenting 

Menurut Muhammad Fauzil Adhim dan implikasinya bagi pendidikan Anak”. 

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah pemikiran Muhammad 

Fauzil Adhim tentang Positive Parenting dan Implikasi Positive Parenting 

terhadap pendidikan anak. Implikasi Positive Parenting menurut Muhammad 

                                                             
10

Khodijatul K (NIM : 3100213), Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan dalam Keluarga 

Menurut Islam (Semarang, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 2012). 
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Fauzil Adhim bagi pendidikan anak adalah bahwa, jika anak dididik dengan 

lembut, penuh kasih sayang dan pengertian, maka perkembangan anak akan 

lebih cepat dewasa, cerdas secara fisik dan psikis serta berjiwa besar dalam 

menghadapi kehidupan. Sebaliknya, anak yang dididik dengan kasar 

menggunakan pola asuh otoriter tanpa kasih sayang, anak akan menjadi 

penakut, minder, rapuh akan jiwa dan bahkan akan menjadi anak liar, brutal, 

kasar dan tak bermoral
11

. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Ummu Aiman (NIM : 063111078), dengan Judul 

“Telaah Psikologis Metode Pendidikan Akhlak Anak dalam Keluarga”. 

Skripsi ini membahas telaah psikologis metode pendidikan akhlak anak dalam 

keluarga. Kajian di latar belakangi oleh tanggung jawab keluarga sebagai 

lembaga pendidikan, khususnya pendidikan akhlak yang harus ditanamkan 

sejak dini kepada anak, bahkan jauh sebelum anak itu dilahirkan hingga ia 

mencapai dewasa. Karena ketidak berdayaan anak, terutama pada masa kecil 

membuatnya lebih banyak menerima dan tergantung kepada orang yang ada di 

sekitarnya, bukan semata-mata secara fisik, melainkan secara psikis. Untuk itu 

diperlukan pemahaman orang tua terhadap kondisi psikologi anak yang 

terkadang luput dari perhatian orang tua. Hal yang wajib diperhatikan dalam 

mendidik anak adalah bersikap penuh kasih sayang, lembut dan diiringi 

dengan rasa cinta sehingga dalam memberikan pendidikan orang tua mampu 

                                                             
11

Erny Tyas Rudati (NIM. 3103126), Konsep Positive Parenting Menurut Muhammad Fauzil 

Adhim dan implikasinya bagi pendidikan Anak(Semarang, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo2008) 
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menahan emosi untuk tidak memberi hukuman yang bersifat badaniah kepada 

anak
12

.  

Berdasarkan hasil kajian tersebut terlihat perbedaan apa yang penulis 

bahas yaitu penulis akan lebih menitik tekankan pada tanggung jawab dan 

keterampilan orang tua dalam mengasuh anak (parenting) sebagai dasar 

pendidikan anak memasuki dunia pendidikan secara umum dalam pandangan dan 

aturan-aturan yang terdapat dalam konsep pendidikan Islam. Berbeda dari 

penelitian yang telah dilakukan maupun dari beberapa buku di atas, penulis 

memilih untuk menulis skripsi dengan dasar pendidikan anak dalam perspektif 

Mohammad Takdir Ilahi. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah 

pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap 

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, 

dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data 

yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alami.
13

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kajian pustaka atau sering disebut dengan library research yaitu telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 

                                                             
12

Ummu Aiman (NIM : 063111078), Telaah Psikologis Metode Pendidikan Akhlak Anak 

dalam Keluarga (Semarang, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo2011) 

 
13

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 26. 
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bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan 

pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber 

pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru untuk keperluan baru. 

Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlakukan sebagai sumber ide 

untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk 

melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka 

teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.
14

 

Sumber pustaka untuk bahan kajian, dapat berupa jurnal penelitian, 

disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan 

seminar, diskusi ilmiah atau terbitan-terbitan resmi pemerintah, atau 

lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara kritis dan 

mendalam dalam rangka mendukung gagasan-gagasan dan atau proposisi 

untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.
15

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Penelitian ini sebagian besar berada di perpustakaan, mencari dan 

menyitir dan bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang hendak diteliti. Macam-macam data dapat diperoleh 

dari sumber literatur diantaranya adalah jurnal, laporan hasil penelitian, 

                                                             
 

14
Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan SkripsiKuantitatif, Kualitatif, Library, danPTK 

(Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2016), 55. 
15

Ibid, 55-56. 
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majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, artikel ilmiah, surat-surat 

keputusan dan sebagainya yang hendak diuraikan dalam hasil penelitian.
16

 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini berasal dari 

berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan metode mendidik 

anak (parenting). 

1) Sumber data primer, merupakan rujukan utama dalam mengadakan 

suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian 

tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Ilahi.  Muhammad Takdir. Quantum Parenting. Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media. 2013 

b) Suwaid. Muhammad Nur Abdul Hafizh. Propehetic Parenting: 

cara  Nabi Saw Medidik Anak. Yogyakarta: Pro-U Media. 2010 

c) Muhadi. Yunanto. Sudah Benarkah Cara Kita Mendidik Anak 

(Mendidik Anak Berbasis Karakter Dan Kepribadian. Yogyakarta: 

DIVA press. 2016 

2) Sumber data sekunder, merupakan bahan rujukan yang ditulis oleh 

tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 

Diantaranya adalah: 

                                                             
16

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 50. 
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a) Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi 

Revisi). Malang: UIN Maliki Press. 2013 

b) Dariyo. Agoes. Psikologi Perkembangan Remaja. Bogor Selatan: 

Ghalia Indonesia. 2004 

c) Rafi‟udin. Peran Bunda dalam Mendidik Buah Hati. Bandung: 

Media Istiqomah. 2006 

d) Uhbiyati. Nur. Ilmu Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia. 

1991 

e) Muallifah. Psyco Islamic Smart  Parenting. Yogyakarta: DIVA 

Press. 2009 

f) Brooks. Jane. The Process of Parenting. Terjemahan oleh  Rahmat 

Fajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001 

g) Safrudin.  Pendidikan Keluarga. Yogyakarta: gava media. 2015 

h) Mansur. Pendidikan Agama Usia Dini Dalam Islam. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 2005 

i) Al-Istanbuli. Mahmud Mahadi. Parenting Guide. Dialog Imaginer 

Tentang Cara Mendidik Anak Berdasarkan Al- Qur‟an, As sunnah 

dan Psikologi. Jakarta: Mizan. 2006 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 
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ditetapkan.
17

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan.
18

Karena penelitian ini merupakan 

penelitian library research, maka teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan 

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) 

dengan objek pembahasan yang diteliti dan teknik studi dokumenter adalah 

cara mengumpulakan data melalui peninggalan tertulis, terutama 

berupaarsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-

hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
19

 

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah 

dengan cara: 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu 

dengan yang lain. 

b. Organizing yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah ditemukan. 

c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah. 

                                                             
17

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 308.  

 
18

Moh. Nazir, Metode Penelitan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 22. 

 
19

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

191.  
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Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan meotode mendidik anak, 

maka peneliti menggunakan teknik dokumenter, yaitu teknik dengan cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk 

juga buku tentang teori, pendapat dalil atau hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
20

 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari tafsir al-Qur‟an, 

buku, jurnal, skripsi dan sebagainya dianalisis dengan menggunakan metode 

content analysis.Yaitu teknik yang dilakukan untuk mengungkapkan isi 

sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada 

waktu buku itu ditulis. Dalam analisa ini seorang peneliti dapat menghitung 

frekuensi munculnya suatu konsep tertentu, penyusunan kalimat menurut 

pola yang sama, meyajikan bahan ilustrasi dan lain-lain. Di samping itu 

dengan cara ini dapat dibandingkan antara suatu buku dengan buku yang lain 

dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya 

maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai 

sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau 

sekelompok masyarakat tertentu.
21

Krippendrorff mendefinisikan analisis isi 

                                                             
20

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 34. 
21

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2007), 72-73. 
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sebagai “a research technique for making replicable and valid inferences 

from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use.”
22

 

Prosedur analisa isi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
23 

a. Menseleksi teks yang akan diselidiki dengan memperhatikan: 

1) Menghubungi pihak yang berwenang untuk menetapkan keyakinan 

bahwa analisa isi terhadap suatu buku teks akan berguna. 

2) Mengadakan observasi untuk mengetahui keluasan pemakaian buku 

tersebut. 

3) Menetapkan standar isi buku di dalam bidang tersebut dari segi teoretis 

dan kegunaan praktisnya. 

b. Menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang akan 

diselidiki sebagai alat (tool) pengumpul data. Untuk itu diperlukan 

keahlian khusus dalam bidang yang dibahas oleh buku tersebut dan 

keahlian dalam bahasa yang dipergunakan buku yang akan dianalisa. 

c. Melaksanakan penelitian sebagai berikut: 

1) Menetapkan cara yang akan ditempuh, apakah dilakukan pada 

keseluruhan isi buku, bab per bab, pasal demi pasal, memisahkan 

ilustrasi dengan teks dan sebagainya. 

2) Melakukan analisa terhadap teks secara kualitatif dan kuantitatif, 

misalnya tentang banyak paragraf di dalam suatu topik, jumlah ide di 

dalam setiap paragraf atau topik, ketepatan menempatkan ilustrasi 

                                                             
22

Emzir, Metodologi Penelitian: Analisis Data (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), 283. 
23

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, 2007, 73-74. 
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tertulis dan gambar serta kejelasannya dengan ide yang mendapat 

ilustrasi, panjang pendeknya kalimat untuk menjamin kejelasan 

penyampaian suatu ide dan lain-lain. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian ini, maka pembahasan 

dalam laporan penelitian, penulis membagi ke dalam lima bab, yang masing-

masing bab terdiri dari sub-bab yang berkaitan satu sama lain. Adapun 

sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum 

kajian ini, yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat  penelitian, telaah penelitian terdahulu, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan bagian awal dari 

penelitian ini. 

Bab kedua,  berisi kajian teori, yang memuat teori tentang (1) Perenting 

Dalam Mendidik Anak  (2) Pola Asuh Parenting (3) Metode Mendidk Anak. 

Bab ketiga, berisi uraian sekilas mengenai metode mendidik anak dalam 

Islam menurut Mohammad takdir Ilahi (1) Biografi Mohammad takdir Ilahi, 

karya-karya Mohammad takdir Ilahi, (2) Riwayat penulisan buku Quantum 

Parenting. 

Bab keempat, berisi analisis mengenai konsep pendidikan orangtua 

(parenting) pada anak dalam pendidikan Islam yang meliputi (1) Analisis 

quantum parenting menurut Mohammad Takdir Ilahi. (2) Analisis pola asuh  
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menurut Mohammad Takdir Ilahi. (3) analisis metode mendidik anak dalam 

quantum parenting menurut Mohammad Takdir Ilahi. 

Bab kelima, Penutup berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan 

saran.Bab ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari skripsi. 
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BAB II 

KONSEP PARENTING DALAM MENDIDIK ANAK MENURUT ISLAM 

A. Parenting Mendidik Dalam Anak 

Pendidikan adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan 

pendidikan Islam.
24

Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan (tarbiyah) 

yang secara etimologi memiliki tiga arti.Pertama ( َيْرُبْو -ا َرَب ), artinya tumbuh dan 

berkembang.Kedua, ( َيْرَبى -َرِبَي  ) yang artinya menjadi dewasa dan bertambah 

besar.Ketiga,( َيُرّبُّ -َرَّب  ) yang artinya memperbaiki dan mengurus.
25

Ar-raghib al-

Ashfahani menegaskan dalam kitabnya yang berjudul al-Mufradat, mengatakan 

 yaitu membuat sesuau sedikit ,(الَّترِبَيُة) secara etimologis artinya adalah (الَرّبُّ)

demi sedikit hingga mencapai tingkat kesempurnaan.
26

 

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbinganatau pimpinan 

secara sadar oleh pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 

Dengan demikian, pendidikan dalam arti luas adalah meliputi perbuatan atau 

usaha generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, 

pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya generasi muda, sebagai usaha 

untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik 

jasmaniah maupun rohaniah.
27

 

                                                             
24

Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1991), 18. 
25

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid,  Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik 

Anak,(Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 42. 
26

Ibid.  
27

Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, yang dikutip oleh Mansur, 

Pendidikan Agama Usia Dini Dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 84-85.  
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Pendidik merupakan orang yang membimbing mengajarkan dan memberi contoh 

kepada anak untuk menuju kedewasaan yang baik.Sehingga anak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan dengan baik.Dalam keluarga pembimbing 

tumbuh kembang anak adalah orangtua.Sedangkan dalam sekolah pembimbing 

anak adalah guru. 

1. Pengertian Parenting 

Orangtua yang sedang melakukan bimbingan dapat disebut dengan istilah 

parenting.Secara bahasa parenting berasal dari bahasa Inggris, yang berasal 

dari karaparent yang berarti orangtua.
28

Jika dalam kata dasar bahasa Inggris 

dibelakangnya di tambah “ing” maka orang itu sedang melakukan 

pekerjaan.Dalam hal ini dapat dipahami bahwa parenting berarti orangtua 

yang sedang melakukan pekerjaan.Parent dalam parenting memiliki beberapa 

arti diantaranya adalah ibu, ayah, seseorang yang mendampingi dan 

membimbing semua tahapan pertumbuhan anak, merawat, melindungi, dan 

mengarahkan, kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya. 

Rahmat Fajar mengemukakan bahwa memberikan tanggung jawab dan 

perhatian yang mencakup perhatian yang mencakup kasih sayang dan 

hubungan dengan anak yang terus berlangsung, kebutuhan material seperti 

makanan dan tempat tinggal, akses kebutuhan medis, disiplin yang 

bertanggung jawab, menghindarkan diri serta hukuman fisik yang berbahaya, 

                                                             
28

John M. Echols dan Hassan Shadily, kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: gramedia Pustaka 

Utama, 2005), 418. 
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pendidikan intelektual dan moral, persiapan bertanggung jawab sebagai orang 

dewasa.
29

 

Dapat dikatakan bahwa parenting juga sebagai parental control, proses 

bagaimana orangtua memberikan control pada anak, membimbing anak, dan 

mendampingi anak-anak dalam proses perkembangan anak-anaknya dalam 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya untuk menuju proses 

kedewasaan. 

Khon mendefinisikan parenting adalah cara orangtua berinteraksi dengan 

anak-anaknya yang meliputi tentang pemberian aturan, pemberian hadiah , 

pemberian perhatian dan pemberian hukuman serta tanggapan orangtua 

terhadap prilaku anak-anaknya. Namun ketika orangtua memberikan 

perhatiannya dan hak yang dibutuhkan anak, pola kepengasuhan tidak 

berjalan satu arak, melainkan memiliki interaksi dan timbal balik antara 

orangtua dan anak. Kedua pihak saling mengubah satu sama lain saat anak 

tumbuh menjadi sosok dewasa.
30

 

Nevelnid menyatakan bahwa parenting yang ideal adalah bagaimana 

orangtua bisa mempunyai empati terhadap semua kondisi anak-anaknya, dan 

mencintai anak-anaknya dengan setulus hati.Karen menyatakan bahwa 

kualitas pola asuh yang baik adalah kemampuan orangtua untuk memonitor 

semua aktivitas anak, sehingga ketika anak dalam keadaan terpuruk, maka 

                                                             
29

Jane brooks, The Process of Parenting. Terjemahan oleh  Rahmat Fajar(Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2001), 21. 
30

Ibid, 13. 



21 
 

 
 

orangtua dapat memberikan dukungan dan memperlakukan anak dengan 

sebaik-baiknya sesui dengan kondisi anak tersebut.
31

 

Menurut Theresa  Indira Shanti, menyatakan bahwa parenting adalah pola 

interaksi antara dua orangtua dengan anak-anaknya. Yaitu bagaimana sikap 

dan perilaku orangtua ketika berinteraksi dengan anak-anaknya, termasuk cara 

dalam menerapkan sebuah aturan, mengajarkan nilai-nilai dan norma, 

memberikan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. 

Sehingga hal tersebut menjadi panutan dan contoh bagi anak-

anaknya.Sedangkan menurut Hurlock adalah upaya pendidikan terhadap anak 

agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dan bisa 

diterima oleh masyarakat.
32

 

Pengasuhan yang diberikan orangtua adalah untuk memberikan kelekatan 

dan ikatan emosional yang baik antara orangtua dengan anaknya, juga 

terdapat pemberian kasih sayang oleh orangtua kepada anaknya. Dalam proses 

penerapannya, terdapat berbagai tuntutan, peraturan yang diterapkan oleh 

orangtua kepada anak-anaknya, namun semua itu tergantung bagaimana 

caraorangtua dalam melakukan proses pola asuh terhadap anak-anaknya, 

tergantung dengan model dan jenis pengasuhan yang diterapkan. 

Proses parenting terhadap anak adalah tugas wajib bagi kedua orangtua 

dalam mendidik anak-anaknya. Para orangtua harus memiliki kerja sama 

dalam mendidik anak, jangan sampai terjadi percekcokan atau perselisihan 
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dalam mendidik anak-anaknya. Karena salah paham dalam mendidik anak, 

akan melemahnya fungsi keduannya dalam proses mendidik anak-anaknya. 

Kondisi seperti ini dapat terjadi dimanapun terutama pada keluarga yang 

broken home atau bercerai dan anak yang tidak mendapan perhatian yang 

lebih dari kedua orangtuannya. 

Dengan demikian proses parenting terhadap anak-anak, para orangtua 

wajib memberikan pengertian terhadap anak-anaknya bahwa kekuasaan 

orangtua dalam mendidik dan membimbing adalah satu dan tujuan pendidikan 

terhadap anak-anak adalah satu. Jika kedua orangtua sudah bersatu dan 

masing-masing menjalankan kewajibannya dengan baik, maka anak akan 

patuh dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai anak dengan sebaik-

baiknya.
33

 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa parenting adalah upaya 

pendidikan anak, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dan dapat diterima di masyarakat dengan cara melakukannya sedikit demi 

sedikit dan berlahan  sampai dalam tingkat kesempurnaan. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Parenting 

Proses pelaksanaan parenting secara alami memiliki kendala baik yang 

terlihat secara langsung ataupun tidak langsung. Kendala ini tentunya 

beriringan erat dengan berbagai macam perangkat-perangkat pendidikan, 

baik mencakup unsur fisik, psikis, ataupun kendala yang muncul dari 
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lingkungan masyarakat di sekitarnya.Dalam hal ini orangtua sebagai 

penyelenggara parenting yang mampu memahami dan menyelesaikannya 

dengan tepat. Adapun beberapa kendala pelaksanaan pendidikan ada dua 

yaitu dari intern dan ekstern adalah:
34

 

a. Faktor intern 

1) Kurangnya pemahaman dan perhatian orangtua terhadap pentingnya 

pendidikan. Hal ini dilatar belakangi oleh sebagian orangtua yang 

memiliki kesibukan pekerjaan di luar rumah yang menganggap bahwa 

pendidikan orangtua kurang begitu penting dibandingkan dengan 

pendidikan di sekolah. Sehingga banyak dari orangtua yang 

mencukupi kebutuhan secara lahiriah sehingga lebih memilih 

pendidikan formal dan membayar sekolah mahal untuk anak-anaknya. 

Menurut thantawydjauhari yang dikutip dalam buku safrudin aziz yang 

berjudul pendidikan keluarga mengungkapkan bahwa orang tua yang 

sibuk berkerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga, terkadang 

memiliki sedikit waktu luang untuk anak-anaknya dalam berinteraksi 

sehingga menghilangkan perannya dalam keluarga. 

2) Kemiskinan ekonomi keluarga. Salah satu kendala nyata terhadap 

kehidupan dalam pelaksanaanya pendidikan baik dalam keluarga 

maupun sekolah. Pada keluarga miskin, pendidikan seolah tidak ada 

nilainya bagi mereka karena mereka cenderung lebih memikirkan 

untuk mencukupi kebutuhan hidup yaitu kebutuhan pokok. 
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3) Lemahnya keimanan orangtua. Proses pendidikan dalam keluarga pada 

hakikatnya tidak hanya bersifat pengetahuan, namun hal yang 

mencakup afektif, moral, penghayatan bahkan spiritual. Sehingga 

terlaksanakannya proses pendidikan memerlukan kualitas keimanan 

dari setiap orangtua. Sebab antara ilmu dengan iman adalah satu 

kesatuan yang utuh dalam menciptakan keluarga yang berpendidikan, 

berkarakter, berkualitas serta tentram secara batiniah. 

4) Unsur psikologis. Kondisi pksikologis orangtua dan anak membantu 

menentukan sukses tidaknya proses pendidikan dalam keluarga. 

Pemberian ruang, suasana dan kedekatan secara harmonis dari 

orangtua dapat mendukung dan memahami karakter dan emosi pada 

anak-anaknya. 

5) Tidak adanya pendidik (orangtua) dalam keluarga. Pendidikan anak 

dengan orangtua tunggal dan lengkap memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap pelaksanaannya pendidikan. Hal ini di pengaruhi dari 

banyaknya anak yang mengalami kegagalan dalam hidup disebabkan 

tidak adanya keluarga sebagai pendidik utama. Namun ada juga yang 

mengambilnya sebagai pelajaran dan motivasi untuk bangkit. 

6) Sakit atau cacat fisik dan psikologi. Sakit yang berkepanjangan dan 

berkebutuhan khusus menjadi kendala dalam pelaksanaanya 

pendidikan dalam keluarga, perihal tersebut memerlukan perawatan 

yang lebih baik dalam mendidik. Dan begitu pula dengan anak  

berkebutuhan khusus tentu tidak bisa menerima materi pendidikan 
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secara cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan kesabaran dalam 

mendidik.  

7) Komunikasi orangtua dengan anak. Komunikasi dalam keluarga dapat 

dijadikan alat untuk berinteraksi dengan baik. Apabia sedikit 

komunikasi dalam keluarga akan menumbuhkan sikap dingin yang 

membuat renggang hubungan antara satu dengan yang lainnya. 

b. Faktor ekstern 

1) Tontonan.  

2) Kepedulian masyarakat dalam menumbuhkan nilai-nilai pendidikan  

3) Aspek budaya 

4) Aspek kenyamanan dan kerjasama. 

3. Quantum Parenting 

Quantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. 

Sedangkan teori quantum resonasi parenting adalah metode parenting yang 

memanfaatkan hubungan kesadaran kolektif antara orangtua dan anak untuk 

menemani perkembangan seluruh kecerdasan anak yang meliputi jasmani, 

intelektual, emosi, karakter jiwa, dan spiritual.
35

 

Dalam quantum resonasi parenting dapat berkerja melalui tiga tahap 

yaitu: 

a. Beresonasi dengan sumber daya anak dan memahami serta merasakan 

apa yang sedang disadari dan dialaminya. 
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26 
 

 
 

b. Beresonasi dengan diri sendiri dan sumber daya pengetahuan dialam 

semesta untuk memunculkan berbagai ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dan mampu menjadi solusi bagi anak. 

c. Mengelola secara kreatif antara kesadaran anak dan kesadaran kita 

(orangtua) sebagai input untuk mengeluarkannya menjadi sebuah output 

berupa langkah kreatif parenting yang tepat diberikan kepada anak. 

Adapun keunggualan dari quantum resonasi parenting adalah
36

: 

a. Dapat dipelajari oleh setiap orang tanpa bergantung pada latar belakang 

pendidikan  

b. Dapat dilakukan setiap saat dan dimana saja 

c. Memberikan ide solusi yang spesifik padasetiap masalah dan 

perkembangan anak 

d. Memfasilitasi perkembangan seluruh kecerdasan dan potensi anak 

sesuai dengan kesadarannya 

e. Tidak terpaku hanya dari komunikasi verbal orangtua kepada anak 

f. Sangat fleksibel untuk semua rentang usia anak. 

B. Pola Asuh Dalam Parenting 

Pola asuh merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan 

menggunakan teknik dan metode yang menitik beratkan pada kasih sayang dan 

keulusan cinta yang mendalam dari orang tua. Pola asuh tidak akan terepas dari 

adanya sebuah keluarga. 
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1. Pengertian Pola Asuh 

Menurut Monks menjelaskan pengertian tentang pola asuh sebagai 

orangtua, yaitu ayah dan ibu dalam memberikan kasih sayang dalam 

mengasuh yang mempunyai pengaruh yang besar bagaimana anak melihat 

dirinya dan lingkungannya. Penelitian menujukkan bahwa pola asuh orangtua 

adalah penting dalam upaya menyediakan suatu model prilaku yang lebih 

lengkap bagi anak.Peran orangtua dalam megasuh anak bukan saja penting 

untuk menjaga perkembangan jiwa anak dari hal-hal negatif melainkan juga 

membenuk karakter juga kepribadiannya agar menjadi insan spiritual yang 

selalu taat dalam menjalankan perintah agama. 

Pola asuh adalah suatu sikap yang diberikan orangtua, yaitu ayah dan 

ibu dalam berinteraksi dengan anaknya. Bagaimana cara ayah dan ibu 

memberikan disiplin, hadiah, hukuman, pemberian perhatian dan tanggapan-

tanggapan lain berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak. Ini karena 

ayah dan ibu merupakan model awal dan contoh bagi anak dalam berinteraksi 

dengan orang lain. 

2. Jenis-Jenis Pola Asuh 

Menurut Baumrind, bahwa parenting yang diterapkan oleh orangtua 

terhadap anak-anaknya dibagi menjadi empat jenisyaitu: 
37
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a. Authoritarian parenting (otoriter), dengan ciri-ciri: 

Authoritarian merupakan pola kepengasuhan yang membatasi dan bersifat 

menghukum yang mendesak anak untuk mengikuti petunjuk yang 

diberikan dan menghormati pekerjaan dan usaha-usaha yang telah 

dilakukan orangtua. 

1) Memperlakukan anaknya dengan tegas. 

2) Suka menghukum anak yang tidak sesuai dengan keinginan dan 

kemauan orangtua. 

3) Kurang memberikan kasih sayang terhadap anak. 

4) Kurang memiliki sifat empati. 

5) Mudah menyalahkan segala aktifitas yang dikerjakan anak, terutama 

ketika anak ingin bersifat kreatif. 

b. Authorative parenting (demokratis), dengan ciri-ciri: 

Orangtua yang mendorong anaknya untuk mandiri tetapi tetap memberikan 

batasan dalam mengendalikan tindakan dan memberikan kesempatan 

kepada anak untuk berdialog secara verbal. 

1) Hak dan kewajiban terhadap anak diberikan secara seimbang. 

2) Saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain antara orangtua 

dan anak. Orangtua menerima dan melibatkan anak dalam mengambil 

keputusan terkait dengan keluarga. 

3) Memiliki tingkat pengendalian yang tinggi terhadap anak-anaknya. 

Mengharuskan anak-anaknya untuk bertingkah  sesuai dengan 

perkembangan dan tingkat intelektual mereka sesuai dengan usia 
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mereka, akan tetapi anak-anak tetap diberikan kehangatan, bimbingan 

dan komunikasi yang baik oleh orangtua mereka. 

4) Orangtua memberikan alasan dan penjelasan dengan hukuman dan 

larangan yang diterapkan oleh orangtua untuk anak-anaknya. 

5) Setelah mendukung segala sesuatu yang dilakukan oleh anak tanpa 

membatasi segala potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh anak namun 

tetap diberikan kehangatan, bimbingan dan komunikasi yang baik oleh 

orangtua mereka. 

c. Neglectful parenting (permisif), dengan ciri-ciri: 

Orangtua yang permissive tidak pernah memberikan hukuman dan 

menerima apa yang dilakukan anak tanpa memberkan interprestasi. 

Orangtua tipe ini memeberikan respon pada anak dengan cara menerima 

apapun tindakan anak. Sehingga anak kurang memiliki rasa tanggung 

jawab. 

1) Orangtua memberikan kebebasan kepada anaknya dengan sebebas-

bebasnya. 

2) Anak tidak dituntut oleh orangtuanya untuk belajar bertangguang 

jawab. 

3) Anak diberikan hak yang sama seperti orangtua, dan anak diberi 

kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur dirinya sendiri. 

4) Orangtua tidak banyak mengatur dan mengontrol anaknya, sehingga 

anak tidak dapat diberikan kesempatan untuk mandiri dan mengatur diri 

sendiri dengan kewenangan yang diberikan oleh orangtua. 
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d. Indulgent parenting (situasional) adalah dimana orangtua terlibat dalam 

kehidupan anaknya, tetapi tidak memberikan batasan terhadap prilaku 

anak-anaknya. Orangtua dengan tipe pengasuhan seperti ini sering 

membiarkan anaknya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh anak dan 

membiarkan  anak untuk mencari cara sendiri dalam mencapai tujuan 

mereka. 

C. Metode Mendidik Anak 

Pendidikan agama atau rohani sangat penting untuk ditanamkan sejak dini.Hal 

ini disebabkan agama merupakan satu-satunya pegangan hidup yang mampu 

menuntun manusia menuju jalan yang lebih baik dan bermartabat. Jika anak tidak 

diperkenalkan agama sejak kecil, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang 

tak terkendali dan memiliki berpotensi menjadi nakal. Hal ini disebabkan anak 

tidak mempunyai pedoman hidup yang menuntunnya pada kebaikan. 

Menurut yunanto muhadi dalam bukunya ada tiga hal mendasar yang perlu 

diketahui  dalam mengajarkan agama, yaitu keimanan, ibadah, dan akhlaq (moral 

dan etika).
38

 

1. Hakikat Anak Dalam Islam 

Anak adalah buah hati dan nikmat Allah yang tak ternilai dan 

pemberian yang tak terhingga.Anak merupakan tumpuan hidup dan generasi 

penerus bagi kelangsungan hidup silsilah keluarga.Bahkan anak dapat juga 

sebagai “qurrata a‟yun” yaitu penyejuk pandangan mata dan belahan kasih 
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sayang manusia dalam kehidupan ini.
39

Anak harus dijamin hak hidupnya 

untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya.Oleh 

karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak 

anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi harus 

dihapuskan.
40

 

Dalam pandangan Islam anak adalah amanat Allah yang wajib 

dipertanggung jawabkan.Anak juga diartikan sebagai mereka yang dijaga dari 

segala sifat, sikap dan perbuatan haram atau tercela sehingga apabila 

perbuatan itu dilakukan maka ia akan masuk ke dalam neraka. Penjagaan 

melalui proses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memberikan 

pengarahan yang baik dalam bentuk nasihat, perintah, larangan, pembiasaan, 

pengawasan, maupun pemberian ilmu pengetahuan.
41

 

Al-Qur‟an Surat Al-Kahfi ayat 46: 

                          

          

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 

serta lebih baik untuk menjadi harapan.”
42
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Rafi‟udin, Peran Bunda dalam Mendidik Buah Hati (Bandung: Media Istiqomah, 2006), 
40

Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi) (Malang: UIN 
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Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia mempunyai sifat 

menyayangi harta dan anak-anak. Bila orang tua memang telah mencintai 

anaknya, maka akan sulit dalam mendidik anaknya.
43

 

2. Metode Mendidik Anak Baru Lahir 

Dalam Islam pendidikan telah dimulai sejak dalam kandungan.Selama 

sembilan bulan lebih janin yang berada di dalam kandungan ibunya.Dan 

ketika bayi telah lahir maka berakhirlah sudah masa hidup sebagai janin dan 

mulailah masa hidup sebagai bayi.Dan dari sinilah dimulailah haknya atas 

walinya. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mendidik anak adalah sebagai 

berikut:
44

 

a. Mengeluarkan zakat fitrah  

Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya adalah wajib bukan sunnah bagi 

setiap umat Islam. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Malik, an-Nasai, 

dan Abu Dawud dari Abdullahbin Umar radhiyallahu‟anhuma: 

Rasululah shallallahu „alai wa sallam mewajibkan zakat fitrah satu sha‟ 

gandum atas setiap hamba sahaya dan orang merdeka, baik kecil maupun 

sudah dewasa. 
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b. Berhak menerima harta waris  

Rasululah shallallahu „alai wa sallam bersabda: seorang bayi tidak akan 

mendapat warisan sampai dia mengeluarkan suara, yaitu berteriak, 

bersendawa atau menangis. 

Dalam kitab syarhussunnah telah disebutkan, apabila seseorang 

meninggal dunia, sementara salah seorang ahli warisnya masih dalam 

bentuk janin maka warisannya harus menunggu untuk dibagi. Apabila lahir 

dalam keadaan hidup, maka warisannya dibagikan untuk ahli waris yang 

lain. Apabila dilahirkan dalam keadaan hidup namun sesaat kemudian 

meninggal, maka si bayi mendapat warisan baik sudah mengeluarkan atau 

belum selama terdapat tanda-tanda kehidupan padanya seperti sendawa, 

nafas atau gerakan yang menjadi bukti bahwa bayi tersebut pernah hidup. 

c. Pemberitahuan dan ucapan selamat atas kelahiran bayi 

Masyarakat Islam dengan kekeluargaan sebagai ciri utamanya tidak 

akan meninggalkan peristiwa kelahiran baik kabar yang  membahagiakan 

atau kabar yang menyedihkan. Hal ini bertujuan untuk menyambung tali 

silaturrahmi dan membangun masyarakat Islam menjadi kokoh dan 

kuat.Terhadap bayi yang baru dilahirkan dan mulai terhitung sebagai 

bagian dari masyarakat Islami, seluruh anggota masyarakat hendaknya 
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memeberikan ucapan selamat kepada orangtuanya untuk meneladani 

ucapan selamat dari para malaikat kepada rasul-rasul Allah. 

                         

                      
45

 

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri 

melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah 

menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang 

membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan 

diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang 

saleh". 

d. Azan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri 

“Bahwasannya Rasululah shallallahu „alai wa sallam membaca azan 

ditelinga al-Hasan bin Ali sesaat setelah Fatimah melahirkan dengan azan 

untuk shalat.” 

Hikmah dibalik azan ini adalah dikatakan sebagaimana dikaakan oleh ad- 

Dahlawi rahimahullah sebagai berikut: 

1) Azan adalah salah satu syiar Islam 

2) Pemberitahuan tentang agama Muhammad 

3) Harus membaca azan tersebut ditelinga si bayi 
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4) Salah satu keutamaan azan adalah mengusir setan dan setan ini 

mengganggu di awal masa kelahiran bayi. 

Abu Hurairah radhiyallahu „anhu berkata, bahwasannya Rasululah 

shallallahu „alai wa sallam bersabda, “Tidak ada seorang bayi pun yang 

dilahirkan melainkan diganggu oleh setan sehingga dia menagis dengan 

keras disebabkan oleh gangguan setan ini, kecuali putra Maryam dan 

ibunya.”kemudian Abu huarairah mengatakan, “kalau kalian suka, 

silahkan baca:‟Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak 

keturunannya kepada (pemeliharannya) engkau dari pada setan yang 

terkutuk‟. (Q.s. Ali „Imran [3]: 36).” 

e. Berdoa dan bersyukur 

Rasululah shallallahu „alai wa sallam bersabda, “ tidaklah Allah „Azza wa 

Jallamemberi kenikmatan kepada serang hamba berupa keluarga, harta 

atau anak kemudian dia mengucapkan, „ Maha besar Allah tiada kekuatan 

yang melebihi kekuatan Allah‟, melainkan dia tidak akan melihat pada 

kenikmatan tersebut suatu bencana selain kematian.” 

 

f. Menyuapi bayi dengan kurma 

“Aku mendapatkan seorang anak. Aku membawanya menghadap Nabi 

shallallahu‟alaihi wa Sallam. Beliau memberinya nama Ibrahim. Kemudia 
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beliau menyuapinya dengan kurma dan mendo‟akannya keberkahan 

kepadanya lalu menyerahkannya kepadaku.” 

 

 

 

3. Metode Mendidik Anak Pada Hari Ke Tujuh Kelahiran 

Setelah masa kelahiran bayi maka dimulailah masa dimana bayi 

mendapatkan hak-haknya yang nantinya akan menjadi awal perubahan dan 

perkembangan aktivitas bayi dimulai. Hak-hak yang harus diketahui oleh 

para orangtua adalah:
46

 

a. Memberi nama bayi 

Setelah bayi dilahirkan, kemuliaan dan kebaikan pertama yang diberikan 

kepadannya adalah menghiasi dengan nama dan julukan yang baik. 

Karena nama yang baik memiliki dampak yang positif pada jiwa dari 

pertama kali mendengarkannya.  

                      

    

“ Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya 

dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang 

yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. 

nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka 

kerjakan”. 

 

b. Mencukur rambut 

                                                             
46
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Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Rasululah shallallahu „alai wa salam 

bersabda kepada Fatimah setelah dia melahirkan Hasan, “Hai Fatimah, 

cukurlah habis rambutnya dan bersedekahlah perak seberat hasil 

timbangan rambut itu.”Fatimah menimbangnya beratnya mencapai satu 

dirham atau tidak sampa satu dirham. 

 

 Sedangkan Asy-syaikh ad-Dahlawi rahimahullah mengomentari 

hadis ini (Tentang sebab sedekah dengan perak) mengatakan “Seorang 

anak ketika berpindah darimasa janin menjadi masa bayi, itu adalah suatu 

kenikmatan yang patut disyukuri. Syukur paling baik dilakukan adalah 

dengan menggantinya yaitu bersedekah.Maka, ketika rambut bayi 

merupakan peninggalan masa jani, mencukurnya adalah pertanda 

dimulainya masa bayi.Saat itu sepatutnya untuk ditimbang untuk 

disedekahi dengan perak.Kemudan menggunakan perak dengan ini 

dikarenakan emas cukup mahal dan tidak mungkin dilakukan selain orang 

kaya.Sementara benda lainnya tidak akan bernilai inggi apabila 

disedekahkan seberat rambut bayi.” 

c. Aqiqah 

Bahwasanya dia bertanya kepada Rasululah shallallahu „alahi wa sallam 

tentang aqiqah.Beliau menjawab, “anak laki-laki dua ekor kambing dan 

perempuan satu ekor kambing.Tidak apa-apa kambing jantan atau 

kambing betina.” 

 

Imam maliki mengatakan “bahwa orang yang hendak melakukan 

aqiqah, dia lakukan dengan menyembeleh kambing untuk laki-laki 

maupun perempuan. Tetapi aqiqah sendiri hukumnya tidak wajib. 
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Hukumnya adalah sunnah untuk mengerjakannya dan merupakan perkara 

yang terus dilakukan dalam mazhab kami. Orang yang mengaqiqah 

anaknya sama seperti menyembelih hewan qurban, tidak boleh 

menyembeleh kambing buta, pincang, tanduknya patah atau pecah, dan 

sakit. Daging dan kulitnya tidak boleh dijual, tulangnya tidak boleh 

dipatahkan.Seluruh keluarga boleh makan dagingnya dan bersedekah 

dengannya. Tidak boleh si bayi disentuhkan pada darah hewan 

sembelihan tersebut sedikit pun.” 

Adapun hikmah dari aqiqah adalah : 

a) Sebagai pemberitahuan entang garis keturunan dengan cara yang 

baik. 

b) Memupuk rasa kedermawanaan dan menekan sikap pelit 

c) Sebagai bentuk kepauhan kepada Allah Subhanahu wa ta‟ala 

d) Sebagai upaya mendekatkan bayi kepada Allah Subhanahu wa ta‟ala 

e) Tertebusnya gadaian pada si bayi 

d. Khitan 

Secara etimologi, khian berarti memotong kulit kepala zakar.Secara 

terminology adalah memotong lingkar kulit yang ada di bawah kulit 

kepala zakar. 

4. Metode Mendidik Anak Dengan Menyusu dan Menyapih 

Seorang bayi terbentuk dari makanan yang dimakan ibunya ketika dia 

masih berbentuk janin.Setelah dilahirkan si bayi melanjutkan dengan 

meminum ASI.Oleh karena itu, ASI merupakan makanan lanjutan untuk 
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pembentukannya.Inilah penyebab dianjurkannya ASI. Ada beberapa hikmah 

dibalik meminum ASI diantaranya:
47

 

a. Sibayi meminum susu yang sangat bersih dan higenis 

b. Tidak dingin dan tidak panas 

c. Selalu ada setiap saat 

d. Tidak rusak karena disimpan 

e. Sesuai dengan lambung bayi 

f. Memenuhi segala kebutuhan gizi bayi 

g. Membentuk sisitem imun bagi bayi dalam melawan kuman penyakit 

h. Meminum susu langsung dari payudara ibu mencegah obesitas bagi ibu 

dan anak 

i. Meminum susu langsung dari payudara ibu menimbulkan kasih 

sayang.dan memperkuat ikatan antara ibu dengan anaknya. 

5. Metode Mendidik Anak Ala Nabi 

Banyak metode Islam yang membuat para orangtua dan pendidik dapat 

menerapkan dalam setiap aspek kehidupan anak, baik dari sisi akal maupun 

kejiwaannya.Karena dengan metode ala nabi mampu menerangi jalan 

mereka. Metode metode tersebut diantaranya adalah :
48

 

a. Menampilkan suri teladan yang baik 

Suri teladan yang baik memiliki dampak yang besar pada kepribadian 

anak. Sebab mayoritas yang ditiru anak berasal dari kedua orangtuanya  

                                                             
47

Ibid, 128. 
48

Ibid, 139-163. 
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dan memiliki pengaruh yang sangat besar dan paling dominan berasal dari 

orangtuanya. 

“Kedua orangtuanyalah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani” 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku 

telah menceritakan kepada kami Ahmd Ibnu Saleh, telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Ibnu Hisyam 

ibnu Sa‟ad, dari Zaid ibnu Aslam, dari ayahnya, bahwa ia dan Yarfa‟ 

pernah menginap di rumah Umar Ibnul Khattab. Dan Umar mempunyai 

kebiasaan mengerjakan shalah sunnah di tengah malam, tetapi adakalanya 

ia tidak mengerjakannya, sehingga kami katakan, “Dia tidak shalat 

sunnah malam hari pada hari ini, tidak sebagaimana malam-malam 

sebelumnya.” Umar bila hendak mengerjakan shalat sunnah malam hari, 

ia membangunkan keluarganya untuk ikut shalat bersamanya.
49

 Hal ini 

menunjukkan bahwa cara yang paling efektif dalam mendidik keluarga 

adalah dengan memberinya teladan. 

b. Mencari waktu yang tepat untuk member nasihat 

Kedua orangtua harus memahami bahwa memilih waktu yang tepat 

untuk memberikan pengaraha kepada anak-anak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil nasihatnya.Memilih waktu yang tepat juga 

efektif dan meringankan tugas orangtua dalam mendidik anak.Hal ini 
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Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Vol.16, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2000), 457. 
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dikarenakan sewaktu-waktu bias menerima nasihat orangtua. Apabila 

orangtua sanggup mengarahkan  anak untuk menerima pengarahan yang 

telah diberikan akan memperoleh keberhasilan dalam upaya pendidikan. 

Rasululah shallallahu „alai wa sallam mengatakan bahwa ada tiga waktu 

mendasar dalam memberikan pengarahan kepada anak. 

1) Dalam perjalanan 

2) Waktu makan 

3) Waktu anak sakit 

c. Bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak. 

Orangua dituntut agar selalu bersikap adil dalam melaksanakan dan 

merealisasikan apa yang mereka inginkan, yaitu dengan menyamakan 

pemberian untuk anak-anak. Karena kedua hal ini memiliki pengaruh 

yang sangat besar sekali dalam sikap berbakti dan ketaatan anak. 

d. Menunaikan hak anak 

Menunaikan hak anak dan menerima kebenaran darinya dapat 

menumbuhkan perasaan positif dalam dirinya dan sebagai pembelajaran 

bahwa kehidupan itu adalah memberi dan menerima. Disamping itu juga 

merupakan pelatihan bagi anak untuk tunduk kepada kebenaran, sehingga 

dengan anak melihat suri teladan yang baik dihadapannya mampu 

membiasakan diri anak untuk mengungkapkan isi hati dan menuntut apa 

yang menjadi haknya. Sebaliknya, tanpa hal ini akan menjadikan anak 

menjadi orang yang tertutup dan dingin. 
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e. Mendo‟akan 

Do‟a merupakan cara yang dilakukan setiap orangtua untuk selalu 

konsisten dalam menjalankan setiap perkerjaan. Mereka juga mencari 

waktu-waktu yang dikabulkan yang telah dijelaskan Rasululah 

shallallahu „alai wa sallam.Bagaimanapun do‟a orangtua selalu 

dikabulkan disisi Allah. Dengan do‟a rasa sayang akan semakin membara, 

rasa cinta kasih akan semakin tertanam kuat dihati sanubari kedua 

orangtua, sehingga keduannya akan semakin tunduk kepada Allah dan 

berusaha sekuat tenaga untuk dapat memeberikan yang terbaik bagi anak 

mereka untuk masa depannya.  

f. Membelikan mainan 

Membeliakn mainan anak dalam Islam tidak memiliki larangan 

bahkan Rasululah shallallahu „alai wa sallam memberi pengakuan 

terhadap mainan Aisyah radhiyallahu‟anha. Hal ini menjadi bukti tentang 

pentingnya mainan bagi anak-anak dan kecintaan mereka pada benda-

benda kecil berbentuk dan memiliki rupa. Orangtua membelikan mainan 

anak sesuai dengan usia dan kemampuannya. Hal ini bertujuan agar anak 

memulai untuk menyibukkan pikiran dan indrannya sehingga dapat 

tumbuh sedikit demi sedikit.Mainan yang diberikan haruslah memiliki 

manfaat bagi perkembangnnya dan pertumbuhan anak. 

g. Membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan. 

Orangtua mempersiapkan segala macam sarana dan prasarana agar 

anak berbakti kepada kedua orangtua dan menaati perintah Allah dapat 
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membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan sera 

mendorongnya untuk selalu menurut dan mengerjakan perintah. 

Mencipakan suasana yang nyaman mendorong si anak untuk berinisiatif 

menjadi orang terpuji. Hal ini  bertujuan untuk memiliki tanggung jawab 

yang besar di pundak kedua orangtua dalam membantu anak mereka 

untuk berbakti. Disamping itu orangtua memiki kemampuan untuk 

melenyapkan sifat kedurhakaan dari anak mereka yaitu dengan hikmah, 

nasihat yang baik dan waktu yang tepat. 

h. Membantu anak berbakti 

Mempersiapan segala macam sarana agar anak selalu berbakti kepada 

orangtua dan menaati perintah Allah serta membantu anak untuk selalu 

menurut dan mengerjakan ketaatan serta mendorongnya mengerjakan 

perintah.Menciptakan sesuatu yang nyaman dapat mendorong anak agar 

menjadi pribadi yang terpuji. 

i. Tidak suka marah dan mencela 

Rasululah shallallahu „alai wa sallam  memiliki seorang pembantu 

namun beliau tidak pernah mencela atau marah pada pembantunya dalam 

mengerjakan pekerjaan. Hal ini didukung dengan hadis dari Anas 

radhiyallahu‟anhu  pembantu nabi selama sepuluh tahun lamanya.   
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“Aku menjadi pembantu Nabi shallallahu „alai wa sallam selama sepuluh 

tahun. Tidaklah beliau memeberiku perintah, lalu aku lama 

mengerjakanny, atau tidak aku kerjakan sama sekali, melainkan beliau 

tidak mencelaku. Apabila ada salah satu anggota keluarga beliau yang 

mencelaku, beliau bersabda, „Biarkanlah dia. Kalau dia mampu, pasti 

dilakukannya.” 

 

6. Metode Menghukum Anak Yang Mendidik 

Luqman berkata “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu 

perbuatan) seberat biji sawi,” yaitu kezaliman dan kesalahan, sekalipun 

seberat biji sawi “niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya),” 

Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat ketika Dia mendirikan 

timbangan keadilan serta membalasnya. Jika kebaikan, maka akan dibalas 

dengan kebaikan dan jika keburukan, maka akan dibalas keburukan.
50

 

Adapun hukuman bagi anak yang mendidik dan dapat diaplikasikan 

sebagai pembelajaran adalah:
51

 

a. Hukuman merupakan pendidikan  

Hukuman bukanlah pembalasan dendam kepada anak.Tujuan 

sebenarnya adalah untuk memberikan metode pendidikan.Dengan  

dilakukannya hukuman tersebut, apabila segala metode sudah dilakukan 

dan belum behasil, maka ini artinya anak memerlukan pengobatan berupa 

hukuman. Hal ini dilakuan sebagai metode mendidik anak bukan 

hukuman.Karena hukuman dilakuan atas dasar kejahatan, sementara 

prilaku anak kecil tidak termasuk tindakan kejahatan.Berbeda dengan 
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orang gila dan anak kecil yang berakal, keduanya tidak termasuk kategori 

yang dihukum atau diberi pendidikan. 

Dengan di berikannya hukuman untuk menyadarkan anak dalam 

kesalahan bahwa masalah serius bukan merupakan permainan.Dengan 

merasakan pedihnya hukuman maka, anak dapat menyadari besarnya 

nilai-nilai kasih sayang dan kelembutan yang didapatkan dari kedua 

orangtuanya. Adapun cara efektif dalam mengoreksi kesalahan anak 

diantaranya adalah: 

1) Pertama: kesalahan dalam pemahaman, yaitu anak tidak memiliki 

pemahaman yang benar tentang sesuatu sehingga anak melakuka 

kesalahan pada sesuatu. 

2) Kedua: kesalahan dalam aplikasi, yaitu anak tidak mampu dalam 

menyelesaikan pekerjaannya yang dilakukan karena belum terbiasa 

dengan pekerjaan sehingga melakuakan suau kesalahan 

3) Ketiga: kesalahan terletak pada diri anak sendiri yang sengaja melakua 

kesalahan. Oleh sebab itu, mencari inti kesalahan yang dilakukan anak 

cukup membantu memudahlan koreksiannya. 

b. Betahap dalam menghukum anak 

Apabila anak belum bisa dikoreksi kesalahan dan praktiknya secara 

langsung, dan terus mengulang kesalahan terus menerus dengan 

kesalahan yang sama maka dia harus dihukum. Ada beberapa tahapan 

yang harus di ikuti dalam hukuman ini diantaranya adalah : 
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1) Memperlihatkan cambuk kepada anak 

Mayoritas anak takut dalam melihat cambuk atau alat hukuman 

lainnya.Maka hanya dengan memperlihatkannya kepada mereka. 

Akibatnya prilaku mereka menjadi lebih baik dan sesuai apa yang 

sudah diajarkan. Dengan demikian didalam rumah harus ada cambuk 

atau tongkat agar anak takut untuk melakukan kesalahan dengan 

sengaja atau nakal. 

2) Menjewer daun telinga 

Ini adalah hukuman fisik untuk anak.Pada tahap ini anak mulai 

mengenali kepedihan akibat melakukan kesalahan, yaitu telinganya 

dijewer. 

3) Memukul anak 

Apabila melihat tongkat atau cambuk tidak berhasil dan menjewer 

telingan  juga tidak membawa dampak positif sementara anak terus 

melakukan kesalahan yang sama, maka tahap ketiga adalah memukul 

anak hal ini bertujuan untuk meredam kenakalannya.  

c. Metode pemukulan 

Memukul anak dimulai dari usia sepuluh tahun. Hal ini dikarenakan 

anak meninggalkan tiang dan rukun agama yang nanti akan dimintai 

pertanggung jawabannya di hari kiamat. Rasululah shallallahu „alai wa 

sallam tidak mengizinkan untuk memukul anak sebelum usia sepuluh 

tahun. Terlebih lagi dalam aspek kehidupan, akhlak dan pendidikan, yang 

tingkatan dan nilainya masih di bawah shalat di sisi Allah. 
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Apabila dibawah sepuluh tahun, maka tahapan-tahapan sebelumnya 

yang dlakukan dengan teliti dan penuh kesabaran. Dalam hal ini untuk 

usia sepuluh tahun mulai ditetapkan hukuman pukulan. Namun menurut 

al-Atsram mengatakan: Abu Abdilah ditanya tentang pengajar yang 

memukul anak-anak. Dia menjawab, itu dilakukan sesuai dengan 

kesalahan yang dilakukan.Dia juga harus meneliti dan memperhatikan 

terlebih dahulu sebelum memukul.Apabila ana itu masih terlalu kecil dan 

belum berakal maka tidak boleh dipukul. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa orangtua dan pengajar dituntut untuk 

tenang dan tidak terburu-buru dalam meluruskan prilaku anak. Apabila 

kita tahu bahwa anak sedang berada dalam masa pertumbuhan jasmani 

dan akal, maka apabila terlalu banyak  dipukul dapat berakibat buruk bagi 

anggota tubuhnya dan dapat merusak jiwa serta pola pikirnya. Para 

orangtua harus tahu bahwa terlalu banyak memukul anak akan 

menjadikan anak kebal terhadap pukulan, selain itu juga akan melahirkan 

dampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. 

d. Batas jumlah pukulan  

Jumlah pukulan yang diberikan dalam aktivitas pendidikan tidak boleh 

lebih dari sepuluh kali. Hal ini berdasarkan hadis yang di riwayatkan oleh 

Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu‟anhu: 

. 
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“Nabi shallallahu „alai wa sallam bersabda,tidak boleh dicambuk lebih 

dari sepuluh kali cambukkan selain pada hukuman hadd.” 

  Hadis tersebut menerangkan bahwa tidak dibolehkan memukul lebih 

dari sepuluh kali kecual pada masalah hadd. Karena anak belum 

mencapai usia baligh, maka apabila anak melakukan kemaksiaan hanya 

mendapatkan ta‟zir atau hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. 

e. Alat dan cara memukul, serta tempat yang dipukul 

Mengetahui ciri-ciri alat dan cara memukul, serta tempat mana yang  

boleh dipukul menjadi semacam pedoman ditengah kebodohan sebagai 

orangtua dan pengajar dalam menghukum anak didik. Sebab apa yang 

mereka lakukan adalah pembalasan dendam, bukanlah sebagai pendidikan 

dan rahmat, melainkan amarah. Ada beberapa orangtua yang memukul 

anaknya dengan kejam dan bahkan melebihi hukuman hadd 

Allah.Pengetahuan tersebut harus diketahui para orangtua agar mereka tau 

posisinya dalam pendidikan Islam. Ciri-ciri alat untuk memukul Abul 

A‟laal-Maududi menjelaskan tentang bentuk cambuk pada hukuman 

zina.Cambuk atau tongkat yang dipergunakan untuk memukul tidak boleh 

terlalu keras atau sangat lunak. Asy-Syaikh al-Faqih Syamsuddin al-

Inbani menjelaskan bahwa cambuk itu harus : 

a) Bentuknya sedang, antara ranting dan tongkat 

b) Kelembapannya sedang, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah 

c) Jenis apapun bisa dijadikan cambuk diantaranya: kulit, akar, kayu, 

sendal atau kain yang dipilih dan lain sebagainya. 
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Cara memukul yang dilakukan dengan kekuatan sedang. Asy-Syaikh 

al-Faqih Syamsuddin al-Inbani menjelaskan secara ringkas yaitu tata cara 

memukul anak diantaranya: 

a) Harus dilakukan secara menyebar, tidak terkumpul disatu tempat 

b) Antar dua pukulan beruntun harus ada jeda waktu agar rasa sakit dari 

pukulan pertama meredah 

c) Pemukul tidak boleh mengangkat cambuknya tinggi-tinggi sampai 

terlihat ketiaknya, agar tidak begitu menyakitkan. 

Tempat yang dipukul Tidak boleh dilakukan pada satu tempat.Harus 

disebar ke bagian-bagian lain dari tubuh.Sehingga semua anggota tubuh 

mendapatkan haknya selain wajah dan kemaluan. Memukul tidak disertai 

amarah Rasululah shallallahu „alai wa sallam memerintahkan seorang 

muslim untuk dapat menahan amarah sebisa mungkin. Tanda-tanda 

seseorang marah adalah dimulai dengan caci-maki kepada anak. Namun 

jika anak menyebut nama Allah maka sebaiknya berhenti untuk memukul 

Ketika orangtua atau pengajar memukul anak, sedangkan anak tersebut 

merasa kesakitan dan dia memohon pertolongan kepada Allah, maka 

Rasululah shallallahu „alai wa sallam menyeru untuk berhenti 

memukulnya. Hal ini dikarenakan anak telah menyadari kesalahannya dan 

akan segera memperbaikinya atau, anak tidak sanggup dalam menahan 

rasa sakit yang di rasakannya dan merasa ketakutan. 
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BAB III 

KAJIAN BUKU QUANTUM PARENTING MENURUT MOHAMMAD 

TAKDIR ILAHI DALAM METODE MENDIDIK ANAK DALAM 

PENDIDIKAN ISLAM 

A. Biografi Mohammad Takdir Ilahi 

Mohammad Takdir Ilahi, M.Hum.lahir pada tanggal 17 September 1987 

di Kabupaten Pamekasan Madura. Dia telah selesai menempuh Pendidikan 

dasarnya di tanah kelahirnya pada tahun 2000 dan melanjutkan studinya di MTs 

Al-Huda Sumber Nangka Duko Timur Larangan Pamekasan hingga lulus tahun 

2003. Setelah tamat dan mengenyam pendidikan di tanah kelahirannya beliau 

melanjutkan pendidikan dengan masuk ke Pondok Pesantren Annuqayah Daerah 

Lubangsa Selatan.Pondok Pesantren Annuqayah yang berlokasi di Guluk-Guluk 

Sumenep Madura didirikan pada tahun 1887.
52

 

Dan pada tahun 2007, kuliah Perbandingan Agama di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Selain mengikuti berbagai ajang lomba ia juga menulis di 

Media Masa, diantaranya adalah Kompas, Jawa Pos, Republika, Media 

Indonesia, Seputar Indonesia, Suara Karya, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat 

Bandung,Bisnis Indonesia, Kotan, Investor, Jurnas, Lampung Post, Bisnis Bali, 

Bali Post, Bernas Jogja, Koran Merapi, Kabar Indonesia, Harian Jogja, 

Joglosemar, Solo post, Bangka Post, Suluh Indonesia, Surya, Tribun Tangerang, 
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Tribun Makasar, Koran Jakarta, Harian Analisa, Harian Umum Pelita, Radar 

Madura, Tabloid Info Sumenep.
53

 

1. Karya Tulis Mohammad Takdir Ilahi 

Berbagai tulisan Mohammad Takdir Ilahi mulai dari  masalah 

pendidikan, ideologi, pemikiran, strategi pendidikan dan lain-lain telah 

tersebar di mana-mana. Buku-buku tersebut antara lain: 

a. Pembelajaran Discovery Strategy & Mental Vocational Skill. Buku ini 

diterbitkan pada tahun 2012 di Yogyakarta. Buku ini berisi tentang Arus 

globalisasi yang semakin berkembang menimbulkan persaingan hidup 

dalam berbagai bidang. Dalam era tersebut mereka yang kuat akan 

semakin maju, sedangkan mereka yang lemah dan tidak memiliki 

kemampuan akan semakin tak berdaya. Dengan adanya buku ini mampu 

dijadikan arus persaingan. Perang pendidikan menjadi penting. Berbagai 

pendekatan dan strategi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan 

vocational skill.
54

 

b. Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral. Buku ini diterbitkan tahun 2012. 

Buku ini membahas tentang pentingnya penddikan yang berbasismoral 

dengan mengetahui proes belajar di sekolah yaitu melihat peran 

pendidikan moral dalam lingkungan yang ada di sekolah.Sehingga buku 
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ini mengajak pembacanya untuk mengetahi lebih dalam bagaimana sistem 

pendidikan yang digunakan dalam sekolah.
55

 

c. Nasionalisme dalam bingkai pluralitas bangsa: paradigma pembangunan 

& kemandirian bangsa TAHUN 2012.
56

 

d. Pendidikan inklusif: Konsep dan aplikasi tahun 2013. Buku ini 

merupakan konsep pendidikan yang menampung semua anak 

berkebutuhan khusus atau anak yang kesulitan membaca dan menulis.
57

 

e. Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif dan 

Cerdas tahun 2013. Adapun yang memotivasi Mohammad Takdir Ilahi 

dalam menulis buku Quantum Parenting ini agar buku yang dibuat tidak 

hanya dibaca oleh para orang tua saja, melainkan memudahkan semua 

dalam memahaminya. Beliau memiliki perhatian yang sangat besar 

terhadapmmasa depan anak. Baginya buku Quantum Parenting  ini 

merupakan buku yang menajubkan dan menggembirakan yang bertugas 

sebagai pengasuh dan memebesarkan anak. Dalam buku menjelaskan 

bagaimana pola-pola yang baik dalam mengasuh dan merawat 

anak.Denganlandasan spiritual sehingga bisamemeberikan bekal ketika 

seseorang telah membangun keluarga idaman. Mohammad Takdir Ilahi 

memiliki rasa hormat terhadap  kepada setiap orangtua yang diberikan 
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kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa ta‟ala untuk mendidik anak-anak 

mereka dengan penuh keikhlasan dan ketulusan.
58

 

f. Gagalnya Pendidikan Karakter: Analisis dan Solusi Pengendalian 

Karakter Emas Anak Didik tahun 2014. Menjelaskan Pernyataan tentang 

nihilnya agama dari pola pikir dan jiwa anak didik saat sesungguhnya 

tidak sepenuhnya bisa dikatakan benar bagi negara kita yang secara 

ideologi dinyatakan bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula sebagai 

negara agama. Secara ideologi dan political will, agama tetap 

diperhatikan negara. Namun, gejala kedangkalan penghayatan nilai 

keagamaan anak didik begitu tampak dalam praktik di lapangan. Hal ini 

disebabkan pengajaran pendidikan di Indonesia cenderung memakai 

metode Barat yang positivistik, yang lebih menekankan sesuatu yang 

terukur dari segi kuantitatif. Keadaan ini menurut para guru dan siswa 

berpacu mencapai standar isi, dengan angka-angka yang harus dijangkau 

sehingga mencapai standar kelulusan.
59

 

g. Revolusi Hidup Sehat Ala Rasullulah tahun 2015. Buku ini menjelaskan 

tentang Mens sana in corpore sano, istilah ini tentu tak asing lagi di 

telinga kita. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, 

demikianlah maknanya. Sebagai Muslim, ungkapan ini tentu sangat 

selaras dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah Saw 

contohkan. Sebab, mempunyai jasmani dan ruhani yang sehat tentu akan 

                                                             
58

Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Pareting,7. 
59

Mohammad Takdir Ilahi, Gagalnya Pendidikan Karakter: Analisis dan Solusi Pengendalian 

Karakter Emas Anak Didik (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2012). 



54 
 

 
 

membantu kita dalam memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Selain 

itu, akan menunjang tugas utama manusia sebagai khalifah di muka bumi. 

Pengetahuan-pengetahuan ini panting untuk kita ketahui untuk rnengubah 

paradigma kita tentang hidup Sehat. Dengan demikian, nantinya kita 

dapat menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah Saw. yang kuat, baik 

jasmani maupun ruhani.
60

 

h. Ziarah Dan Cita Rasa Islam Nusantara tahun 2016. Jurnal ini membahas 

tentang dinamika kearifan lokal dalam tradisi Islam yang menjadi cita 

rasa Islam Nusantara sampai sekarang. Salah satu tradisi dan kearifan 

lokal yang bernafaskan Islam adalah ziarah spiritual ke makam para wali 

yang dianggap memiliki karomah atau kesaktian selama menjalankan 

misi dan dakwah Islam di bumi Nusantara. Ziarah spiritual dalam tradisi 

Islam merupakan salah satu ciri khas dari kearifan lokal yang berkembang 

di Indonesia dengan segala kemajemukan yang mewarnai dinamika 

kehidupan masyarakat. Ziarah dalam tradisi Islam merupakan salah satu 

perjalanan spiritual (the advanture of spirituality) untuk memetik sumber 

barakah dari orang-orang suci yang selama hidupnya selalu dekat dengan 

Allah. Dengan berkunjung ke makam para wali, peziarah seolah diajak 

untuk menyelami hikmah-hikmah kehidupan yang sejalan dengan 
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tuntunan Nabi Muhammad untuk selalu ingat dengan sang pencipta dan 

berusaha memperbaiki perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
61

 

i. Kearifan Ritual Jodangan dalam Tradisi Islam Nusantara di Goa Cerme 

tahun 2017. Buku ini membahas tentang mengungkap ritual jodangan 

sebagai rasa syukur kepada Allah atas rizki yang telah diberikan sehingga 

memberikan kemakmuran. 

j. Etika Sains Dalam Perspektif Spiritualitas Islam tahun 2018. Jurnal  ini 

membahas tentang etika ilmu pengetahuan dalam pemikiran agama 

Islam.
62

 

2. Prestasi 

Mohammad Takdir Ilahi, M.Hum. Pernah membuat karya tulis  

berjudul Habibie: Sosok Inspiratif bagi Kaum Muda pernah diikutkan dalam 

Lomba Blog "Inspirasi Perjalanan Habibie 80 Tahun". Beliau juga 

memenangkan lomba menulis esai tingkat nasional yang diadakan PT. 

Kanisius, percetakan dan penerbit buku ternama di Yogyakarta.Kanisius 

mengadakan lomba ini dalam rangka HUT yang ke-95 tahun penerbit dan 

percetakan Kanisius dan 3 tahun PT. Kanisius.Tema yang diangkat dalam 

lomba ini adalah “Menggagas Pendidikan untuk Indonesia”. 
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Judul esainya yang meraih juara 1 itu adalah “Menggagas Pendidikan 

Cinta Damai: Implementasi Konsep Peace Education Building di Sekolah dan 

Perguruan Tinggi”.
63

 

3. Profesi Saat Ini 

Mohammad Takdir Ilahi, M.Hum saat ini aktif sebagai Tenaga 

Pengajar Dosen di Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Keislaman Annuqayah 

Jln. Bukit Lancaran Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep 

Madura, Jawa Timur.
64

 

B. Riwayat Penulisan Buku Quantum Parenting 

Mohammad Takdir Ilahi merupakan  memang sosok yang kaya dengan 

ilmu pengetahuan. Dalam bukunya beliau mengatakan bahwa konsep quantum 

parenting bukanlah konsep yang kaku, rumit dan memerlukan pengetahuan 

khusus dalam penerapannya.Melainkan konsep yang mudah di terapkan dan di 

gunakan oleh keluarga manapun dengan tampilan dan situasi apapun.Pola 

kepengasuhan quantum parenting bukanlah pola kepengasuhan yang radikal. 

Akan tetapi lebih dari sekedar cara mudah dan praktis untuk berinteraksi dengan 

anak-anak.
65

 

Adapun yang memotivasi Mohammad Takdir Ilahi dalam menulis buku 

quantum parentingini agar buku yang dibuat tidak hanya dibaca oleh para 

orangtua saja, melainkan memudahkan semua dalam memahaminya. Beliau 

memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masa depan anak. Baginya buku 
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quantum parentingini merupakan buku yang menajubkan dan menggembirakan 

yang bertugas sebagai pengasuh dan memebesarkan anak. 

Dalam buku menjelaskan bagaimana pola-pola yang baik dalam mengasuh 

dan merawat anak. Dengan landasan spiritual sehingga bias memeberikan bekal 

keika seserang telah membangun keluarga idalam .Mohammad Takdir Ilahi 

memiliki rasa hormat terhadap  kepada setiap orangtua yang diberikan 

kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa ta‟ala untuk mendidik anak-anak mereka 

dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. 
66

 

Bukuquantum parentingmemeberikan pedoman berpikir paa orangtua 

bagaimana melejitkan kehebatan dalam bidang intelektualitas, emosional, sosial, 

sekaligus spiritualdan moral. 

Mohammad Takdir Ilahi membagi buku tentang quantum parenting ini 

menjadi lima bab. Pada bab pertama, menjelaskan tentang pentingnya 

menggunakan konsep quantum parentingdalam mengasuh dan merawat anak 

agar tidak salah jalan dan kehilangan perhatian keluarga. Bab kedua, 

menghadirkan permasalahan anak dan perhatian keluarga yang sering menjadi 

penyebab munculnya berbagai persoalan terkait dengan masa depan anak, mulai 

dari merebaknya anak jalanan, mental generasi muda yang hipokrit, fenomena 

bunuh diri pada anak, masalah HIV/AIDS, sindrom reproduksi remaja, dan 

masalah potret gizi anak bangsa.
67

Setelah mengenal berbagai macam masalah 

anak, orangtua akan menemukan penjelasan terkait dengan peran keluarga 
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sebagai tiang peradaban bagi hadirnya tunas-tunas bangsa. Peran keluarga juga 

sangat berpengaruh dan penting untuk membentuk pendidikan karekter dan 

penanaman nilai-nilai moral sebagai landasan fundamental dalam menunjang 

masa depan anak kelak. 

Pada bab selanjutnya, pengenalan mengenai makna sebuah keberhasln 

dalam pendidikan anak yang dijadikan spirit untuk mengukur tingkat 

kecardasaan anak demi mencapai masa depan. Orangtua akan mengenal 

bagaimana energi kreatifitas akan mampu menumbuhkan kepercayaan diri anak 

dalam memasuki dunia pendidikan . 

Di akhir bab dalam buku ini orangtua disuguhkan dengan pendekaan 

dengan teknik spesifik untuk membimbing dan mendukung orangtua dalam 

mengasuh anak yang berliku-liku. Setiap subjudul dalam bab merupakan bagian 

yang berdiri sendiri disertai dengan teknik, gagasan, dan sarana efektif untuk 

memperkenalkan kegiatan pola pengasuhan bagi anak. Pesan-pesan positif yang 

diajukan dalam konsep quantum parenting dapat membantu 

orangtuamenumbuhkan kesadaran tentang peneguhanbagi anak-anak yang 

dilandasi semangat berkoban demi memenuhi kebutuhan anak.
68
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BAB IV 

MOTODE MENDIDIK ANAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM MENURUT 

MOHAMMAD TAKDIR ILAHI DALAM BUKU QUANTUM PARENTING 

A. Konsep Quantum Parenting Menurut Mohammad Takdir Ilahi 

Quantum parenting ini memiliki konsep yang berbeda dari konsep 

parenting lainnya. Pada konsep ini melahirkan energi dahsyat dalam setiap pola-

pola kepengasuhan dalam mendidik anak. 

Sesuai dengan penjelasan Mohammad takdir ilahi: Quantum 

parenting adalah pola dan prinsip yang dapat mempengaruhi masa 

depan anak dengan pendidikan yang berpegang teguh pada nilai-nilai 

moralitas dan spiritualitas.
69

 

Sedangkan quantum resonasi parenting adalah metode parenting 

yang memanfaatkan hubungan kesadaran kolektif antara orangtua dan 

anank untuk menemani perkembangan seluruh kecerdasan anak yang 

meliputi jasmani, intelektual, emosi, karakter,dan spiritual. 

Sementara menurut Baumrind pemeliharaan anak disebut parental 

control atau pola asuh. Tujuan dari pengasuhan adalah mendidik anak 

untuk menyesuaikan diri terhadap harapan sosial yang layak dan dapat 

diterima.  

 

Dapat diketahui bahwa quantum parenting menjelaskan Mengenai 

spiritualitas dalam istilah pendidikan memiliki kesamaan dengan pendidikan 

rohani, tarbiyatul ruhiyah, pendidikan hati, kecerdasan ruhaniyah, kecerdasan 

spirituaitas atau dapat disebut dengan tazkiyatun nafs. Serta memudahkan para 

orangtua yang kesulitan mendidik anak dalam keluarga. Dengan memberikan 

pedoman berpikir bagi para orangtua tentang bagaimana menumbuhkan 

kehebatan dalam bidang intelektualitas, emosional, sosial, spiritual dan moral. 
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Hal ini berbeda dengan pemikiran Baumrind yang hanya menanamkan 

pola asuh saja tanpa menggunakan quantum parenting yang memiliki landasan 

dalam mendidik anak dengan menggunakan moral dan spiritualitas.  

Quantum parenting dapat dimaknai secara bebas sebagai proses 

memanfaatkan keterampilan mengasuh anak yang didasari oleh aturan-

aturan yang agung dan mulia. Kata quantum berarti interaksi yang 

mengubah energi menjadi cahaya.
70

 

 

Dalam Quantum energi dahsyat yang memberikan pengaruh luarbiasa 

dengan perasaan dan kekuatan pikiran hal ini tidak hanya mengajarkan orangtua 

dalam memenuhi kebutuhan gizi anak melainkan mengajarkan orangtua agar 

menanamkan spiritual pada anak. 

Mohammad Takdir Ilahi menjelaskan bahwa para orangtua dituntun 

untuk menjadi pendidik yang cerdas dalam menerapkan dan mengaplikasikan 

konsep quantum parenting dalam mendidik generasi penerus yang bisa 

diandalkan untuk memberdayakan bangsa dan Negara. Sedangkan Baumrind 

hanya menjadikan pola asuh sebagai alat atau perantara para orangtua dalam 

menyesuaikan diri terhadap harapan sosial yang layak dan dapat diterima di 

masyarakat.  

Dapat disimpulkan bahwa quantum parenting pedoman para orangtua 

cerdas dalam mendidik anak dengan memahami, menyerap dan 

mengaplikasikannya yang berlandaskan moral. Serta  menghadirkan semua 

anggota keluarga untuk berkembang menjadi manusia yang mulia agan mampu 

menjadi insan yang kamil dan dapat diterima di masyarakat.  
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B. Pola Asuh Menurut Mohammad Takdir Ilahi 

Pola asuh merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan 

menggunakan teknik yang menitik beratkan pada kasih sayang dan ketulusan 

cinta yang mendalam dari orangtua.  

Mohammad Takdir Ilahi mengutip teori Monks dkk (2001) bahwa 

pola asuh adalah suatu cara orangtua, yaitu ayah dan ibu dalam 

memberikan kasih sayang dan cara mengasuh yang mempunyai pengaruh 

besar bagi anak melihat dirinya dan lingkungannya. Sedangkan 

Mohammad Takdir Ilahi berpendapat bahwa pola asuh adalah suatu sikap 

yang dilakukan orangtua yaitu ayah dan ibu dalam berinteraksi dengan 

anaknya. Bagaimana cara ayah dan ibu memberikan disiplin, hadiah. 

Hukuman, pemberian perhatian dan tanggapan-tanggapan yang memiliki 

pengaruh pada pembentukan kepribadian anak.ini karena ayah dan ibu 

merupakan model  awal bagi anak dalam berhubungan dengan orang 

lain.
71

 

Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa pola asuh merupakan interaksi 

orangtua dalam memberikan seluruh kasih sayang kepada anaknya baik itu 

berupa memberikan disiplin, hadiah, hukuman, pemberian perhatian dan 

tanggapan-tanggapan yang memiliki pengaruh pada pembentukan kepribadian 

dan perkembangan anak dengan mengikutsertakan keluarga dalam mendidik. 

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama 

dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan 

adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling 

memperhatikan, dan saling menyerahkan diri (soelaeman, 1994).
72

  

Sedangakan (widjaja dalam darokah dan safir, 2005) yang dikutip 

oleh Mohammad Takdir Ilahi, mengatakan bahwa keluarga merupakan 

satu kesatuan kekerabatan yang memiliki kerja sama ekonomi dan 

mempunyai fungsi melanjutkan keturunan sampai mendidik dan 

membesarkannya. Dilihat dari komposisi keluarga dibagi menjadi dua 

yaitu keluarga inti (terdiri dari ayah dan ibu bersama dengan anak-
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anaknya) dan keluarga luas (yang meliputi kerabat dekat dengan baik dari 

ayah maupun ibu, seperti  nenek, kakek, paman dan bibi).
73

 

 

Dari paradigma diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan 

anggota terdekat yang mampu memberikan bimbingan, perlindungan, 

persahabatan dan contoh dalam setiap rutinitas yang dilakukan oleh setiap 

individu dalam berinteraksi. 

Dalam setiap mendidik anak pasti menggunakan metode untuk 

memudahkan para orangtua kepada anak. Dalam hal ini orangtua  menjadi faktor 

utama yang menentukan potensi dan karakter seorang anak. Ada banyak jenis-

jenis pola asuh orangtua yang dapat dijadikan pedoman bagi orangtua untuk 

mendidik dan mencetak generasi maju. Jenis pola asuh orangtua ini memiliki 

jenis karakteristik dan ciri khas yang berbeda sehingga tergantung pada 

orangtuayang mempraktikkannya sebaga teknik dan pedoman untuk merawat 

anak dengan pendekatan yang berbeda pula.  

Baumrind mengatakan tentang pola asuh orangtua diantarannya 

adalah  pola asuh otoriter (authoritarian), pola asuh permisif (permissive), 

pola asuh demokratis (authoritative) dan Indulgent parenting 

(situasional).
74

 

Namun, Mohammad Takdir Ilahi, mengatakan bahwa ada  tiga 

cara pola asuh orangtua dalam mengasuh anak, yaitu pola asuh otoriter 

(authoritarian), pola asuh permisif (permissive) dan pola asuh demokratis 

(authoritative).
75

 

  

Dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang akan dijelaskan dalam buku 

quantum parenting dibagi menjadi  tiga bagian yaitu pola asuh otoriter 

(authoritarian), pola asuh permisif (permissive), pola asuh demokratis 
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(authoritative). Sedangkan Indulgent parenting (situasional) merupakan bagian 

dari ketiganya.  

Dalam pemikiran Mohammad Takdir Ilahi pola asuh otoriter 

(authoritarian), pola asuh mencerminkan sikap orangtua yang bertindak 

keras dan cenderung diskriminatif..
76

 

Hal ini sesuai dengan teori di bab II yaitu pemikiran Baumrind 

yang  mengatakan bahwa pola asuh otoriter ditandai dengan hubungan 

orangtua dengan anak tidak hangat dan sering menghukum. 

 

Dapat disimpulkan bahwam pola asuh ini, dapat dilihat dari cara orangtua 

mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan ketat, seringkali memaksa anak-

anak untuk berprilaku seperti dirinya (orangtua), kebebasan untuk bertindak atas 

nama diri sendiri dibatasi dengan menekankan kepada anak untuk patuh kepada 

semua perintah dan keinginan orangtua, control yang sangat ketat terhadap 

tingkah laku anak, pola asuh ini mencerminkan ketidakdewasaan orangtua dalam 

merawat anak tanpa mempertimbangkan hak-hak yang melekat pada anak. 

Sehingga anak semakin tertekan dan tidak bisa leluasa dalam menentukan masa 

depannya sendiri dan anak kurang mendapat kepercayaan dari orangtua. Dengan 

demikian hubungan orangtua dengan anak tidak hangat. Karena anak dituntut 

untuk patuh terhadap nilai-nilai yang diberikan orangtua. 

Dalam psikologi, suatu gaya kepengasuhan yang membatasi dan 

menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orangtua.
77

 Namun hal ini 

berbeda dengan metode yang digunaka Rasulullah dalam mendidik anak-anak 

yang telah dijelaskan di bab II yaitu : 
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Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat apabila mencapai 

usia tujuh tahun dan pukulah mereka (kalau meninggalkan shalat) pada 

usia sepuluh tahun.
78

 

Dalam pola asuh ini menjelaskan bahwa otoriter dapat digunakan dalam 

keadaan- keadaan tertentu sesuai dengan situasi kejadian. Seperti halnya seorang 

anak yang meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun maka Rasulullah 

membolehkan untuk dipukul.  

Dapat disimpulkan dari keseluruhan bahwa pendidikan otoriter tidak 

menentukan keberhasilan seorang anak atau kegagalan anak dalam tumbuh dan 

berkembang. Karena dalam Islam itu sendiri sangat mengedepankan pola asuh 

dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dan apabila seorang anak telah melakukan 

pelanggaran maka Rasulullah menganjurkan para orangtua untuk memberikan 

hukuman yang mendidik dan bermanfaat dan bukan berbentuk hukuman 

palenggaran hadd atau zina. Dan banyak anak yang berhasil beradaptasi 

walaupun dengan dasar pendidikan otoriter, hal ini dipengaruhi karena faktor 

pembiasaan disiplin yang dilakukan sesuai dengan jenjang usia anak. 

Didalam pola asuh yang ke dua adalah pola asuh permisif (permissive).  

Pola asuh permisif (permissive), merupakan kebalikan dari pola asuh otoriter 

(authoritarian) hal ini diketahui dari cara orangtua dalam memberikan kebebasan 

kepada anak dalam membentuk karakter tanpa adanya campur tangan orangtua. 

Mohammad Takdir Ilahi mengutip pemikiran dari steinberg dkk. 

(1992) mengatakan bahwa pola asuh permisif pada umumnya tidak ada 
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pengawasan, bahkan cenderung membiarkan  anak tanpa ada nasihat dan 

arahan yang bisa mengubah perilaku yang tidak baik.
79

 

Menurut Baumrind orangtua yang permisif tidak pernah 

memberikan hukuman dan menerima apa yang dilakukan anak tanpa 

memberkan interprestasi. Orangtua tipe ini memeberikan respon pada 

anak dengan cara menerima apapun tindakan anak. Sehingga anak kurang 

memiliki rasa tanggung jawab.
80

 

 

 Dalam pola asuh permisif (permissive), Orangtua menganggap bahwa 

anak mampu berpikir sendiri dan anak akan menerima akibat dari apa yang 

dikerjakannya selain itu anak akan terganggu perkembangannya dan mendapat  

dampak buruk dalam menentukan masa depan anak, sehingga anak cenderung 

memiliki dunia sosialnya sendiri. Dan dalam hal ini anakakan cenderung 

berprilaku sesuai dengan apa yang diinginkannya, bersifat acuh, menentukan diri 

sendiri, sangat agresif serta antisoal. 

Dapat disimpulkan bahwa pola asuh permisif (permissive) yaitu orangtua 

yang bersikap membiarkan, membolehkan, dan membebaskan anak tanpa 

menuntut, maka pola asuh tersebut sangat lemah dalam mendisiplinkan tingka 

laku anak. Sehingga apabila anak diarahkan maka akan sulit untuk dibentuk dan 

didisiplinkan. 

Pola asuh selanjutnya adalah pola asuh demokratis hal ini merupakan 

pola asuh yang terbaik yang bisa diterapkan oleh orangtua dalam mendidik anak 

untuk menjadikan generasi sebagai penerus yang benar-benar tangguh dalam 

memajukan bangsa dan berpegang pada spiritualitas yang baik. 

Mohammad Takdir Ilahi mengatakan pola asuh demokratis 

merupakan jenis keterampilan dalam membantu perkembangan 
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kreativitasan anak. Keberadaan orangtua mengandung aspek-aspek yang 

dapat diterima anak dan menghargai anak sebagai individu yang utuh. 

Sikap pola asuh orangtua menjadi cerminan dari pola asuh yang baik dan 

memberikan jaminan masa depan ketika anak menginjak usia dewasa. 

Menurut Baumrind orangtua yang mendorong anaknya untuk 

mandiri tetapi tetap memberikan batasan dalam mengendalikan tindakan 

dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berdialog secara verbal. 

 

Orangtua yang menerapkan pola asuh demokratis cenderung 

menempatkan anak pada pribadi yang penting dalam setiap persoalan. Orangtua 

yang demoktratis tidak memaksakan kehendak terkait dengan perkembangan 

bakat dan kemandirian anak. Orangtua demokratis bersikap menghargai usaha, 

kinerja, dan prestasi anak dengan penuh kebanggaan. Orangtua demokratis selalu 

memberikan keteladanan yang baik terhadap anak-anak. Anak dianggap bukan 

sebagai makhluk yang patuh, melainkan ditempatkan sejajar. Hal ini dapat dilihat 

dari perlakuan orangtua yang tidak mengedepankan egosentrisme sesaat, tetapi 

dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus. Ada tiga aspek penting yang 

harus dicermati pada anak, diantaranya karena merasa dihargai, dilatih untuk 

bertanggung jawab, dan dilatih untuk mengambil keputusan. Hal tersbut 

menjadikan anak bukan sebagai objek yang selalu menaati perintah orangtua. 

Dengan demikian anakk dianggap sebagai pribadi yang prestatif dalam segala 

bidang yaitu dengan mengembangkan bakat-bakat dan kemandirian.  

 

 

 

 



67 
 

 
 

C. Metode Mendidik Anak Dalam Quantum Parenting Menurut Mohammad 

Takdir Ilahi 

Pada usia dini adalah momentum emas untuk mewujudkan impian 

seorang anak dalam mengejar cita-citanya ketika sudah menginjak dewasa.
81

 

Maka peranan orangtua dalam membentuk mental dan ketahanan diri yaitu 

dengan  menjadikan anak sebagai investasi masa depan yang bisa mengubah 

hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan anak yang paling 

berpengaruh dalam pendidikan adalah pada masa keemasan yaitu pada masa 

anak usia dini (0-5) tahun. 

Dengan mengendalikan ikatan emosional Mohammad Takdir Ilahi 

mengatakan bahwa pendekatan paling efektif untuk menciptakan tunas-tunas 

bangsa yang gemilang dan menjadi pemimpin bagi generasi pembaharuan,
82

 

Adapun Mohammad Takdir Ilahi menyebutkan Ciri-ciri 

kecerdasan emotional quotient (EQ) diantaranya adalah kesadaran diri, 

pengaturan diri, motivasi, empati dan ketrampilan sosial. 

1. Kesadaran diri, yaitu mengetahuidan memahami apa yang kita rasakan 

pada suatu saat, dan memanfaatkannya untuk memimpin pengambilan 

keputusan diri sendiri, mempunyai baromater yang rill atas potensi diri 

dan kepercayaan diri yang kuat. 

2. Pengaturan diri, yaitu mampu mengendalikan emosi kita dengan baik 

sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata 

hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya sesuatu 

sasaran, mampu segera pulih kembali dari segala tekanan emosi. 

3. Motivasi, yaitu menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun menujusasaran, membantu kita mengambil 

inisiatif dan bertindak sangat efektif serta untuk bertahan menghadapi 

kegagalan dan frustasi. 
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4. Empati, yaitu merasakan yang dirasakan orang lain,mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. 

5. Keterampilan sosial, yaitu menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan 

jaringan sosial , berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-

keterampilan ini untuk memengaruhi dan memimpin, musyawarah dan 

menyelesikan perselisihan serta untuk bekerja sama dan bekerja dalam 

tim.
83

 

 

Hal ini ditujukan pada orangtua yang dianggap mampu untuk memiliki 

salah satu keterampilan yang mempunyai peran dalam mensukseskan hidup 

mereka. 

Menurut Mohammad Takdir Ilahi, Ikatan emosional orangtua 

dengan anak adalah hubungan yang penuh kebahagiaan yang dibina 

dengan perhatian dan keperduliaan. Cara anak-anak memahami dirinya 

bergantung dengan hubungan mereka dengan orang lain. 

Menurut Sharma, (2008) yang dikutip didalam buku Mohammad 

Takdir Ilahi bentuk kasih sayang orangtua terhadap anak dapat diterapkan 

dengan memberikan pelukan erat dan memberikan kedekatan emosional 

yang mendorong tumbuhnya perasaan cinta. Kedektan emosi mampu 

meningkatkan kebahagiaan orangtua dan anak akan merasakan 

kesenangan, karena emosimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia.
84

  

Sedangkan menurut suwaid dalam bukunya perasaan dan 

emosimenempati wilayah yang cukup luas. Perasaan inilah yang 

membentuk jiwanya dan membentuk kepribadiannya. Apabila 

diperlakukan secara seimbang kela dia akan menjadi orang yang harmoni 

dalam seluruh aspek kehidupannya namun apabila tidak diperlakukan 

dengan demikian, baik dengan bertambah (increase) atau berkurang (de 

crease), maka akan berakibat tidak baik. Bertambahnya emosi/perasaan 

menjadikan anak tumbuh sebagai sosok yang berjiwa rapuh. Tidak akan 

sanggup memikul beban hidup dengan serius dan sungguh-sungguh. 

Sebaliknya, berkurangnya emosi/perasaan menjadikan anak tumbuh 

dengan sosok yang dingin dan bengis kepada siapapun disekitarnya.
85
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Melihat pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membina 

hubungan baik dengan anak yang sangat penting yaitu dengan mengetahui dan 

menanggapi apa yang menjadi perasaaan dan keluahan anak yang menjadi 

prinsip dalam mengajarkan pendidikan anak dengan keterikatan emosional. Cara 

yang digunakan dapat dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dalam 

membangun \kerjasama yang baik agar tetap harmonis sampai masa tua. 

Demikian pula ketika anak masih dalam proses pemeliharan dan membutuhkan 

bimbingan yang lebih mendalam sehingga anak dapat meneladani hubungan baik 

memberikan keharmonisan dalam keluarga. 

Dengan memberikan ketulusan dalam memelihara dan merawat dengan 

mengedepanan ikatan emosional yang terjalin ketika anak baru lahir ke dunia.Di 

harapkan  orangtua mampu menanamkan investasi emosional pada anak-anak. 

Dan memberikan perhatian penuh serta keperdulian mampu  menumbuh 

kembangkan potensi anak didik ke arah yang positif, mulai ranah kognitif, 

psikomotorik, maupun afektif. 

Selanjutnya dibutuhkan bimbingan dan pembentukan nilai religius yang 

menjadi bagian terpenting dalam kerangka menjadikan manusia yang beriman, 

bertakwa, berbudi luhur, dan berkepribadian yang mantap.
86

 Dengan menerapan 

ketulusan dalam merawat anak akan memberikan hubungan baik atas apa yang 

telah diberikan orangtua kepada anak, sehingga memunculkan dampak positif 

terhadap perkembangan anak. 
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Mengendalikan ikatan emosional dalam menanamkan spiritual anak sama 

halnya dengan berupaya mempersiapkan anak agar memiliki keyakinan secara 

mendalam kepada Allah, karena anak memiliki kepercayaan diri untuk 

meningkatkan spiritualnya. Mengajarkan spiritual anak sama dengan 

mengajarkan nilai-nilai moralitas. 

Mohammad Takdir Ilahi menjelaskan dalam bukunya bahwa 

anak-anak yang sadar spiritual cenderung lebih bertanggung jawab dan 

mendapatkan pilihan-pilihan bijaksana anak-anak yang mempunyai 

landasan spiritual percaya bahwa hidup mereka mempunyai arti bagi 

oranglain dan dirinya sendiri. Cara orangtua membimbing perkembangan 

spiritual anak adalah:
87

 

1. Pembimbingan spirituala anak sejak usia dini 

2. Memahami spiritual orangtua (pribadi) 

3. Spiritual adalah urusan sehari-hari 

4. Mendengarkan perkataan anak 

5. Membacakan buku spiritual kepada anak. 

 

Sedangkan dalam islam Suwaid menjelaskan bahwa penanaman spiritual 

memiliki tingkatannya sesuai dengan usia dimana pada masa anak-anak 

merupakan penanaman spiritual yang pas untuk masa pengenalan. Hal ini 

didasari anak-anak memiliki masa pertumbuhan yang panjang dan belum 

memiliki beban dan tanggung jawab tas dirinya dan oranglain
88

 

Adapun penanaman spiritual yang dilakukan dengan cara ibadah 

diantaranya adalah
89

: 

1. Mengajarkan shalat 

2. Melatih anak berpuasa 

3. Mengerjakan haji 

4. Melatih anak untuk membayar zakat 
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Pendidikan spiritual merupakan cara untuk mendidik anak dengan 

meyakini Allah pada setiap saat, setiap perbuatan, dan setiap perasaan.
90

 Dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan spiritual yang dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari memiliki jangka waktu yang panjang sehingga anak mampu menjalankan 

nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak tebiasa dengan 

pekerjaan-pekerjaan yang dapat memperkuat keyakinannya. Tidak hanya itu 

orangtua juga harus mendengarkan anak dalam setiap pertanyaan-pertanyaan 

yang ingin anak ketahui dan menjawabnya sesuai dengan kadarnya, hal ini 

dilakukan agar anak memiliki wawasan pengetahuan tentang spiritual. 

Adapun langkah yang perlu diketahui oleh para orangtua dalam 

menerapkan pendidikan spiritual adalah melatih kebiasaan spiritual anak pada 

usia dini. Dengan mengenalkan anak pada dunia spritualitas di usia dini, maka 

anak akan mengenal tentang Allah dan anak dapat menjadikannya sebagai 

pedoman. Dalam strategis membimbing perkembangan spiritual para orang tua 

harus mengenali dirinya sendiri terutama dalam masalah keyakinan atau 

keimanan, jangan sampai para orangtua membohongi dirinya sendiri atau 

berpura-pura dalammemberikan keyakinan palsu.Diharapkan para orangtua harus 

bersikap jujur dalam menyampaikan dan membimbing setiap langkah yang 

ditempuh. 

Dalam pemikiran Mohammad Takdir Ilahi penanaman yang harus 

dilakukan dapat dimulai sejak dini yaitu pada masa bayi, pada masa bayi sudah 
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mulai dikenalkan dan ditanamkan dengan spiritual atau keagamaan. Sedangkan 

dalam Islam menurut Suwaid penanaman spiritual dapat dilakukan dan 

dilaksanakan ketika anak sudah bisa membedakan mana bagian kanan dan mana 

bagian kiri dan apabila anak sudah mencapai masa baligh dalam mengerjakan 

shalat kemudian dia lalai maka Islam memiliki cara-cara dalam menghukum 

anak sesuai dengan tingkatan hukuman yang telah dijelaskan di bab II. 

Namun dengan demikian, Mohammad Takdir Ilahi menjelaskan bahwa 

peran keluarga yang menjadi investasi termahal dalam mewujudkan pendidikan 

yang lebih baik bagi anak yang nantinya dapat diandalkan untuk kemajuan 

bangsa.
91

  Kesediaan orangtua untuk mencurahkan waktu dan tenaga yang 

banyak untuk membesarkan anak terutama pada awal kelahiran bayi. Karena 

pada dasarnya orangtua berperan sebagai pemberi sedangkan anak sebagai 

penerima, yang mana keduannya saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai 

bentuk kasih sayang orangtua kepada anak tercintanya yaitu sanar dalam 

merawat anak dengan penuh ketulusan, dan dituntut agar dapat mencurahkan 

segenap jiwa dan raga untuk anak tercinta. 

Dari penjelasan diatas para orangtua diharapkan mampu menerapkan 

pendidikan spiritual terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan 

adanya penerapan tersebut akan menjadi rutinitas yang menjadikan anak terbiasa 

dengan melakukan hubungan dengan Allah. Dengan melakukan pendekatan 

secara rutin kepada Allah, maka akan membuat anak menjadi sadar terhadap 

tanggung jawabnya terhadap Agama dan menguatkan keyakinannya serta 
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menjadikan anak bertindak secara bijaksana dalam menentukan pilhanya. Hal ini 

dikarenakan anak memiliki pedoman atau landasan yang dapat menguatkan 

segala tindakan-tindakan sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan 

sekitar. 

Cara selanjutnya dalam mendidik masa depan anak dapat dilakukan 

dengan cara membangun kreativitasan anak. Akan tetapi sebagian orang 

menganggap bahwa kreativitas merupakan bakat bawaan sejak lahir dan tidak 

ada hubungannya dengan tingkat golongan tertentu yang memiliki kekuatan 

finansial. Dan terkadang orangtua terjebak dalam masah bakat seseorang yang 

selalu diasumsikan sebagai sumber kreativitasan tanpa ada kerjakeras dan proses 

belajar melalui latihan. Padahal setiap orang dianugrahkan kreativitas baik dari 

suku, keluarga dan wilayah.Hal ini menjelaskan bahwa menjadi orangtua yang 

kreatif mampu menjadikan anak termotivasi terhadap hal-hal yang menarik, 

sehingga mampu menjadikan anak menemukan dan mengembangkan potensi 

yang dimiliki anak.Intinya adalah orangtua mampu mengarahkan, mengerjakan 

dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. 

Menurut Dr. Harvey yang dikutip Mohammad Takdir Ilahi 

mengatakan berpikir kreatif berarti kemampuan menggali dan 

mengumpulkan gagasan-gagasab baru atau kemampuan merancang 

gagasan lama dan menempatkannya pada ide-ide yang baru.
92

 

Sedangkan menurut safrudin mengatakan bahwa kreatif 

merupakan proses berpikir dan bersikap kreatif yang dapat dikembangkan 

melalui penciptaan lingkungan yang mendukung proses pengembangan 

kreativitas anak serta memlalui kreativitas inilah seseorang mampu 

menciptakan sesuatu secata berguna, baru dan dapat di kembangkan 

secara lebih kreatif kembali oleh orang lain.
93
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Seseorang yang berpikir kreatif berarti dia memiliki kemampuan untuk 

mendayagunakan perkembangan potensinya agar semakin menemukan titik temu 

demi kesuksesan yang didamba. Pentingnya kreativitas dalam kehidupan adalah 

sebagai gaya khas dalam hidup, kreativitas mampu menciptakan karya tertentu, 

dan kreativitas memiliki peranan sebagai proses intelektual. Kreativitas adalah 

kemampuan yang dimiliki seseorang yang dijadikan sebagai ciri khas yang 

dimiliki seseorang dalam menciptakan inovasi. 

Mohammad Takdir Ilahi menjelaskan bahwa keberhasilan intelektual 

(pengetahuan) anak disekolah  tidak lepas dari peran orangtua yang menjadikan 

pendidikan sebagai strategi dalam menentukan masa depan anak dengan 

mengubah prilaku anak dari yang buruk menjadi baik. Dalam membantu proses 

pembentukan kepribadian anak orangtua mempunyai tanggung jawab yang perlu 

diarahkan dan melatih perkembangan sikap, nilai,  kreativitas dan keterampilan 

yang menjadi motivasi keberhasilan anak. 

Hal yang perlu dilakukan oleh para orangtua dalam mengarahkan anak 

adalah pertama menanamkan cinta belajar, bukan untuk menekan anak dalam 

belajar tanpa henti dan tidak memberi waktu bermain bagi anak melainkan 

memberikan waktu belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebagiorangtua 

harus responsif tehadap anak dalam hal bakat dan minat guna mengarahkan 

pendidikannya sesuai dengan potensi masing-masing. Penanaman cinta belajar 

bagi anak usiadin memang sangat penting bagi pertumbuhan kebiasaan baik anak 

yang dapat mempengaruhi nilai akademis anak. Sedangkan dalam membagi 
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waktu belajar anak hal terpenting dalam bimbingan dan arahan yang berkaitan 

dengan kegiatan belajar mengajar adalah cara orangtua dalam membagi waktu 

belajar anak dengan teratur dan konsisten. Fungsi orangtua tidak boleh seperti 

raja yang hanya menuntut dan dipatuhi, namun juga sebagai sahabat yang siap 

mendengarkan keluh kesah atau permasalahan anak dalam mengatasi kesulitan 

belajar anak. 

Dengan memberikan motivasi dalam mengerjakan tugas sekolah 

merupakan salah satu cara terbaik agar anak mau mengerjakan tugas sekolah 

adalah dengan memberikan hadiah atas prestasi yang telah dicapainya.
94

 Secara 

tidak langsung pemberian hadiah mampu memberikan semangat yang berlipat 

ganda untuk terus melakukan proses dalam mencapai prestasi yang lebih baik 

lagi. Cara tersebut dapat ditumbuhkan dengan menumbuhkan niat 

belajar,menjalin rasa simpati dan saling pengertian untuk menumbuhkan 

keperdulian sosial, sikap toleransi, dan saling menghargai, menciptakan suasana 

riang, keberanian mengambl resiko merupakan cerminan keasikan belajar bagi 

seorang anak, menciptakn rasa saling memiliki, memberikan saran dan nasihat. 

Pendidikan tanggung jawab merupakan hal terpenting terutama dalam 

keluarga, masyarakat maupun sosial. Hal ini mengajarkan anak agar mampu 

berprilaku dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang ada dilingkungan. 

Pemberian tanggung jawab ini diharapkan mampu menjadikan anak untuk 

bersosialisasi dengan baik sehingga anak mampu berprilaku positif dan tidak 

melakukan penyimpangan di masyarakat. 
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Tanggung jawab didalam quantum parenting ini merupakan pola 

pendidikan keluarga yang sangat penting untuk mencetak generasi dan pribadi 

Muslim yang taat kepada orangtua dan agama. Sedangkan dalam menanamkan 

moral kepada anak yaitu dengan melakukan bimbingan secara langsung dari 

orangtua sejak masih usia dini.  

Menurut Mohammad Takdir Ilahi pendidikan moral dapat 

dilakukan dengan cara komprehensif, baik dalam isi, metode, maupun 

keseluruhan proses pendidikan. Isi pendidikan meliputi pendidikan nilai 

dan moral hendaknya meliputi semua permasalahan yang berkaitan 

dengan pilihan nilai pribadi sampai nilai-nilai etika yang bersifat umum.
95

 

Sedangkan menurut Suwait dalam bukunya yang mencontoh 

teladan Rasulullah sebagai pemimpin umat islam, belian berinteraksi 

dengan anak-anak, memerintahkan mereka, melarang, bercanda, 

mendukung anak-anak, tersennyum, tidah marah-marah, tidak suka 

mencela dan menanamkan akidah takdir secara aplikatif dalam diri 

mereka.
96

 

Sedangkan menurut Safrudin pendidikan karakter pada hakikatnya 

merupakan sebuah proses pendidikan yang dilakukan untuk membentuk 

prilaku atau watak seseorang sehingga seseorang mampu memahami, 

merasakan, membedakan sekaligus menerapkan perbuatan atau sikap 

yang baik dan yang buruk tersebut dalam segala aspek kehidupan.
97

 

  

Dalam usia sekolah anak perlu mendapatkan pemahaman tentang 

pendidikan karakter sebagai bagian dari nilai-nilai moral. Pendidikan moral dapat 

diaplikasikan dengan pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sementara 

orangtua memantau prilaku anak yang telah diberikan yang ada disekolah serta 

membantu anak dalam melaksanakan pendidikan moral yang telah diajarka 

disekolah. 

                                                             
95

Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting, 175.  
96

 Suwaid.Muhammad Nur Abdul Hafizh, Propehetic Parenting: cara  Nabi Saw Medidik 

Anak., 426. 
97 Safrudin, Pendidikan Keluarga, 132. 
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Peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai moralitas sangat penting 

untuk mendorong anak menjadi pribadi yang berprilaku sesuai dengan norma 

hukum di masyarakat.keluarga adalah sebuah komponen terkecil yang dijadikan 

sebagai panutan atau contoh dalam berprilaku dengan baik. Sehingga anak 

mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat dan dapat diterima. 

Didalam penanaman moral sedikit berbeda dengan penanaman spiritual, 

yaitu dimana orangtua harus menanamkan nilai-nlai spiritual dalam kehidupan 

agar para orangtua mampu merawat anak dan keluarga untuk memiliki keyakinan 

secara mendalam kepada Allah.Karena anak berhak dalam memahami keyakinan 

Agama yang mendalam untuk meningkatkan keimanan yang tinggi. 

Dan apabila para orangtua kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

anak maka orangtua bisa membelikan anak sebuah buku yang menarik dan 

membacakannya kepada anak.Contohnya buku-buku yang memiliki wawasan 

spiritual dan manarik perhatian anak. Dengan demikia anak akan lebih mudah 

untuk memahami setiap pengetahuan pendidikan spiritual yang diajarkan para 

orangtua kepada anaknya dan anak tidak lagi kesulitan dalam 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena buku merupakan 

jendelanya dunia. Jadi jika sesorang ingin melihat dunia maka banyaklah 

membaca buku pengetahuan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konsep quantum parenting menurut Mohammad Takdir Ilahi adalah dan 

prinsip yang dapat mempengaruhi masa depan anak dengan pendidikan yang 

berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas dan spiritualitas. Yaitu dengan 

mengubah enegi menjadi cahay dengan memahami, menyerap, dan 

mengaplikasikannya dengan landasan al Qur‟an dan Hadis. 

2. Pola asuh menurut Mohammad Takdir Ilahi adalah sikap yang dilakukan 

orangtua, yaitu ayah dan ibu dalam berinteraksi dengan anaknya. Dalam hal 

ini pola asuh yang baik menurut Mohammad Takdir Ilahi adalah pola asuh 

demokratis karena tidak terlalu keras dan dapat di aplikasikan oleh semua 

orangtua dengan mudah.yang kedua adalah otoriter karena dengan pola asuh 

otoriter dapat mejadikan anak tumbuh dengan baik walaupun anak dididik 

dengan keras dan dapat memiliki pribadi yang berprinsip. Yang terakhir 

adalah pola asuh permisif pada pola ini menjadikan anak tidak memiliki 

tanggung jawab dengan baik namun orangttua memiliki kedekatan yang lebih 

dibanding dengan pola asuh otoriter. 

3. Metode mendidik anak dalam quantum parenting menurut Mohammad 

Takdir Ilahi a) Dalam bidang emosional dengan menerapkan ketulusan dan 

kasih sayang, b) Dalam bidang spiritual dengan melakukan pendalama ilmu 

Agama untuk meyakini Allah, c) Dalam bidang intelektual dengan menggali 

dan mengumpulkan gagasan-gagasan baru atau kemampuan merancang 
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gagasan lama dan menempatkannya pada ide-ide yang baru, d) Dalam bidang 

moral diharapkan mamp berinteraksi dengan baik di masyarakat dan dapat 

diterima. 

B. Saran 

Sebagai upaya pengembangan kajian dan penelitian di bidang pendidikan 

selanjutnya, maka saran yang perlu penyusun sampaikan, yaitu: 

1. Bagi para pembaca dapat menambah wawasan keilmuan mengenai 

keterampilan mengasuh anak serta menjadikan jalan keluar atau petunjuk  

terhadap kesulitan mengasuh anak dengan menanamkan nilai-nilai agama 

dengan baik sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan pendidik mampu mengetahui 

permasalahan dan kedisiplinan yang diberikan sesuai dengan usia anak. 

Sekolah sebagai lempaga pendidikan diharapkan mampu menyempurnakan 

dan meneruskan pendidikan yang telah orangtua berikan sebelum anak 

memasuki lembaga pendidikan. Di dalam keluarga inilah para orang tua 

menanamkan pendidikan agama Islam, sehingga anak sudah mempunyai 

bekal agama untuk melanjutkan ke lembaga sekolah. 

3. Bagi orang tua, pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak sangat 

berperan dalam pembentukan seorang anak pada saat ia dewasa nanti. 

Sehingga diharapkan orang tua mampu memberikan contoh serta dapat 

mengaplikasikan dalam mendidik anak yang sesuai dengan nilai-nilai agama 

agar anak mampu berkembang dan tumbuh dengan spiritual yang kuat.  
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Tentu saja masih banyak kekurangan.Untuk itu penyusun mengharapkan 

kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk pernyempurnaan dan 

pengembangan skripsi ini selanjutnya.Semoga bermanfaat. Amiin 
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