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ABSTRAK 

Sa’adah, Khamidah Roviatun Nur. 2015. Kajian Tafsir Tematik Tentang Nilai-

nilai dalam Proses Mendidik Anak. Skripsi. Progam Studi Pendidikan 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. M. Miftahul Ulum M.Ag 

 

 

Kata kunci:  Nilai-nilai Pendidikan, Proses Perawatan Anak Dalam Islam 

 

Dalam al-Qur’a>n, anak merupakan bagian yang penting sebagai  penerus 

kekhalifahan manusia atau sebagai generasi penerus bangsa, maka bila dalam suatu 

generasi terjadi persoalan baik persoalan kesehatan dan pendidikan menimpa anak, 

maka hancurlah bangsa itu di masa yang akan datang. Untuk itu anak sedini mungkin 

harus mendapat perhatian khusus dan serius. Dalam Proses mendidik anak lebih 

banyak mengandung nilai pendidikannya, sebab pendidikan adalah proses panjang 

pembentukan kepribadian anak. 

Untuk mendeskripsikan permasalahan, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimanakah proses mendidik anak? (2) Nilai-nilai pendidikan 

apa saja yang terkandung dalam proses mendidik anak?  

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian library research (studi pustaka). Sebagian hasil perolehan data diperoleh 

dari teknik dokumenter  dan teknik analisis datanya peneliti menggunakan  analisis isi 

(Content Analysis). Sementara untuk memperoleh pemaparan yang objektif peneliti 

menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. 
  Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Proses perawatan 

anak meliputi: (a) Fase Bayi: menyampaikan kabar gembira dan ucapan selamat atas 

kelahiran, menyuarakan Azdan dan iqomah ditelinga bayi, memberi nama yang baik, 

aqiqah, khitan, menyusui. (b) fase kanak-kanak: fase anal (1-3 tahun) memberikan 

makanan yang baik terutama zat putih telur dan anak selalu diajak berkomunikasi dan 

bermain dengan macam-macam permainan yang cocok bagi usiannya, (c) fase 

prasekolah (3-6) maka perlakuan kita pada hendaknya: pembiasaan dan 

mencontohkan.(d) fase  masa pertengahan dan akhir anak-anak: perhatian terhadap 

teman bermain anak-anak, mengisi waktu luang anak-anak, , memberi hukuman yang 

sifatnya mendidik, melaksanakan peribadahan secara teratur, menyuruh anak-anak 

ikut aktif dalam kegiatan keagamaan di tempat tinggal, (2) nilai-nliai yang 

terkandung adalah nilai pendidikan akidah, nilai pendidikan ketaatan, nilai 

pendidikan sosial, nilai pendidikan kesehatan jasmani dan rohani, nilai pendidikan 

tanggung jawab 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam al-Qur’a>n, anak merupakan bagian yang penting sebagai  penerus 

kekhalifahan manusia atau sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anak yang 

sholeh dan sholehah yang berkualitas merupakan generasi penerus kekhalifahan 

dan tumpuan masa depan kemakmuran bumi, maka bila dalam suatu generasi 

terjadi persoalan baik persoalan kesehatan dan pendidikan menimpa anak, maka 

hancurlah bangsa itu di masa yang akan datang. Untuk itu anak sebagai cikal 

bakal penopang berdirinya suatu bangsa sedini mungkin harus mendapat 

perhatian khusus dan serius.  

Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) ditahun 2014 angka kasus anak terlantar meningkat dari pada tahun 

2013.
1
Namun apa yang dilakukan oleh orang tua tentunya tidak harus 

melepaskan tanggung jawabnya sebagai pembimbing dan pendidik dalam rumah 

tangga. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama seharusnya  memberikan 

perhatian,kasih sayang, arahan dan bimbingan kepada anak-anaknya sesuai 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan anaknya. 

Muhammad Azmi menetapkan bahwa setelah melewati masa kelahiran, 

seorang anak mengalami beberapa fase pertumbuhan dan perkembangan yang 

                                                 
1
 https://Komnaspa.wordprees .com diakses pada tanggal 20 Februari 2015 
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harus diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua mampu membuat progam 

dalam proses perawatannya secara tepat yang disesuaikan dengan pertumbuhan 

dan  perkembangan anak.
2
 

Menurut al-Ghazali> anak dilahirkan tanpa dipengaruhi oleh sifat-sifat 

hereditas kecuali hanya sedikit sekali, karena faktor pendidikan, lingkungan dan 

masyarakat merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi sifat-sifat anak. 

Pendapat beliau ini sejalan dengan pendapat para ahli psikologi (behaviorisme) 

yang menginginkan adanya pengaruh faktor keturunan ini secara mutlak. 

Pandangan mirip dengan pandangan yang menyatakan bahwa anak lahir ke 

dalam kehidupan dengan akal pikirannya bagaikanlembaran putih yang bersih 

dari ukiran atau gambar-gambar (seperti teori tabula rasa, John Locke).
3
 

Oleh karena itu, dalam pandangannya seorang anak tergantung kepada, 

kedua orang tua yang mendidiknya hati seorang anak itu bersih, murni, laksana 

permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. 

Menurut Agoes Soejono anak dalam pandangannya adalah karunia Tuhan 

kepada manusia harus dirawat, dipelihara dan dididik dengan baik, tidak dengan 

kekerasan dan pukulan. Pendapat tersebut itu merupakan protes atas perlakuan 

keras dan kasar terhadap anak dalam kegiatan pendidikan di zamannya. Tujuan 

                                                 
 

2
 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah (Yogyakarta: Belukar, 2006), 

12. 
3
 http//www.muhammadisnain.blogsopt.com.diakses pada tanggal 02 Maret 2015. 
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pendidikan digariskan kepada: 1) mencapai ilmu pengetahuan, 2) mencapai 

akhlak, dan 3) mencapai kesalehan dan ketakwaan.
4
 

Dari tujuan yang telah digariskan sejalan dengan proses mendidik anak 

lebih banyak mengandung nilai-nilai pendidikan sebab pendidikan adalah proses 

panjang pembentukan kepribadian anak. Selain itu pendidikan merupakan salah 

satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena hal ini menjadi faktor 

utama dalam pengembangan potensi manusia, baik potensi jasmani maupun 

rohani. Lebih khusus lagi jika pendidikan dihubungkan dengan pelaksanaan 

tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khali>fah Allah. Tanggung jawab 

dalam pendidikan islam merupakan permasalahan yang harus dikaji dalam upaya 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Orang tua sebagai 

pembimbing dan pendidik dalam keluarga sangat berperan penting, sebab orang 

tua bisa memberikan pemahaman dan pengamalan yang seluas-luasnya kepada 

anak-anaknya.
5
 

Didalam al-Qur’a>n telah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini 

telah disampaikan didalam Q.S Luman ayat 12-19 bahwa pembentukan 

kepribadian anak akan membentuk kepribadian hamba Allah yang beriman, dan 

bertakwa dengan cara hati-hati dalam menanamkan keesaan Allah, nilai syukur 

serta nilai tauhid harus ditanamkan sejak anak itu lahir  sebab anak sejak lahir 

telah membawa fitrah keagamaan yang berfungsi dikemudian hari melalui proses 

                                                 
4
 Agoes Soejono, .Aliran Baru dalam Pendidikan (Bandung: CV. Ilmu, 1978), 10. 

 
5
 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah  (Yogyakarta: Belukar, 

2006), 13. 
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bimbingan dan latihan pada tahab perkembangannya, menanamkan ketaatan pada 

ibu bapak, menanamkan kepribadian yang kuat, serta membentuk kejiwaan yang 

kokoh, menumbuhkan sifat rendah hati dan menjauhkan dari sifat sombong 

mengajarkan kesopanan dalam sikap, dan ucapannya. 

  Dari latar belakang diatas, penulis sangat berminat dan tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut dan menungkan dalam sebuah karya ilmiah  dengan judul : 

Kajian Tafsir Tematik Tentang Nilai-nilai Dalam Proses mendidik Anak 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Proses Mendidik Anak? 

2. Nilai-nilai Pendidikan apa saja yang terkandung dalam Proses Mendidik 

Anak  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berawal dari permasalahan yang diungkapkan, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menjelaskan proses mendidik anak 

2. Untuk menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam proses mendidik anak  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat secara teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep 

atau teori pendidikan bagi anak usia dini secara umum dan  khususnya dalam 

pendidikan Islam,  

2. Manfaat secara praktis 

Secara Praktis, penelitian ini akan bermanfaat : 

a. Bagi para pelaku pendidikan, yakni kepala sekolah, guru, murid dan 

orang tua diharapakan dapat menjadi kontribusi  referensi, acuan, atau 

sebagai bahan perbandingan kajian yang digunakan dalam melaksanakan 

dan mengembangkan pendidikan islam yang bersumber dari al-Qur’a >n 

b. Bagi penulis diharapkan daat menambah pengalaman, pengetahuan, 

wawasan dan khazanah ilmu pengatahuan, dalam hal ini yang berkaitan 

dengan nilai-nilai pendidikan islam. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan antara lain: 

  Pertama skripsi yang disusun oleh Hayyin Rahmah (243022025)  pada tahun 

2007dengan judul “ pandangan Islam terhadap pendidikan anak dalam keluarga 

(tinjauan kesetaraan tanggung jawab antara ayah dan ibu) dalam penelian tersebut 

penulis membahas tentang pandangan Islam terhadap pendidikan anak dalam 
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keluarga  (tinjauan kesetaraan tanggung jawab antara ayah dan ibu). Dengan latar 

belakang anggapan yang berkembang dalam masyarakat tentang  anak merupakan 

tanggung jawab ibu semata. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, seluruh 

pendidikan anak, baik pendidikan jasmani maupun pendidikan rohani merupakan 

tanggung jawab ayah dan ibu, walaupun masyarakat beranggapan bahwa tanggung 

jawab mendidik anak merupakan tanggung jawab ibu saja, akan tetapi tanggung 

jawab keduanya untuk merawat, mengasuh, melindungi dan mendidik anak 

mereka. 

  Kedua Skripsi yang disusun oleh Lilik Tohiriyah pada tahun 2008 yang 

berjudul “pola asuh orang tua dalam membantu anak dalam mengembangkan 

disiplin diri (studi kasus tentang pendidikan dalam keluarga di Desa Josari Jetis 

Ponorogo) penelitian tersebut membahas tentang orang tua haruslah dapat 

mendidik anak-ananknya dengan baik. Karena jika tidak, hal ini dapat berpengaruh 

buruk pada pendidikan selanjutnya. Bisa saja pendidikan anak menjadi berantakan 

dan anak tidak dapat mengembangkan kepribadiannya dengan baik. Oleh karena 

alasan tersebut, peneliti mengadakan penelitian tentang peran orang tua dalam 

menanamkan kedisiplinan pada anak dan tindakan yang akan dilakukan orang tua 

dalam mengahadapi anak yang kurang dapat berdisiplin di desa Josari Jetis 

Ponorogo. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa peran orang tua di desa 

Josari Jetis Ponorogo dalam menanamkan  disiplin pada anak cukup baik yaitu 

denngan memberikan keteladanan dan contoh yang baik dan orang tua 

membiasakan hal-hal yang kecil. Sedangkan upaya orang tua dalam mendisiplin 
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anak, orang tua telah berupaya secara maksimal yaitu ditambah upaya yang 

dilakukan pertama adalah memberikan arahan-arahan yang dilakukan secara terus 

menerus dan ketika arahan tersebut  tidak dilaksanakan, jalan terakirnya melaui 

hukuman seperti membersihkan tempat tidurnya sendiri dan ada juga yang melau 

hukuman denda.  

  Dari kedua penelitian datas terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan 

yaitu: Persamaan antara penelitan atas dengan penelitian sekarang adalah 

persamaan tentang bahasan anak dalam islam sedanngkan perbedaannnya adalah 

penelitian diatas yang pertama adalah meneliti tentang pandangan islam terhadap 

anak dalam keluarga sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang nilai-

nilai pendidikan apa saja yang terkandung dalam proses perawatan anak dalam 

Islam. 

Perbedaan penelitian yang kedua dengan yang sekarang adalah 

1. Penelitian pertama  

a. Pada bahasannya, penelitian pertama membahas pandangan islam 

terhadap pendidikaan anak sedangkan penelitian sekarang nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung pada proses perawatan anak 

b. Penelitian pertama ditinjau dari kesetaraan tanggung jawab antara 

ayah dan ibu sedangkan penelitian sekarang ditinjau dari kajian 

tafsir tematik 

2. Penelitian kedua 
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a. Jenis penelitian, pada penelitian kedua jenis penelitian studi kasus 

sedangkan penelitian sekarang library research 

b. Pada bahasannya, penelitian kedua membahas tentang pola asuh 

orang tua dalam pengembangan disipilin pada anak sedangkan 

penelitian sekarang nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada 

proses perawatan anak. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, dalam hal ini Moelong menjelaskan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
6
 Peneliti membahas tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

pada proses perawatan anak (kajian tafsir tematik). 

 Adapun jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library 

research yang berarti telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka diberlakukan sebagai sumber ide untuk 

menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan 

                                                 
6 

Lexi J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
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deduksi dari pengetahuan yan telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat 

dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.
7
 Serta dibangun 

dengan menggunakan metode berfikir deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 

dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai 

sumber data.
8
 Dalam penelitian ini memaparkan nilai-nilai pendidikan pada 

proses perawatan anak dalam Islam (kajian tafsir tematik). 

2. Sumber Data 

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

berbagai literatur kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan dalam proses perawatan anak dalam Islam (kajian tafsir tematik). 

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Sumber data primer, merupakan rujukan utama dalam mengadakansuatu 

penelitian untuk mengungkapkan dan menganilisis penelitian tersebut. 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah  

1) Ahmad Must{afa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi. Terj. Bahrun Ab 

Bakar, et,al. Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1992. 

2) M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah{: Pesan, Kesan dan Keserasian 

al-Qur’a>n, Jakarta : Lentera Hati : 2002 

3) Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur’a>n Al-Azhim, Beirut: Da>rul Ji>l, 1991. 

                                                 
7
 Jurusan Tarbiyah STAIN, Buku Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014),55. 

8
 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 50. 
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Sumber data sekunder, merupakan bahan rujukan yang ditulis 

oleh tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya dengan tema penelitian 

ini, antara lain :  

1) Adnan Hasan Sholih, Tanggung Jawab ayah terhadap anak laki-laki, 

Jakarta: Gema Insani, 1996 

2) Abdul Mustaqim, Menjadi Orangtua Bijak, Bandung: Mizan Pustaka, 

2005 

3) Suryani, Hadis Tarbawi: Analisis Paedagogis Hadis-hadis Nabi, 

Yogyakarta: Teras, 2012 

4) Desmita, Psikologi perkembangan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008 

5) Muhammad Suwaid, Mendidik Anak bersama Nabi, Solo: Pustaka 

Arafah, 2007 

6) Rosihan Anwar, Metode Tafsir Tematik, Bandung: Pustaka Setia, 

2002 

7) Dr. Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan  Anak Dalam 

Islam, Semarang: Asy-Syifa‟, 1993 

8) Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah, 

Yogyakarta: Belukar, 2006 

9) Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, 

Ponorogo: STAIN Po Press, 2007 
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10)  Aziz Alimul Hidayat, Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk 

Pendidikan Kebidanan, Jakarta: Salemba Medika, 2011 

11) Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan tafsirnya (edisi yang 

disempurnakan), Jakarta : Departemen Agama RI, 2009 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan 

pada proses perawatan anak dalam islam (kajian tafsir tematik), 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.
9
 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari tafsir al-Qur’a>n, 

buku, majalah, jurnal, skripsi, dan sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode Content analysis. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Yaitu teknik untuk 

mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan 

masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Disamping itu dengan cara ini 

dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku lain dalam bidang yang 

sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai 

kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan 

                                                 
9
 Ibid., 191 
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yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. 
10

 

Nana Syaodih menjelaskan bahwa teknik analisis isi ditujukan untuk 

menghimpun dan menganilis dokumen-dokumen resmi, dokumen validitas, 

dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan 

maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-

buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan analisis 

ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan, dan hubungan antara 

berbagai konsep, kebijakan,progam,kegiatan, peristiwa yang ada atau terjadi 

untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal 

tersebut.
11

 Sementara itu , untuk memperoleh pemaparan yang objektif dalam 

hal ni, tak lain adalah dengan menggunakan metode berfikir induktif dan 

deduktif. Metode berfikir induktif adalah proses berfikir yang berangkat dari 

pengetahuan atau fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkret. 

Kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa konkrit tersebut ditarik dalam 

kesimpulan yang bersifat umum.
12

 

 

 

 

 

                                                 
10

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

Press, 2007), 72-73. 
11 

Nana Syaodih Sukamadina, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), 81-82. 
12

 Sudarto, Metododologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 57.  
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G. Sistematika Pembahasan 

  Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara 

runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, 

akan dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang 

saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya sebagai berikut : 

  Bab I berisi pedahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini, yang 

isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

telaah penelian terdahulu metode penelitian dan sistematika pembahasan dengan 

demikian merupakan pengantar penelitian ini. 

  Bab II berisi kajian teori, yang berisi tentang teori pendidikan  anak usia dini 

dalam islam yang meliputi pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan islam, 

pendidikan anak usia dini dalam islam, metode pendidikan anak dalam islam dan 

proses mendidik anak yang meliputi fase-fase dalam setiap pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

  Bab III berisi tentang kajian tafsir tematik yang merupakan deskripsi data, 

meliputi ayat-ayat yang berhubungan dengan mendidik anak menurut al-Qur’a>n 

kemudian ditafsirkan dengan metode tafsir tematik. 

  Bab IV berisi tentang  nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada proses 

mendidik anak 

  Bab V berisi penutup, berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari dari skripsi ini,  yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM 

 

A. Pendidikan Anak Dalam Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pengertian pendidikan Islam ada berbagai pendapat diantara yaitu:  

Dalam pendidikan Islam, ada tiga term yang digunakan untuk menunjukkan 

arti pendidikan yaitu: al-tarbiyah, al-ta’li >m dan al-ta’dib. Istilah al-tarbiyah 

mengesankan proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan 

kepribadian dan sikap mental. Sedang istilah al-ta’li >m mengesankan proses 

pemberian bekal ilmu pengetahuan. Sementara al-ta’dib mengesankan proses 

terhadap pembinaan sikap moral etika dalam kehidupan yang lebih mengacu 

pada peningkatan martabat manusia.
13

 

   Menurut Haidar Putra Daulay pendidikan Islam pada dasarnya adalah 

pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, 

mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani 

maupun rohani.
14

 Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam adalah 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia 

                                                 
 

13
 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah, (Yogyakarta: Belukar, 

2006), 22. 
14

 Haidar Putra daulany, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia  

(Jakarta: Prenada Media, 2004), 31. 

 

15 
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berkembang secara maksimal dengan ajaran islam atau hubungan terhadap 

seseorang agar ia dapat menjadi muslim semaksimal mungkin.
15

 

Khaerudin mendefinisikan pendidikan Islam merupakan proses 

tranformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai dalam diri setiap individu 

melalui penumbuhan dan pengembangan potensi-potensi fitrahnya guna 

mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.
16

 

  Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan  bahwa 

pendidikan Islam adalah proses pentransferan ilmu pengetahuan umum dan 

Islam (al-ta’li >m) yang dilandasi dengan nilai-nilai akhlak (al-ta’dib) dalam 

rangka menumbuh kembangkan potensi dasar manusia (jasmani, ruh, dan akal) 

yang terdapat dalam dirinya guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat (al-tarbiyah). 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Setiap kegiatan apapun jenis dan bentuknya yang selalu diharapkan 

adalah sebuah tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan 

faktor yang sangat menentukan  berhasil tidaknya pendidikan. Pendidikan 

Islam. 
17

 

Menurut Muhammad Muntahibun Nafis  mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan islam adalah bahwa terbentuknya insan kamil yang didalamnya 

                                                 
 

16
 Khaeruddin, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I ; Makassar: CV Berkah Utami, 2002), 7. 

17
 Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras), 66. 
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memiliki kaffah agar mampu menjelaskan tugas-tugas kehambaan, 

kekhalifahan, dan pewaris Nabi. 

Menurut M. Miftahul Ulum dan Basuki mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan islam dibagi menjadi  

a. Tujuan individual  

Konsep pendidikan islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia 

yaitu beribadah hanya kepada Allah. Inilah yang disebut tujuan akhir 

pendidikan islam, tetapi tujuan akhir tersebut masih bersifat umum untuk 

itu perlu adanya rumusan tujuan khusus yaitu tahap-tahap penguasaan 

anak didik terhadap bimbingan yang diberikan pada tiga potensi anak 

didik yaitu potensi aqliyah, jismiyah dan khuluqiyah secara selaras serasi 

dan seimbang. Bimbingan tersebut terjadi dalam proses pendidikan, yang 

disebut Proses Belajar Mengajar (PBM). Belajar dan mengajar merupakan 

inti proses pendidikan. 

b. Tujuan pendidikan yang bersifat sosial kemasyarakatan 

Pendidikan bagi setiap individu hanyalah sebagai alat atau media 

untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan melatih sekelompok orang 

untuk mengemban tugas pemerintah serta menjalakan tugas 

kemasyarakatan. 
18

 

Muhammad Azmi membagi pendidikan Islam bertujuan untuk 

membina pribadi muslim agar menjadi kader yang berjiwa kuat. Di samping 

                                                 
18

 Basuki dan  Miftahul ulum, Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: Stain Po Press, 2007), 36-43. 
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itu, pendidikan Islam juga membina aspek-aspek kemanusiaan dalam 

mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta.
19

 

Tujuan pendidikan Islam yang telah diuraikan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Terwujudnya insan akademik yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT 

b. Terwujudnya insan kamil, yang berakhlakul kharimah 

c. Terwujudnya insan muslim yang berkepribadian 

d. Terwujudnya insan yang cerdas dalam mengaji  dan mengkaji ilmu 

pengetahuan 

e. Terwujudnya insan yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain 

f. Terwujudnya insan yang sehat jasmani dan rohani dan 

g. Terwujudnya karakter muslim yang menyebarkan ilmunya kepada 

sesama.
20

 

3. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam 

Adapun yang dimaksud dengan anak usia dini adalah sebagai berikut: 

anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun (di Indonesia 

berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional) adapun menurut para pakar pendidikan anak, yaitu kelompok 

manusia yang berumur 9-8 tahun. Anak usia dini adalah kelompok anak ayang 

                                                 
19

 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah (Solo: Belukar,2006),30. 
20
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berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, 

dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan, intelegensi, sosial 

emosional, bahasa, komunikasi,yang khusus sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangannya.
21

 Anak usia dini terbagi menjadi 

tahapan.
22

 

a. Masa lahir sampai 12 bualan  

b. Masa balita usia 1-3 

c. Masa prasekolah usia 3-4 tahun  

d. Masa sekolah 6-8 

e. Masa anak akhir  

Pertumbuhan dan perkembangan anak hendaknya diarahkan dengan baik 

dengan proses perawatan yaitu dengan pendidikan. Menurut al-Ghazali> anak 

dilahirkan tanpa dipengaruhi oleh sifat-sifat hereditas kecuali hanya sedikit 

sekali, karena faktor pendidikan, lingkungan dan masyarakat merupakan faktor 

yang paling kuat mempengaruhi sifat-sifat anak. Pendapat beliau ini sejalan 

dengan pendapat para ahli psikologi (behaviorisme) yang menginginkan adanya 

pengaruh faktor keturunan ini secara mutlak. Pandangan mirip dengan 

pandangan yang menyatakan bahwa anak lahir ke dalam kehidupan dengan akal 

                                                 
21

 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 88. 
22
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pikirannya bagaikanlembaran putih yang bersih dari ukiran atau gambar-gambar 

(seperti teori tabula rasa, John Locke).
23

 

Oleh karena itu, dalam pandangannya seorang anak tergantung kepada, 

kedua orang tua yang mendidiknya hati seorang anak itu bersih, murni, laksana 

permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. 

Pentingnya masa anak dan karakteristiknya menuntut pendekatan yang 

akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang memusatkan perhatiannya 

pada anak. Pusat kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan  Departemen 

Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas) mendefinisikan pembelajaran anak 

usia dini sebagai berikut :
24

 

a. Proses pembelajran bagi anak usia dini adalah pola interaksi antara anak, 

sumber belajar, dan pendidikan dalam suatu lingkungan tertentu ntuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif melakukan 

berbagai eksplorasi dalam kegiatan bermain maka proses pembelajarannya 

ditekankan pada aktivitas anak dalam bentuk belajar sambil bermain 

c. Belajar sambil bermain ditekankan pada pengembangan potensi di bidang 

fisik, kecerdasan, sosio-emosional, bahasa dan komunikasi menjadi 

kompetensi atau kemampuan yang secara aktual dimiliki anak 
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d. Penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini perlu diberikan rasa aman 

bagi anak usia tersebut 

e. Sesuai dengan sifat perkembangan anak usia dini proses pembelajrannya 

dilaksanakan secara terpadu 

f. Proses pembelajaran terjadi apabila anak secara aktif berinteraksi denagn 

lingkungan belajar yang diatur pendidikan  

g. Progam belajar mengajar dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem 

yang dapat menciptakan kondisi yang menggugah dan memberi kemudahan 

bagi anak untuk belajar sambil bermain melalui berbagai aktifitas yang 

bersifat konkrit  dan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan serta kehidupan anak usia dini 

h. Keberhasilan proses pembelajaran ditandai dengan pencapaian pertumbuhan 

dan perkembangan anak secara optimal dan mampu menjadi jembatan bagi 

anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungnnya dan perkembangan 

selanjutnya. 

Dengan demikian sudah jelas bahwa pendidikan anak usia dini adalah 

membekali dan menyiapkan anak sejak dini untuk memperolah kesempatan 

dan pengalaman yang dapat membentu perkembangan kehidupan selanjutnya.  

4. Metode Pendidikan Anak Dalam Islam 

Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan. Jika metode dikaitkan dengan pendidikan Islam maka metode diartikan 

sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang. 



22 

 

 

Orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan seharusnya mengetahui 

metode-metode pendidikan Islam yang akan diberikan kepada anaknya. Ada 

beberapa metode pendidikan Islam yang ditawarkan oleh beberapa pakar 

pendidikan Islam antara lain : 

a. Metode H{iwar (Dialog) 

H{iwar dapat diartikan sebagai dialog yakni suatu percakapan 

atau pembicaraan silih berganti antara dua pihak atau lebih yang 

dilakukan melalui tanya jawab, di dalamnya terdapat kesatuan topik 

pembicaraan dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembicaraan itu.
25

 

H{iwar adalah hubungan percakapan antara seorang anak dengan orang 

tuanya. Metode ini merupakan suatu keharusan bagi orang tua 

terhadap anak-anaknya sebab dengan metode ini akan terjadi 

percakapan dinamis, lebih mudah dipahami, lebih berkesan dan orang 

tuanya sendiri tahu sejauh mana tingkat perkembangan pemikiran dan 

sikap yang dimiliki anaknya.
26

 Banyak hal yang sebenarnya yang bisa 

didialogkan antara orang tua dan anak dan dari situlah orang tua bisa 

mengarahkan anak-anaknya. Oleh karena itu, kemampuan berdialog 

mutlak harus ada pada setiap orang tua.  

b. Metode kisah  

                                                 
25
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26
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Kisah memiliki peranan penting dalam memperkokoh ingatan 

anak dan keasadarn berfikir. Kisah termasuk metode pendidikan islam 

yang paling efektif, karena kisah yang diberikan kepada anak didik 

dapat mempengaruhi perasaanya  dengan kuat.dalam pendidikan islam 

kisah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi perkembangan jiwa 

anak.
27

 Suatu kisah dapt melahirkan sebuah perasaan yang bahagia 

terhadap jiwa anak. Jika kisah diberikan kepadanya kisah baik makan 

ia akan berusahan menjadi anak baik. Kisah yang baik yang harus 

disampaikan kepada anak lebih baik  kisah yang diangkat dari al-

Qur’a>n karena kisah Qur’a>ni tidak terjebak dengan kisah yang hanya 

menyampaikan jalannya peristiwa, maka setiap selesai kisah selalu 

dungkap kandungan nilainya baik berupa pelajaran, nasihat maupun 

peringatan. 
28

 

c. Metode Amsal (perumpamaan) 

Amsal adalah bentuk jamak dari kata matsal yang berarti sama, 

serupa atau penyerupaan.  Amsal dapat diartikan mengumpamakan 

sesuatu yang abstrak dengan yang lain yang lebih konkrit untuk 

mencapai tujuan atau manfaat dari perumpamaan tersebut. 
29

Metode 

perumpamaan merupakan metode yang tepat diberikan kepada anak 
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29
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usia dini, karena dengan metode ini orang tua dapat mengarahkan  

anaknya sesuai dengan perumpamaan yang diberikan kepadanya.
30

  

d. Metode Keteladanan 

Keteladanan dalam pendidikan islam adalah metode paling 

efektif dan efisisen dalan membentuk kepribadian anak. Posisi 

pendidik sebagai teladan yang baik bagi anak-anaknya akan ditirunya 

dalam berbagai ucapan dan perilaku. Keteladanan menjadi faktor 

menentukan baik buruknya sifat anak. Orang tua sebagai contoh yang 

baik hendaknya  memperlihatkan contoh yang baik kepada anak-

anaknya. Anak usia dini terutama sangat membutuhkan keteladanan 

untuk mencari contoh idola yang ia inginkan.
31

 

e. Metode Pembiasaan 

Secara etimologi pembiasaan  dapat diartikan dengan proses 

membuat sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa. Dalam pembiasaan 

sikap, metode pembiasaan merupakan metode yang efektif dalam 

mendidik anak.
32

 Ketika anak sejak kecil selalu dibiasakan untuk 

senantiasa melakukan ajaran islam maka anak tersebut dapat terbiasa 

                                                 
30
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31
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melakukannya. Pembiasaan akan berjalan dengan apa adanya dan 

tidak perlu banyak penjelasan dan argumen logis.
33

 

B. Kedudukan Anak dalam Islam 

1. Pengertian Anak 

Di dalam konteks sosial penetapan terhadap kedudukan anak 

(keturunan) merupakan salah satu kewajiban umat. Yang dimaksud agar tidak 

timbul kekacauan pada anggota masyarakat dalam upaya memperjuangkan, 

menuntut dan menjalankan serta melaksanakan berbagai macam hak dan 

kewajiban,
34

 sehingga dengan sendirinya akan tercipta pula suatu masyarakat yang 

tertib dan teratur, lantaran mematuhi peraturan baku yang telah ditetapkan oleh 

agama Islam sebelumnya. Anak sebagai amanat Allah yang harus dilaksanakan 

dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja 

mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban 

orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.
35

Oleh karena itu 

dalam meniti kehidupan ini, anak-anak muslim memiliki hak mutlak yang tidak 

dapat diganggu gugat. 

                                                 
33
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Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang 

masih kecil.
36

 Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian hak milik dan 

larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan yaitu: 

a. Kecil dan belum mumay>iz dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki 

kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa 

atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Katakatanya sama sekali tidak 

dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan wali. 

b. Kecil tapi sudah mumay>iz, dalam hal ini si kecil ini kurang kemampuannya 

untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya 

sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual 

atau memberikan apa-apa kepada orang lain.
37

 

Dalam hukum Islam, Anak yang mumay>iz ialah yang sudah mencapai 

usia mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia mengerti maksud 

kata-kata yang diucapkannya, bahwa membeli itu menerima barang sedang 

menjual itu memberikan barang dan juga ia menegerti tentang rugi dan 

beruntung, biasanya usia anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun. Jadi kalau masih 

kurang dari tujuh maka anak itu hukumnya belum mumay>iz, walaupun ia 

mengerti tentang istilah-istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-

kadang anak malahan sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi masih belum 

                                                 
36

 Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,), 112. 
37

 Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum 
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mengerti tentang jual beli dan sebagainya.
38

 Hukum anak kecil ini tetap 

berlaku, sampai anak itu dewasa dan hal ini dimaksudkan dalam firman Allah 

SWT: 

  

   

   

   

    

  

    
   

    

  

   

  

  

    

     

Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup 
umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa 

mereka sudah cerdas sudah pandai memelihara harta,maka 

hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu hartahartanya” ( Q.S. 
an-Nisa: 6) 

 

Kata dewasa disini maksudnya cukup umur untuk berketurunan 

dan muncul tanda-tanda lelaki dewasa pada pria, begitu juga muncul tanda-

                                                 
38
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tanda wanita dewasa pada puteri, inilah dewasa yang wajar, yang biasanya 

belum ada sebelum anak laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun, dan anak 

perempuan berumur 9 (sembilan) tahun. Maka kalau anak mengatakan dia 

sudah dewasa, setelah ia mencapai usia ini, maka keterangannya itu dapat 

diterima karena dia sendirilah yang lebih mengerti tentang dewasa atau 

tidaknya dan biasanya anak-anak tidak mau berdusta dalam persoalan ini.
39

  

2. Kewajiban orang Tua dan Hak-hak Anak 

a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak 

Dalam suatu rumah tangga yang aman dan damai, segala sesuatu yang 

menyangkut kesejahteraan anak adalah di bawah pengamatan kedua orang 

tuanya suami isteri bahu-membahu dan bekerja sama memenuhi hidup semua 

keperluan anak-anaknya, anakpun merasa tenteram dalam pertumbuhan 

jasmaniah dan rohaniyahnya. Semua orang sangat mengidam-idamkan hal yang 

demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung 

badan.
40

 Menurut Hilman Hadikusuma tentang perkawinan dalam hukum Islam 

mengatakan bahwa, dengan adanya ikatan perkawinan tersebut akan 

menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Seorang 

ayah dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. 

Sedangkan ibu bersifat membantu, ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan 
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40
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merawatnya.
41

 Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas 

kepada kemampuannya. Sebagaimana digariskan dalam Al-Qur‟an yang 

menyatakan: 

    

    

   

 -    
     

    

       

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan” ( Q.S. at-Thalaq: 7) 

Seorang ibu wajib menyusui anaknya, kalau memang dia ditentukan 

untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang akan mengambil alih tugas itu 

dari padanya atau bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja. 

Sudah dijelaskan dalam S.Al-Baqarah: 233.
42

 

Selain dari beban yang wajib tersebut, di dalam Islam orang tua 

dianjurkan untuk melaksanakan sunnah Nabi dalam membesarkan anak sampai 
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 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, cet. I, 1990) 
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ia dewasa dan dapat berdiri sendiri.
43

 Sebaliknya anak juga wajib menghormati 

dan berbuat baik terhadap ayah, ibu, dan para anggota kerabatnya sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur‟an: 

    

   

 

    

  

   

     

   

      

    

   

  

      

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia. Dan supaya kamu berbuat baik kepada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya, terutama jika salah seorang di 

antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan 

berada dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada kedua perkataan “Ah” dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 

mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah.”Ya Tuhanku berikanlah 

rahmat kepada mereka berdua sebagaiman mereka telah mendidik 
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aku dengan kasih sayangnya waktu aku masih kecil”. (Al-Isra>’: 23-

24).
44

 

 

b. Hak-hak Anak 

 

Pada dasarnya, seorang anak berhak mendapatkan pemeliharaan, 

perawatan dan pendidikan dari orang tuannya. Dalam hukum Islam, anak-

anak dikatakan di bawah umur, kalau mereka belum mencapai umur 15 tahun 

atau belum mengalami menstruasi bagi anak perempuan. Perawatan dan 

pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada ibu, sedangkan hak 

pendidikan terhadap seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak 

dan kewajiban ini diberatkan kepada masing-masing orang tua, baik selama 

perkawinan ataupun jikalau perkawinan telah diputuskan. Apabila seorang ibu 

tidak dapat melakukan kewajibannya itu, dikarenakan tidak ada atau karena 

dikenakan diskualifikasi, maka hukum Islam menentukan beberapa anggota 

keluarganya yang perempuan. Dan jika anggota-anggota keluarga yang 

perempuan ini tidak dapat melakukan kewajibannya, maka kewajiban dan 

pemberian hak terhadap anak itu berpindah kepada anggota keluarga yang 

laki-laki. Dimulai dari bapaknya.
45

 Perbedaan pendapat para ulama mengenai 

batas usia seorang anak yang diasuh: 

1. Menurut Madzhab H{anafi, terutama ulama-ulama mereka yang terdahulu, 

bahwa mengasuh anak kecil itu berakhir apabila ia telah sanggup 
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mengurus keperluannya yang utama seperti makan, berpakaian, dan 

kebersihannya. Sedangkan untuk anak perempuan berakhir sampai usia 

baligh (batas timbulnya syahwat). Mereka tidak memberi batas yang 

tegas. Adapun ulama-ulama H{anafi yang datang kemudian memberikan 

batasan berdasarkan ijtihad karena pertimbangan kondisi anak, tempat 

dan masanya. Maka mereka menentukan batas usia untuk anak laki-laki 

berusia tujuh tahun, dan untuk anak perempuan sembilan tahun. Ada pula 

di antara yang memberi batas untuk anak laki-laki berusia sembilan tahun 

dan untuk anak perempuan sebelas tahun. 

2. Madzhab Maliki, menyatakan bahwa batas usia seorang anak untuk 

diasuh ialah sejak ia lahir sampai baligh. Untuk anak perempuan adalah 

sejak ia lahir sampai menikah, bahkan sampai dicampuri suaminya. 

3. Madzhab Syafi‟i, menyatakan bahwa tidak ada batas tertentu untuk 

mengasuh seorang anak kecil, karena tidak ada suatu keterangan yang 

tegas dalam hal itu. Seorang anak tetap tinggal bersama ibunya (apabila 

orang tuanya bercari). Sehingga anak itu dapat mempertimbangkan 

sendiri untuk di mana ia tinggal, di antara ibu dan bapaknya atau 

saudaranya. 

4. Madzhab H{ambali, memberikan batas untuk mengasuh seorang anak, 

baik laki-laki maupun perempuan, ialah tujuh tahun. Adapun anak 

perempuan, apabila sudah berusia tujuh tahun, bapaknya berkewajiban 



33 

 

 

menjaganya dengan baik sampai anak itu menikah. Bapak dianggap lebih 

mampu mengawasinya, karena itu diserahkan kepadanya, meskipun ibu 

anak itu mau mengawasinya dengan sukarela. 

5. Pendapat Ibnu Qay>im, tentang masalah ini diadakan undian atau anak 

melakukan pilihan tempat tinggalnya, pada ibu atau bapaknya, karena 

orang tuanya sudah bercerai, barulah kita lakukan hal itu jika membawa 

kemaslahatan kepada anak yang bersangkutan. 

6. Menurut UU. No. I tahun 1974, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 

berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus, meskipun 

perkawinan antara orang tua putus.
46

 

C. Proses Mendidik Anak  

  Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan.
47

 Dalam penelitian ini peneliti membatasi proses 

perawatan anak yang dimulai pada masa kelahiran hingga anak masa akhir. Anak 

merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradaban sebagai 

penerus bangsa maka haruslah diperhatikan pendidikan dan hak-haknya, orang 

tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam proses mendidiknya.
48
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Proses Mendidik Anak 

1. Fase Bayi 

 Masa bayi disebut juga masa mulut (oral phase). Fase bayi ialah  fase 

kehidupan yang terhitung dari saat kelahiran  sampai kira-kira berumur dua 

tahun. Fase bayi sudah dikatakan lebih empirik. Proses pendidikan pada 

masa prenatal bersifa tidak langsung, maka ketika sudah masuk masa bayi 

mulai masuk dalam pendidikan yang langsung. Pada masa bayi semua organ 

tubuhnya belum bekerja secara sempurna, maka untuk menuju kearah 

kesempurnaan fungsinya, harus melalui latihan dan bimbingan. Proses 

perawatnnya sebagai berikut :
49

 

a. Menyampaikan kabar gembira dan ucapan selamat atas kelahiran. 

  Bagi masyarakat muslim yang memiliki rasa kebersamaan dan 

persaudaraan, ibarat bangunan yang saling menopang satu dengan yang 

lainnya. Dengan Menyampaikan kabar gembira dan ucapan selamat atas 

kelahiran akan mempererat persaudaraan dan persaudaraan erat 

pengaruhnya terhadap pendidikan anak.
50

 

b. Menyuarakan Adhan dan iqomah ditelinga bayi 

  Pada masa bayi indera pendengaran lebih berfungsi dibanding 

indera yang lain, indera pendengaran yang berfungsi lebih cepat harus 
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dimanfaakan untuk mendengarkan kata-kata suci. Tujuannya tidak lain 

adalah bagaimana melestarikan dan mengembangkan naluri tauhid yang 

telah diterimanya.
51

 Adhan di telinga kanannya dan iqomah ditelinga 

kirinya,  gunanya agar apa-apa yang pertama menembus telinga atau 

pendegaran anak adalah kalimat –kalimat seruan Yang Maha Tinggi dan 

yang mengandung kebesaran Tuhan.
52

 Rahasia dan hikmah dari hal itu 

sebagaimana sebagaimana dikatakan oleh Dahlawi adalah : 

1) Adhan merupakan bagian dari syi‟ar-syi‟ar islam 

2) Pemberitahuan tentang agama Muhammad 

3) Mengkhususkan pengumandangan adhan  pada bayi yang dilahirkan 

pada telinganya 

4) Diantara manfaat adzan adalah membua setan lari. Setan bisa 

menyakiti sang bayi sejak awal kelahirannya. Karena setan sudah 

mengintai sejak menjelang kelahirannya untuk mendekati agar bisa 

menggodanya. Dengan adanya adhan dan iqomah setan murka di 

awal-awal waktu untuk melakukan tipu daya.
53

 

c. Memberi nama yang baik 

   Ketika seorang bayi dilahirkan, penghormatan pertama yang 

diberikan kepadanya adalah memberikan nama yang baik dan julukan 

yang mulia. Maka dari itu seperti yang sudah dianjurkan oleh Allah 
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mewajibkan kepada kita agar memanggilnya dengan nama-nama yang 

baik. Hubungan yang erat antara nama dengan yang dinamai dengan kata 

lain akan berpengaruh terhadap kedamaian anak.
54

 

d. Aqi>qah 

   Yaitu kambing yang sembelih untuk bayi pada hari ketujuh 

kelahirannya, namun jika tidak bisa boleh kapan saja. Imam Ahmad 

meriwayakan dari Asma‟ binti Yazid bahwa “ aqi>qah adalah hak yang 

mesti ditunaikan. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak 

perempuan satu ekor kambing
55

 

Keuntungan aqi>qah dan hikmahnya 

a. Mengabarkan secara tidak langsung tentang nasab sang anak. Hal ini 

perlu agar tidak dikatakan sesuatu yang tidak disukai 

b. Mengikuti ajakan untuk menjadi dermawan dan menegndalikan diri 

agar tidak bakhil 

c. Aqi>qah dimasa kelahiran sang anak jga berarti pengorbanan anak itu 

sendiri di jalan Allah  

d. Ia merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah dari bayi yang 

dilahirkan di masa-masa awal ia keluar ke alam dunia 
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e. Ia juga sebagai penebus gadaian sang bayi yang dilahirkan itu, karena 

ia tergadai oleh aqi>qahnya.
56

 

e. Khitan  

   Khitan adalah menghilangkan kulit yang terdapat di kepala 

dzakar, khitan hukumnya sunah, khitan bermanfaat bagi kesehatan. 

Diantaranya: mencegah kanker, ngompol, menghindarkan anak dari 

mempermainkan kelamin.
57

 

f. Menyusui 

   Sang ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anak dengan 

ASI-nya, meyusui anak dengan ASI dapat memenuhi kebutuhan jasmani 

anak, juga kebutuhan rohani.
58

 Beberapa keistimewaan dari meyusu air 

susu ibu adalah : 

1. Anak menetek  air susu yang bersih dan steril 

2. Air Susu ibu adalah air susu yang tidak dingin dan juga tidak panas 

3. Selalu tersedia setiap saat 

4. Tidak rusak, meskipun tersimpan lama 

5.  Bisa memenuhi kebutuhan sang anak 

6.  Memberikan antibioti khusus dari anak yang menyusu dari berbagai 

macam penyakit 
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7. Mengikat tali kasih sayang antara bayi dan ibu.
59

 

2. Fase Kanak-Kanak 

 Masa kanak-kanak adalah masa selepas dua tahun hingga anak berusia 

6 tahun. Jadi batasnya sejak melepas panggilan bayi hinga anak akan masuk 

sekolah. Ini berlaku di Indonesia.
60

 Proses perawatannya sebagai berikut : 

1) Fase Anal (1-3 tahun) 

  Pada masa ini, menurut para ahli psikolog kecerdasan anak 

dapat ditingkatkan dengan cara: (1) memberikan makanan yang baik 

terutama zat putih telur; (2) anak selalu diajak berkomunikasi dan 

bermain dengan macam-macam permainan yang cocok bagi usiannya. 

Ciri-ciri khas yang menonjol pada anak usia ini adalah  

1) Mula-mula sudah dapat berjalan, walau belum stabil 

2) Mulai belajar makan sendiri 

3) Senang mendengar cerita yang berulang-ulang 

4) Senang melakukan hal yang berulang-ulang misalnya 

menjatuhkan barang dan apabila diberikan maka dijatuhkan lagi 

hingga kita menjadi jengkel, permainan ini dinamakan drop and 

pull 
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5) Dalam belajar bahasa ia mulai aktif, dengan mulai bertanya ini 

apa? Karena itu jika anak sering bertanya maka jawablah sesuai 

dengan tingkat perkembangannya. 

6) Mulai memerhatikan anak lain, mula-mula dengan menyentuh jari, 

badan anak lain.
61

 

3. Fase Prasekolah (3-6) 

 Anak-anak pada masa ini bersifat meniru, banyak bermain dengan 

lelakon (sandiwara) atau khayalan. Karakteristiknya adalah : 

a. Dapat mengontrol tindakannya 

b. Selalu ingin bergerak adalah sesuatu yang alami 

c. Berusaha mengenal lingkungan sekeliling 

d. Perkembangan yang cepat dalam berbicara 

e. Senantiasa ingin memiliki sesuatu, egois, keras kepala, suka protesdan 

selalu bertanya.
62

 

maka perlakuan kita pada hendaknya : 

a. Pembiasaan 

   Penanaman keimanan dan pendidikan dirumah tangga dengan 

pembiasaan, pembiasaan hal-hal yang baik seperti makan bersama, 

sholat bersama, bangun pagi, menjaga kebersihan rumah. Pembiasaan 
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akan berjalan dengan apa adanya dan tidak perlu banyak penjelasan dan 

argumen logis. 

b. Mencontohkan  

   Orang tua mencontohkan kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan setiap hari , contoh sholat tepat waktu, mengaji, berbuat jujur 

dalam segala hal. 
63

 

4. Fase  masa pertengahan dan akhir anak-anak 

 Masa pertengahan dan akhir anak-anak merupakan kelanjutan dalam 

masa awal anak-anak, periode ini berlangsung dari usia 6 tahun hingga tiba 

saatnya individu menjadi matang secara seksual. Permulaan masa 

pertengahan dan akhir anak-anak ini ditandai dengan masuknya anak ke 

kelas satu sekolah dasar. bagi sebagian besar anak, hal ini merupakan  

perubahan besar pada pola kehidupannya, sebab masuk kelas satu 

merupakan peristiwa penting bag anak yang dapat mengakibatkan terjadinya 

perubahan dalam sikap, nilai dan perilaku.
64

 Ciri-ciri anak pada masa ini 

adalah 
65

: 

a. Anak mulai bersekolah 

b. Guru mulai menjadi pujaannya 

c. Gigi tetap mulai tumbuh 
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d. Anak mulai gemar membaca 

e. Anak Mulai malu apabila auratnya diliha orang 

f. Anak suka sekali menghafal 

Proses mendidiknya adalah : 

1) Perhatian terhadap teman bermain anak-anak.
66

 

2) Mengisi waktu luang anak-anak 

3) Menghindarkan anak-anak dari tontonan acara yang sadis dan seks 

4) Hindarkan pertengkaran (konflik) orang tua diketahui anak 

5) Memberi hukuman yang sifatnya mendidik 

6) Melaksanakan peribadahan secara teratur 

7) Menyuruh anak-anak ikut aktif dalam kegiatan keagamaan di tempat 

tinggal 

8) Memasukkan anak ke lembaga-lembaga yang kuat pendidikan agamnya 

9) Doronglah anak mengikuti pendidikan agama non formal 
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 BAB III 

KAJIAN TAFSIR TEMATIK 

TENTANG PROSES MENDIDIK ANAK 

 

A.  Penjelasan Kajian Tafsir Tematik 

Tafsir maudhu’i  atau tematik menurut pengertian istilah para ulama 

adalah menghimpun seluruh ayat al-Qur’a>n yang memiliki tujuan dan tema yang 

sama.  

 Adapun prosedur tafsir (metode) maudhu’i atau tematik sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas ( topik) 

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut 

3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan 

tentang asba>b al-nuzu>l nya 

4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing 

5. Menyususn pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline) 

6. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok 

bahasan 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun 

ayat-ayatnya yang mempunyai  pengertian yang sama, atau 

mengkompromikan antara yang ‘a>m (umum) dan yang khash (khusus, mutlak 
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dan muqay>ad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga 

semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan. 

Di dalam penelitian ini penelitian kajian tafsir tematik tentang proses 

perawatan anak di dalam Islam. Pembahasan tentang proses perawatan anak tidak 

lepas dari pembicaraan tentang anak. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

bimbingan dan petunjuk al-Qur’a>n tentang proses perawatan anak dalam islam 

dapat menelusuri ayat-ayat al-Qur’a>n yang berkenaan dengan objek maupun 

keperawatan maupun pendidikan anak.  

Ada beberapa istilah yang digunakan al-Qur’a>n untuk menyebut anak 

diantaranya adalah: sabiy>, ghula>m, wala>d, Zurriyah dan banun. Dengan demikian 

penelusuran ayat-ayat tentang proses perawatan anak harus melihat dulu istilah 

anak diatas. Dalam Tafsir al-Qur‟an Tematik disebutkan bahwa Jumlah ayat yang 

memuat tentang istilah Ghula>m  didalam al-Qur‟an disebutkan sebanyak 13 kali, 

sedangkan kata Wala>d  sebanyak 33 kali dalam bentuk mufrad dan 23 kali dalam 

bentuk jamak. Sedang yang berkaitan dengan keparawatan anak yang meliputi 

orang yang berhak merawat anak, kasih sayang ibu   menyebutkan ada ada 5 ayat 

yang tersebar dalam 5 surat, sedang yang berkaitan dengan pendidikan anak ada 

34 ayat yang tersebar dalam 13 surat.  

Banyaknya jumlah ayat dan surat yang memuat kata anak menunjukkan 

besarnya perhatian Islam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anak. Dengan 

kata lain persoalan proses perawatan anak sangat diperhatikan oleh Islam. 
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Mengingat demikian banyaknya jumlah ayat yang harus ditelusuri, 

dalam kesempatan ini, tidak memungkinkan untuk meneliti dan membahas ayat-

ayat itu seluruhnya. Oleh karena itu, penulis mengklasifikasikan dan memilih 

beberapa ayat yang dianggap dapat mewakili dan menjelaskan petunjuk al-

Qur’a>n tentang proses perawatan anak dalam Islam. Untuk itu penulis 

memfokuskan pembahasan terhadap ayat-ayat yang memuat tentang proses 

perawatan anak dalam Islam.  

Ada 14 ayat yang tersebar dalam 6 surat yang memuat proses perawatan 

anak dalam Islam, dalam berbagai konteks dan arti. 

1. Q. S. ali-Imron (3) ayat: 36 dan 39 

2. Q.S. Maryam (9) ayat:  7 

3. Q.S. al-A’ra>f (7) ayat: 180 

4. Q.S. al-Isra>’(17) ayat:110 

5. Q.S al-Baqarah(2) ayat: 233 

6. Q.S. Lukman (31) ayat: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

B. Ayat-ayat Tentang Proses Mendidik Anak 

 

1                         
Artinya: Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia 
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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".(Q.S. Ali Imron: 39 ) 

 

2                 

Artinya:  Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira 

kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya 

Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan 

orang yang serupa dengan Dia.(Q.S. Maryam : 7) 

 

3                              
Artinya: Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: 

"Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak 

perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya 

itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. 

Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon 

perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada 

(pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."(Q.S. 

Ali Imron: 3 

4              
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Artinya : 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.(Q.S. al-A’ra>f: 180) 

 

5                             
Artinya: Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan 

nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al asmaaul 

husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu 

mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula 

merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua 

itu".(Q.S. al-Isra>’:110) 

6                                                     
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang 

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada 

dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan.(Q.S. al-Baqarah: 233) 

7                                                        
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Artinya: 12. dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada 

Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan 

Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka 

Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 
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janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar". 

14.dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu. 

15.dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 

dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang 

itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan 

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah 

jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya 

kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu 

apa yang telah kamu kerjakan. 

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada 

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam 

batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan 

mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah 

Maha Halus lagi Maha mengetahui. 

17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 

perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 

Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 

18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 

(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka 

bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 

19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai. Q.S Luqman Ayat 12-19 

 

C.  Proses Mendidik Anak 

1. Fase Umur 0-2 tahun 

a. Ucapan Selamat Atas Kelahiran bayi 
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Masyarakat Islam dengan karakter kebersamaan dan solidaritasnya 

tidak akan membiarkan sebuah kesempatan suka dan duka, kecuali ikut 

secara bersama-sama menyertainya agar jalinan kebersamaan yang ada 

benar-benar menjadi kokoh.  

Anak yang dilahirkan akan memperoleh sambutan kebahagian dari 

anggota keluarganya. Orang-orang di sekitar akan memberikan ucapan 

kebahagiaan kepada kedua orang tuanya sebagaimana ucapan selamatnya 

para malaikat Allah yang disampaikan kepada para utusanNya yang mulia 

dan juga kepada Nabi kita. 

  

    

   

  

   

   

   

    

Artinya:  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".( Q.S Ali 

Imron: 39) 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tatkala Zakaria melihat 

kemuliaan dan martabat yang begitu tinggi pada maryam dihadapan 
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Allah, timbullah keinginannya untuk mempunyai seorang anak serupa 

dengan maryam dalam kecerdasan dan kemuliaannya disisi-Nya. 

Walaupun Zakaria mengetahui bahwa isterinya adalah seorang 

perempuan yang mandul dan sudah tua, namun ia tetap 

mengaharapkan anugerah dari Allah semoga Dia berkenan 

menganugerahkan seorang keturunan yang saleh dan taat mengabdi 

kepada Allah. Doa yang timbul dari hati yang tulus dan penuh 

kepercayaan kepada kasih sayang Allah yang Maha mendengar dan 

memperkenankan segala doa.
67

 Pada Ayat 39 ini Allah menyambut 

doa yang tulus itu Allah memerintahkan Malaikat Jibril untuk 

menyampaikan kepada Zakaria, dan karena ini perintah dari Allah , 

maka segera para malaikat memanggilnya, yakni Zakaria yang ketika 

itu sedang berdiri melakukan shalat di mihrab. Ucap malaikat: 

sesungguhnya Allah menggembiraan engkau dengan kelahiran 

seorang putera yang bernama Yahya. 
68

 Firmanya bi Yahya , artinya 

sama dengan surah maryam : 

   

    

         

                                                 
67
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Arinya :Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira 

kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, 

yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang 

serupa dengan Dia.( Q.S Maryam: 7) 

Nama Yahya merupakan suatu nama yang belum pernah 

diberikan kepada seorang pun sebelum dia. Dan kelak ia akan tumbuh 

berkembang sesuai dengan tuntunan Ilahi.
69

 

 Berita gembira ini tidak dapat dibayangkan oleh mereka yang 

mengukur sesuatu dengan ukuran hukum alam atau hukum sebab 

akibat. Zakaria yang seorang Nabi pun yang cukup lama menantikan 

kehadiran anak, tidak segera  dapat membayangkan  ketepatan berita 

itu, bukan karena  tidak percaya akan kuasa Allah, tetapi karena berita 

ini adalah suatu berita yang luar biasa. 
70

 

Abu Bakar Ibnu Mundzir telah mengatakan bahwa telah 

diriwayatkan kepada kami dari H{asan Al-Bashri yang telah 

menceritakan bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepadanya, 

sedang saat itu dihadapan Al H{asan telah ada lelaki lain yang baru 

mendapat berita kelahiran anaknya. Lelaki yang baru datang itu 

mengucapkan selamat kepadanya dan mengatakan: “ Selamat, semoga 

dia menjadi calon penunggang kuda yang mahir.” Al-H{asan 

membantah:” Apakah yang menyebabkan kamu tahu bahwa dia bakal 

menjadi penunggang kuda atau penunggang keledai?”. Lelaki itu 
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bertanya: “ lalu apa yang harus kami ucapkan?” Al-H{asan menjawab:” 

semoga Allah memberkatimu dengan kelahiran anakmu. Semoga 

engkau bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkannya. Semoga 

engkau mendapat anak yang shalih dan semoga anakmu tumbuh 

menjadi dewasa. 

Sesungguhnya anak merupakan salah satu dari nikmat Allah 

SWT yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan 

Dia menahan nikmat-Nya terhadap siapun yang dikehendaki-Nya. 

Mengingat hal ini menyenangkan hati kedua orang tua bayi yang 

bersangkutan, Malaikat pun menyampaikannya sebagai berita 

gembira, seperti yang malaikat sampaikan kepada manusia yang 

menjadi utusan Allah. Selain Nabi Zakaria juga disebutkan di dalam 

Q.S Hu>d (11): 69: 

  

  

  

Artinya: “Dan Sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) 

telah datang kepada lbrahim dengan membawa kabar 

gembira” 

 

 

 

Sampai dengan Firman-Nya: 
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Artinya:”Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu Dia tersenyum, Maka 

Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) 

Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.”( Q.S Hu>d: 
71) 

 
Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menceritakan 

berita gembira ini, yang disampaikan kepada para ayah dari utusan Allah 

akan kelahiran anak-anak mereka. Beranngkat dari pengertian ini, dapat 

disimpulakan bahwa ucapan selamat atas kelahiran anak merupakan 

tuntunan yang dianjurkan Allah. 

 Oleh karena itu bersegeralah memberikan ucapan selamat dan 

kabar gembira ini akan menambah kebahagiaan tersendiri di hati kedua 

orang tua. Hal ini juga akan semakin mempererat hubungan masyarakat 

Islami. 

b. Menyuarakan Adhan dan Iqamah ditelinga Bayi  

Kelahiran bayi adalah hal yang sangat menggembirakan dan sangat 

dinantikan bagi orang tua bayi tersebut. Di dalam Q.S Ali Imron ayat 36  
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  Artinya: Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun 

berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang 

anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang 

dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak 

perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan 

aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak 

keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan 

yang terkutuk."(Q.S. Ali Imron: 36) 

 

Ayat ini menegaskan kemuliaan putri yang dilahirkan dan 

menolak persangkaan bahwa bayi perempuan yang dilahirkan lebih 

rendah martabatnya daripada bayi laki-laki seperti yang diharapkan oleh 

istri Imran. Setelah istri Imran menyadari kenyataan anaknya itu 

perempuan, dan menyakini adanya hikmah dan rahasia di balik 

kenyataan ini, maka dia menarik kembali apa yang telah dinadzarkan  

untuk menyerahkan anaknya berkhidmat di Baitu al-Maqdis, walaupun 

bayi itu perempuan dan menurut anggapannya tidak pantas untuk 

menjaga Baitu al-Maqdis, namun dia akan menjadi seorang abdi Tuhan 

yang khusuk. Istri Imran memohon agar Allah menjaga dan melindungi 

bayinya dari godaan setan yang mungkin menjauhkannya dari 

kebajikan. Mengenai hal ini, Rasulullah saw bersabda sebagai berikut: 
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ا   اْب ْري  ْت ا اِ   ْ شْيطا ي س ا ْيا ا ي اري (ك ب ا ا ر

رير س ع ابي   ( 
“Tiap-tiap anak cucu Adam yang dilahirkan dijamah oleh setan pada 

waktu kelahirannya kecuali maryam dan putranya.” (Riwayat al-Bukhori 

dan Muslim dari Abu Hurairah).
71

 

Maksud hadith itu ialah, bahwa setan senantiasa berupaya 

menyesatkan setiap bayi yang baru dilahirkan, sampai bayi tersebut 

terpengaruh oleh godaanya, kecuali Maryam dan anaknya (Isa). Sebab, 

Allah swt memelihara keduanya berkat permohonan perlindungan 

tersebut.
72

 

Agar suara yang pertama-tama didengar oleh bayi manusia adalah 

kalimat-kalimat yang berisi kebesaran dan keagungan Allah serta 

syahadat yang pertama-tama memasukkannya dalam Islam.harus 

dikumandangkan adhan. 

Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa 

Rasulullah mengumandangkan adhan di telingaa H{asan bin Ali ketika 

Fatimah melahirkannya. 

ْت فاط رضي  حسْي حْي  س ا فْي ا ْاا ْي  ي ه ع ْ ه ص رْاْيت رس

ا  ْ حاك(ه ع ا ا  )ر
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Rasulullah Mengadzani ditelinga hasan (cucunya) ketika fatimah  

melahirkannya (HR.al- H{akim).  

Tujuan adhan adalah memberikan pelajaran tauhid bahwa pertama 

kali yang didengar telinganya adalah suara adzan, bukan yang lain.
73

 

Manfaat adhan adalah sebagai berikut: 

1) Setan akan lari ketika mendengar kalimah adzan  

2) Agar seruan menuju Allah, menuju agama-Nya (Islam) dan menuju 

peribadahan kepadaNya itu mendahului ajakan setan.
74

 

c. Memberi Nama Baik 

Ketika seorang bayi dilahirkan, penghormatan pertama yang 

diberikan kepadanya adalah memberi nama yang baik dan julukan yang 

mulia. Nama  yang baik akan benar-benar terpatri di dalam jiwa sejak 

pertama kali mendengarnya. Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah 

kepada para hamba-Nya. Allah sendiri mewajibkan kepada kita agar 

memanggil-Nya dengan nama-nama-Nya yang mulia. 

Menurut riwayat Ibnu Jari>r at-Tabari> dari Ibnu Abbas , bahwa 

Rasul saw pada suatu hari sa{lat di Mekah, lalu beliau berdoa dalam 

do‟anya itu, beliau mengucapkan kata-kata, “Ya Allah Ya Rahma>n.”75
 

Orang-orang musyrik yang mendengar ucapan itu lalu 
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berkata,”sesungguhnya Muhammad dan pengikutnya mengatakan bahwa 

mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mengapa laki-laki itu 

berdoa kepada dua Tuhan (Allah dan Rahma>n)”.76
 maka turunlah ayat 

180 dan 110 

  

  

    

  

   

   

    

Artinya: “Hanya milik Allah asma>’ al h{usna>, Maka bermohonlah kepada-

Nya dengan menyebut asma>’ al h{usna> 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.” 

Hanya milik Allah asma>’ al h{usna maka bermohonlah kepada-

Nya dengannya  yakni dengan menyebut salah satu dari asma>’al h{usna > itu, 

serta namai dan gelarilah Allah dengan nama-nama yang indah itu agar 

kamu mendapat petunjuk-Nya serta meraih kebahagiaan yang kamu 

harapkan dan tinggalkan yakni abaikan didorong penilaian buruk orang-

orang yang menyimpang dari kebenaran  dalam menyebut nama-nama-

Nya, atau menyematkan sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Yang 

Maha Agung, nanti di dunia atau di akhirat mereka akan dibalas 
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menyangkut apa yang telah mereka kerjakan serta sesuai dengan kadar 

kedurhakaan mereka. 

Allah SWT juga memerintahkan kita agar mensifati-Nya dengan sifat-

sifat yang luhur. Allah swt berfirman : 

    

   
    

  

     

   

       

Artinya:  Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahma>n. dengan 

nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al asma>’ al 
h{usna> (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu 

mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula 

merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua 

itu".( Q.S al- Isra>’:110) 

 

Ayat-ayat di atas mengajak manusia berdo‟a/ menyeru-Nya 

dengan sifat/nama-nama terbaik itu. Salah satu makna perintah ini adalah 

ajakan untuk menyesuaikan kandungan permohonan dengan sifat yang 

disandang Allah. Sehingga, jika seseorang memohon rezeki, ia menyeru 

Allah sifat Ar-Raz>ak (Maha Rezeki). Menyebut sifat-sifat yang sesuai, 

bukan saja mengundang pengabulan do‟a, tetapi juga akan melahirkan 

ketenangan dan optimisme dalam jiwa si pemohon, karena permohonan 



60 

 

 

itu lahir dari keyakinan bahwa ia bermohon kepada Tuhan yang memiliki 

apa yang dimohonkan itu. 
77

 

Dari ayat diatas dapat semua orang tua pasti selalu 

menginginkan putra putrinya sesuai dengan harapannya.  Dengan 

memberikan nama-nama yang baik maka dapat mengundang sebuah 

pengabulan do‟a dari kedua orang tua. 

Abu> Dawud dan Tirmidhi meriwayatkan dari Abu> Darda’ 

bahwa Rasulullah saw bersabda: 

 ْ ائ اء اب اْس  ْ ائ قيا  باْس ْ ْا ْ ي ع ْ ْ ت ْ ,ا اءك ا اْس  فاْحس

 
Sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan 

nama-nama kalian sendiri dan nama-nama ayah kalian. Maka 

baguskanlah nama-nama kalian. 

 

 

 

d. Aqi>qah 

Di dalam al-Qur’a>n tidak ada anjuran tentang aqiqah namun 

banyak hadist Nabi yang menganjurkan aqi>qah yaitu: 

Imam Ah{mad, Tirmidhi, Abu> Dawud, Nasa>’i, H{akim dan Ibn 

H{ibban dalam S{ah}ih-nya neriwayatkan dari Ummu Karz Al-Ka‟bah 

bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai aqi>qah, lalu beliau 

bersabda,  

                                                 
77
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ْجاري شا  ع  افي  ْغأ شاتا  ا(ع ْا ي ر ر  )ا
 

“ Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua ekor kambing yang memenuhi 

syarat dan bayi perempuan cukup diaqiqahi dengan seekor 

kambing”.(HR ad-Darani) 

 

Imam ahmad meriwayatkan dari Asma’ binti Yazi >d secara 

marfu‟ “ Aqi>qah adalah hak yang mesti ditunaikan. Untuk anak laki-laki 

dua ekor kambing yang sepadan dan untuk anak perempuan satu ekor 

kambing.” 

Sebab adanya perintah aqiqah ini adalah, bangsa Arab sejak 

sebelumnya memang sudah terbiasa  mengaqiqahi anaknya. Aqi>qah 

merupakan sesuatu yang sudah lazim bagi mereka dan merupakan sunnah 

yang sangat ditekankan. Di dalamnya terdapat banyak sekali  

kemaslahatan, baik bersifat harta benda maupun kejiwaan. Lalu 

Rasulullah pun melanggengkan kebiasaan ini, mengamalkannya serta 

menyarankan umat beliau untuk melaksanakannya. Namun Rasulullah 

merubah model tradisi yang dipraktikkan sebelumnya.
78

 

e. Khitan 

Hadith-hadith  tentang perintah untuk berkhitan adalah sebagai 

berikut. Dalam s{ah{ih{ain juga disebutkan hadits yang berasal dari riwayat 

Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: 

ْ  اا با ط  ْي ااْآ ار  تْ  شار   ا    ا ْح اِْس ْح  ْ  ا ْ ْطر    ا
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 “fitrah itu ada lima berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukuir 

kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.” 

Imam Ah{mad meriwayatkan dari Syadad bin Aus bahwa Nabi 

bersabda: 

ساء  ر  ْ ر ا  ا س   ْح  ا

 “ Khitan itu merupakan sunnah bagi kaum laki-laki dan 

kemuliaan bagi kaum wanita.” 

  Demikianlah, kita temukan betapa besar perhatian islam 

terhadap khitan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu 

khitan ini diawali setelah hari ketujuh. 
79

 

 

 

 

f. Menyusui 
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang 

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa 
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atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan. 

 

Bayi harus dijamin penghidupannya hingga mencapai usia 

baligh dan dapat menangani keperluannya sendiri. Sehubungan dengan 

hal ini, Ibnu Qudahama mengatakan bahwa menjamin dan mengurus bayi 

adalah  hal yang wajib, karena jika sang bayi ditelantarkan, ia akan 

binasa. Untuk itu, ia wajib dipelihara dari kebinasaan sebagaimana 

diwajibkan pula memeberi nafkah kepadanya dan menghindarkannya dari 

kebinasaan. 

„Umar ra memperhatikan kemaslahatan anak-anak kaum muslim 

sejak mereka dilahirkan. Dahulu pada masa permulaan kekhalifahannya, 

khalifah „Umar tidak memberikan bantuan dan santunan apapun dari 

Baitu al- Mal untuk kemaslahatan bayi yang baru lahir sampai masa 

penyapihannya. Selanjutnya, „Umar menarik kembali keputusannya itu 

dan mulai menetapkan santunan untuk setiap anak yang baru lahir, karena 

penyebab sederhana yang dilihatnya sendiri sebagai hal yang berbahaya 

bila dibiarkan. Suatu malam „Umar  ra mendengar tangisan seorang bayi, 

maka „Umar berkata kepada ibunya:” susuilah dia.” Sedang sang ibu 

masih belum mengenalnya, lalu ia menjawab:” sesungguhnya  Amirul 

Mukminin tidak memberikan santunan untuk bayi yang baru lahir sampai 
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masa penyapihannya, sedang saya sekarang terpaksa harus 

menyapihnya,” „Umar ra berkata kepada wanita tersebut:” Kamu hampir 

saja membunuhnya jika dibiarkan. Karenanya, susuilah dia, nanti Amirul 

Mukminin pasti akan memberikan santunan untuknya.” Sesudah itu 

„Umar ra mulai menetapkan santunannya untuk untuk setiap bayi yang 

baru lahir. 

Setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya 

sampai anak itu mencapai usia dua tahun. Tidak mengapa kalau masa 

susuan itu kurang dari masa tersebut apabila kedua ibu bapaknya 

memandang ada maslahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban 

untuk memenuhi  kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan sesuai 

dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak sedang bapak sebagai 

pemilik wadah itu. Maka sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi 

nafkah kepada orangyang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara 

serta merawat miliknya. 

  Allah mewajibkan kepada ibu menyusui bayinya, karena air 

susu ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada anaknya. Dari hasil 

penelitian para ahli medis menujukkan bahwa air susu ibu terdiri dari 

saripati yang benar-benar murni. Air susu ibu juga merupakan makanan 

yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli 

gizi. Disamping ibu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang 

yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ib, berhubungan erat 
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dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian tidak 

tepat tindakan sementara para ibu yang tidak mau menyusui anaknya 

hanya karena kepentingan pribadinya, umpamanya, untuk memelihara 

kecantikan. Padahal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara 

tidak langsung ia kehilangan kesempatan untuk membina dasar hubungan 

keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang emosi.
80

 

 Inti dari Q.S. al-Baqarah ayat 233 ini adalah 

a. Kedua orang tua diwajibkan memelihara anak mereka anak mereka, 

ibu berkewajiban menyusuinya sampai umur dua tahun dan bapak 

berkewajiban memberi nafkah kepada ibu 

b. Kedua orang tua dilarang membuat hal-hal yang menyebabkan salah 

seorang diantaranya mendapat kemudahan, umpamanya ibu tidak mau 

menyusui anaknya atau meminta nafkah terlalu besar atau karena 

untuk memelihara kecantikan istrinya. Suami melarang istri menyusui 

anaknya padahal ia mau menyusuinya. 

c. Dibolehkan menyapih anak menghentikan penyusuan sebelum dua 

tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua.  

d. Apabila ada kesepakatan kedua orang tua untuk memelihara 

kesehatan istri, karena istri tidak mampu menyusui anaknya, mereka 

boleh mengambil perempuan lain untuk menyusui anak tersebut 

                                                 
80

 Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2009), 345 



67 

 

 

dengan syarat harus diberi imbalan yang pantas. Hal ini demi 

keselamatan anak itu sendiri. 

 

 

2. Fase Umur 2 tahun dan seterusnya 

Masa kanak-kanak adalah masa selepas usia dua tahun hingga anak 

berusia 6 tahun. Yang jelas, pada masa itu kebiasaan dan pembiasaan 

pada anak sangat penting bagi keberhasilan pendidikan. Fitrah merupakan 

modal bagi seorang bayi, sebagaimana yang telah dijelaskan untuk 

menerima agama tauhid dan tidaka akan berbeda antara bayi satu dengan 

bayi yang lainnya. Oleh sebab itu orang tua sebagai pendidik 

berkewajiban melakukan sebagai berikut: 

a. Membiasakan anak untuk selalu mengingat kebesaran dan nikmat 

Allah 

b. Pengenalan terhadap Tuhan 

Begitu juga pada fase pertengan dan akhir anak-anak metode 

pendidikan agama yang diberikannya harus disesuaikan dengan kejiwaan 

anak. Materi kurikulum dan metodenya pun harus tepat sesuai dengan 

perkembangan kecerdasan dan psikis anak pada umumnya. 

a. Perintah Untuk Mensyukuri Ni‟mat  

Dalam surah Luqman ayat 12 yang bunyi ayatnya adalah: 



68 

 

 

   

   

     

    

    

    

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada 

Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan 

barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka 

sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir menurut cerita yang diriwayatkan oleh 

Sa‟id bin Abi Arubah, dari Qat{adah tentang firman Allah dalam ayat 

ini menerangkan bahwa Allah telah memberikan pemahaman, 

pengetahuan dan ta‟bir mimpi kepada Luqman tentang islam padahal 

dia bukan seorang Nabi dan tidak diberikan wahyu. Allah 

memerintahkan kepadanya untuk bersyukur kepada Allah atas apa 

yang telah diberikan, dianugerahkan dan dihadiahkan oleh-Nya berupa 

keutamaan yang hanya dikhususkan kepadanya, tidak kepada orang 

lain yang sejenis di masanya. Apabila bersyukur kepada Allah maka 

manfaat dan pahalanya hanya akan kembali kepada orang-orang yang 

bersyukur itu sendiri. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah 

maka hal itu tidak membahayakan-Nya sekalipun seluruh penghuni 

alam ini mengkufuri-Nya karena sesungguhnya Allah Maha Kaya dari 
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hamba-hamba-Nya.
81

 Sufyan bin Uyamah berkata, “ siapa yang 

melakukan salat lima waktu berarti ia bersyukur kepada Allah, dan 

yang berdo‟a untuk kedua orang tuanya setiap usai salat, ia telah 

bersyukur kepada kedua orang tuanya.”82
 

b. Perintah untuk tidak menyekutukan Allah 

 Dalam surah Luqman ayat 13 yang bunyi ayatnya adalah: 

   

   

    

    

     

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

 

Setelah ayat yang lalu menguraikan hikmah yang 

dianugerahkan kepada Lukman yang intinya adalah kesyukuran 

kepada Allah, dan yang tercermin pada pengenalan terhadap-Nya dan 

anugerah-Nya, kini melalui ayat di atas dilukiskan pengalaman hikmah 

itu oleh Luqman serta pelestariannya kepada anaknya. Inipun 

mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah itu. Kepada Nabi 

Muhammad saw atau siapa saja, yang diperintahakan untuk 
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merenungkan anugerah Allah kepada Luqman itu dan mengingat serta 

mengingat orang lain. Ayat ini berbunyi Dan  ingatlah ketika Luqman 

berkata kepada anaknya dalam keadaan dia dari saat ke saat 

menasehatinya bahwa wahai anakku  sayang! jangan engkau 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan jangan 

mempersekutukan-Nya sedikit persekutuanpun, lahir maupun batin. 

Persekutuan yang jelasmaupun yang tersembunyi.  Sesungguhnya  

syirik yakni  mempersekutukan Allah adalah kedzaliman yang sangat 

besar. Itu adalah penempatan sesuatu yang sangat agung pada tempat 

yang sangat buruk.
83

 

   Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Luqman 

memberikan wasiat kepada putranya yang bernama Tsaran yang 

merupakan orang yang paling dikasihi dan dicintainya. Ini merupakan 

wasiat yang paling utama yakni untuk beribadah kepada Allah yang 

tidak ada sekutu bagi-Nya karena sesungguhnya syirik 

(mempersekutukan Allah) merupakan kezhaliman terbesar.
84

 

   Dari ayat ini dapat dipahami bahwa diantara kewajiban ayah 

kepada anaknya ialah memberikan nasehat dan pelajaran, sehingga 

anak-anaknya dapat menempuh jalan yang benar, dan terhindar dari 

kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah : 

                                                 
83

 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah,(Jakarta  Lentera Hati, 2000), 125 
84

 Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur‟an Al-Azhim, Jilid VI, hlm. 401 



71 

 

 

   

   

   

  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, (Q.S 

at-Tahrim:6) 

Jika diperhatikan susuan kalimat ayat ini, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Luqman melarang anaknya menyekutukan Allah, 

larangan ini adalah sesuatu yang memang patut disampaikan Luqman 

kepada putranya karena menyekutukan Allah adalah perbuatan dosa 

yang paling besar. Anak adalah generasi penerus dari orang tua selama 

hidup didunia diharapkan dapat tercapai oleh anaknya. Demikian pula 

kepercayaan yang dianut orang tuanya, disamping budi pekerti yang 

luhur, anak-anak diharapkan mewarisis dan mengikuti semua nilai-nilai 

yang diikuti ayahnya itu dikemudian hari. Lukma telah melakukan tugas 

yang sangat penting kepada anaknya, dengan menyampaikan agama 

yang benar dan budi pekerti yang luhur. Cara lukman menyampaikan 
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pesan itu wajib dicontoh oleh setiap orang tua yang mengaku dirinya 

muslim.
85

 

c. Berterima kasih kepada orang tua 

 Surah Luqman ayat 14 yang bunyi ayatnya adalah: 

  

  

   

   

    

  

    

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang Ibu-Bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Ku lah kembalimu”. 
 

   Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar berbuat baik pada 

kedua orang tua, yang mana ibunya mengandung dalam keadaan 

lemah. Menurut Mujahid berkata: “beratnya kesulitan mengandung 

anak” sedangkan menurut Qat{adah berkata: “keberatan demi 

kebaikan”. Setelah melahirkan yakni mengasuh dan menyusuinya 

selama dua tahun kalau memang ingin menyempurnakannya (Q.S al-

Baqarah: 233). Allah menyebutkan (dalam ayat ini) pengasuhan 
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seorang ibu, kelelahan dan kesulitannya saat menjaganya diwaktu 

siang dan bahkan harus bergadang malam hari hanya untuk merawat 

bayi yang tidak punya daya apa-apa karena begitu besar cintanya pada 

buah hati maka dari itulah Allah memerintahkan untuk bersyukur 

kepada-Nya dan kepada kedua orang tuanya.
86

 

d. Bila orang tua musyrik maka tetap saja baik dalam urusan dunia saja  

Dalam surah Luqman ayat 15 yang bunyi ayatnya adalah: 

    

     

   

  
  

   
   

     

  

   

   

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 

dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang 

itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan 

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah 

jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya 

kepada-Ku lah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan”. 
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Dari sebab turun ayat ini dapat diambil pengertian bahwa Sa‟ad 

tidak berdosa karena tidak mengikuti kehendak ibunya untuk kembali 

kepada agama syirik. Hukum ini berlaku juga untuk seluruh umat Nabi 

Muhammad yang tidak boleh taat kepada orang tunya mengikuti 

agama syirik dan perbuatan dosa yang lain.  

 Ayat ini menerangkan bahwa dalam hal tertentu, seorang anak dilarang 

mentaati ibu bapaknya jika mereka memerintahkannya untuk 

menyekutukan Allah, yang dia sendiri memang tidak mengetahui 

bahwa Alah mempunyai sekutu, karena memang tidak ada sekutu bagi-

Nya. Sepanjang pengetahian manusia, Allah tidak mempunyai sekutu. 

Karena menurut naluri, manusia harus mengesakan Tuhan. 

Selanjutnya Allah memerintahkan agar seorang anak tetap 

bersikap baik kepada orang tua dalam urusan dunia, seperti 

menghormati, menyenangkan hati,serta memberi pakaian dan tempat 

tinggal yang layak baginya, walaupun baginya, walaupun mereka 

memaksakannnya menyekutukan Tuhan atau melakukan dosa yang 

lain. 

Pada ayat lain diperingatkan bahwa seorang anak wajib 

mengucapkan kata-kata yang baik kepada ibu dan bapaknya. Jangan 

sekali-kali bertindak atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung 

hatinya, sekalipun hanya kata-kata “ah”. Allah berfirman : 
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......Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 

Perkataan "ah" ...(Q.S. al-Isra‟ 17: 23) 

Pada akhir ayat ini kaum muslimin diperintahkan agar 

mengikuti jalan orang yang menuju kepada Allah, Tuhan Yang Maha 

Esa, dan tidak mengikuti jalan orang yang menyekutukan-Nya dengan 

makhluk. Kemudian ayat ini ditutup dengan peringatan bahwa hanya 

kepada-Nya manusia kembali, dan ia akan memberitahukan apa-apa 

yang telah mereka kerjakan selama hidupnya.
87

 

e. Menanamkan pada anak bahwa akan adanya balasan akhirat  

Dalam surah Luqman ayat 16 yang bunyi ayatnya adalah: 

    

   

    

    

    

     

    

Artinya: (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada 

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam 

batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan 

mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah 

Maha Halus lagi Maha mengetahui. 
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   Tafsir ayat ini adalah suatu perbuatan seberat biji sawi yaitu 

kezhaliman dan kesalahan sekalipun seberat biji sawi, niscaya Allah 

akan membalasnya. Allah akan menghadirkannya pada hari kiamat 

ketika Dia mendirikan timbangan keadilan serta membalasnya. Jika 

kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan jika keburukan maka akan 

dibalas dengan keburukan. Senada dalam surah al-Anbiyâ‟: 47 yang 

bunyi ayatnya: 

  ... َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة َفا ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشْيًئا

Artinya: “Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari 

kiamat, Maka Tiadalah dirugikan seseorang barang 

sedikitpun…”  

   Sekalipun biji sawi itu terlindungi dan terhalang di dalam batu 

besar hitam atau di tempat terasing jauh di ujung langit dan bumi, 

sesungguhnya Allah akan menghadirkannya karena tidak ada sesuatu 

pun yang tersembunyi dan tidak ada satu biji dzarrah pun yang ada di 

langit dan di bumi yang terluput dari-Nya. Allah Maha Halus ilmu-

Nya sehingga tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, 

sekalipun kecil, halus dan lembut.
88

 

f. Perintah shalat, amar ma‟ruf nahi munkar, dan sabar  
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Dalam surah Luqman ayat 17 yang bunyi ayatnya adalah: 

  

  

  

   

     

   

      

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 

perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 

termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” 

 

  Dalam ayat ini Luqman menyuruh anaknya agar mendirikan 

shalat dengan menegakkan batas-batasnya, melakukan fardhu-

fardhunya dan menetapkan waktu-waktunya. Menyuruh (manusia) 

mengerjakan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar 

sesuai dengan kemampuan dan kesungguhanmu. Bersabarlah terhadap 

apa yang menimpamu karena orang yang melakukan amar ma‟ruf nahi 

munkar pasti akan mendapat gangguan dari manusia, maka dia 

memerintahkannya untuk bersabar.
89

 

   ْ ْقيا ا ْ ا ْ ي ا يحاس  ب ا  ح سا ئر , ا  ْ ص فا

ْ فس سائر ع  ا را(ع  ط ا ا  )ر
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“ Permulaan amal perbuatan seseorang hamba dihisap (dihitung-

hitung) di hari kiamat adalah shalatnya. Bila shalatnya baik, mka 

baiklah amalannya yang lain. Dan bila shalatnya itu rusak, maka 

binasalah semua amalannya yang lain “ (HR. Thabrani) 

 

 

g. Untuk tidak berlaku sombong  

Dalam surah Luqman ayat 18-19 yang bunyi ayatnya adalah: 

                                    
 

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 

(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka 

bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan 

sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai. 

 

  Tafsir ayat ini adalah bahwa dia (Luqman) berkata: janganlah 

engkau palingkan wajahmu dari manusia jika engkau berkomunikasi 

dengan mereka atau mereka berkomunikasi denganmu karena 

merendahkan mereka atau karena kesombongan, akan tetapi 

merendahlah dan maniskanlah wajahmu terahadap mereka. Janganlah 

kamu sombong, takabbur, otoriter, dan (menjadi) pembangkang. 

Jikalau engkau lakukan hal itu maka Allah pasti akan memurkaimu, 
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karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan bangga pada diri sendiri serta sombong pada orang lain. 

Dalam berjalan juga harus secara sederhana, tidak terlalu lambat dan 

tidak terlalu cepat, akan tetapi adil dan pertengahan. Juga dalam hal 

berbicara janganlah berlebihan dan jangan mengeraskan suara pada 

sesuatu yang tidak bermanfaat. Keterlaluan mengangkat suara 

disamakan dengan keledai dalam ketinggian dan kekerasannya dan 

disamping itu kekerasan suara tersebut merupakan hal yang dimurkai 

Allah. Penyerupaan suara ini dengan keledai menjadi konsekuensi 

logis keharaman dan ketercelaannya yang sangat keras.
90

 

  Namun orang sombong bukanlah sama dengan cara berpakaian 

yang indah, tertib dan bersih. Pernah pada suatu hari sahabat betanya 

kepada Rasulullah saw. Tentang perkara sombong karena Beliau 

ketika itu membicarakan masalah orang yang angkuh, sebagai hadits 

dibawah ini, sabda Rasulullah saw: 

ْر  ْ ك ر  ْ قا   ْ ْ كا فْ    ْج  ْ  ا ر  يح  :   ر  , ِي  ا

ا ب ؛س ْ ْ ث ْ ي ط , ا ْ غ حق  ْر بطر ا ا ا ْج ْى ىح     ا ه  

اس  س(ا ا   )ر

Artinya :” Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terselip 

sifat sombong, “ seorang sahabat bertanya, “bagaimana 
halnya seandainya ada orang yang ingin memakai baju 

yang indah dan sepatu bagus?” Nabi menjawa, “ 
sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. 
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Adapun sombong itu ialah menolak kebenaran (haq) dan 

menghina manusia.” (HR. Muslim) 
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BAB IV 

NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PROSES MENDIDIK ANAK 

 

A. Nilai Pendidikan ‘Aqidah 

‘Aqidah berasal dari kata ‘aqd yang berarti pengikatan. „Aqidah adalah 

apa yang diyakini oleh seseorang. ‘Aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu 

kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu.
91

 ‘Aqidah memiliki enam 

pokok-pokok keyakinan yaitu: iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman 

kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul-rasul-Nya, iman kepada hari akhir dan 

iman kepada qada‟ dan qadar. Pokok-pokok keyakinan disebut rukun iman. Islam 

menempatkan pendidikan ‘aqidah pada posisi paling mendasar, yakni 

terposisikan sebagai kunci yang membedakan antara islam dan non islam. 

Adapun proses mendidik yang menunjukkan nilai pendidikan akidah adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyuarakan Adhan dan Iqamat di Telinga Bayi Baru Lahir 

 

Nilai yang tekandung dalam menyuarakan adhan dan iqamat di telinga 

bayi adalah nilai pendidikan ‘Akidah, sebagaimana sudah dijelaskan diatas 

bahwa tujuan adhan dan iqamat adalah untuk memberikan pelajaran tauhid 

atau mengesakan Allah, agar senantiasa  si bayi atau anak tumbuh dan 
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berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan islam yang berlandaskan pada 

ketauhidan. 

Nilai pendidikan ‘Akidah ditunjukan berdasarkan ilmu pengetahuan 

modern membuktikan, panca indera manusia yang pertama kali berfungsi 

adalah pendengaran. Menurut eksperimen psikologi, semenit setelah 

kelahiran, bayi mulai menangkap bunyi-bunyian. Bahkan mernurut penelitian 

yang dilakukan  Felsic Research Institute for Study of Human Development, 

Ohio, Amerika Serikat, sebenarnya bayi telah dapat mendengar sejak masih 

dalam kandungan . Demikianlah bayi sebenarnya telah mampu mendengar 

walau belum sempurna dengan adzan dan iqamat yang berisi pokok-pokok 

ketauhidan, diharapkan kalimat-kalimat tauhidah yang pertama kali meresap 

kedalam sanubarinya sebelum ia mendengar suara-suara yang lain.
92

 

Sebagai mana telah disebutkan di dalam Q.S  Ali Imran ayat 36 
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  Artinya: Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun 

berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang 

anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang 

dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak 

perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan 

aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak 

keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan 

yang terkutuk."(Q.S. Ali Imron: 36) 

Ayat diatas menjelaskan tentang memohon perlindungan dari syetan 

yang terkutuk. Di dalam hadist sudah disebutkan bahwa setan senantiasa 

berupaya menyesatkan setiap bayi yang baru lahir, sampai bayi tersebut 

terpengaruh oleh godaanya. Agar dijauhi oleh godaan setan maka suara yang 

didengarkan pertama kali adalah suara adzan dan iqamat. 

Hikmah dari menyuarakan adhan ditelinga bayi 

5) Adhan merupakan bagian dar syi‟ar-syi‟ar islam 

6) Pemberitahuan tentang agama Muhammad 

7) Mengkhususkan pengumandangan adhan  pada bayi yang dilahirkan pada 

telinganya 

8) Diantara manfaat adhan adalah membuat setan lari. Sebagaimana di 

dalam al-Qur’a>n dijelaskan di dalam Q.S ali-Imron ayat 36 
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Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada 

(pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." 

   Setan bisa menyakiti sang bayi sejak awal kelahirannya. 

Karena setan sudah mengintai sejak menjelang kelahirannya untuk 

mendekati agar bisa menggodanya. Dengan adanya adzan dan iqamah 

setan murka di awal-awal waktu untuk melakukan tipudaya.
93

 

2. Memberi Nama Baik 

 Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Diantara 

keindahan adalah ialah memberi nama yang baik bagi anak dan tidak 

memberinya nama yang mengandung makna buruk. Islam adalah agama yang 

memberi kemudahan, untuk itu islam selalu menginginkan kemudahan, 

meskipum menyangkut pemberian nama, dan islam tidak menyukai kesulitan 

dan kekerasan meskipun juga menyangkut pemberian nama. Hal ini dapat 

dapat dilihat dengan jelas melalui larang Nabi memakai nama H{arb (perang). 

Untuk itu Rasul mengatakan dalam sabdanya: 

ا حْر   ح اْ  ا  ا حار  اْص  رْح  ْ ا ْ ه  ع ي ه ع اء ا ح  ااْس

 ر 

“Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan akdur Rahma>n, 

dan nama yang paling baik adalah H{arits dan H{ammam, sedang nama yang 

paling buruk adalah h}arb (perang) dan Murrah (pahit).” (Hadist riwayat Abu 

Dawud) 
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    Dan juga diriwayatkan oleh ibnu „Umar ra yang telah mengatakan 

bahwa Rasulullah pernah bersabda: 

رْح  ْ ا ع ْ ه  ي ه ع ْ ا ائ ْس ح    ا 

  “Sesungguhnya nama kalian yang paling disukai oleh Allah adalah „Abdullah 

dan „Abdu Rahma>n.” (Muslim, kitabul Adab no. 3975) 

    Nabi  memberi nama putra Abu Thalhah dengan ‘Abdullah dan putra 

Al-„Abbas beliau beri nama „Abdullah pula pada hari kelahirannya. Adapun 

putranya sendiri Nabi beri nama Ibrahim seperti nama bapak para nabi, yaitu 

Nabi Ibrahim dan putra Abu Usaid beliau beri nama Al-Mundzir, dan masih 

banyak lagi nama-nama lain yang diberikan oleh beliau.
94

 

  Dalam pengambilan nama ada tiga pilihan dalam memberi nama 

sebagai berikut: 

a. Nama itu diambil dari nama-nama ahli agama, para nabi serta hamba-

hamba Allah yang shalih 

b. Singkat, ringan diucapkan , mudah dilafalkan dan cepat diingat 

c. Mempunyai makna yang baik, sesuai dengan keadaan yang diberi nama, 

serta sesuai pula dengan kelas, agama dan martabatnya. 

Nilai yang terkandung dalam proses memberikan nama baik adalah 

nilai pendidikan ‘Aqidah, karena dalam pemberian nama baik dan islami 
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harus dilandaskan dengan iman agar senantiasa anak tersebut tetap terikat 

dengan nilai-nilai islam yang berlandaskan ‘akidah. Hal ini ditunjukkan 

Ketika seorang bayi dilahirkan, penghormatan pertama yang diberikan 

kepadanya adalah memberikan nama yang baik dan julukan yang mulia. 

Dalam memberikan nama anak dengan nama-nama yang baik itu juga berarti 

menyiarkan tauhid. Adalah bangsa Arab dahulu demikian juga bangsa-bangsa 

yang lain memberikan nama mereka dengan nama-nama sembahan mereka. 

Sebagaimana sudah disebutkan di dalam Q.S Al A‟araf ayat 180 dan Q.S al-

Isra>’ ayat 110  

  

  

    

  

   

   

    

Artinya: “Hanya milik Allah asma> al h{usna>, 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.” 

 

Ayat-ayat diatas mengajak manusia berdo‟a/ menyeru-Nya dengan 

sifat/nama-nama terbaikitu. Salah satu makna perintah ini adalah ajakan untuk 

menyesuaikan kandungan permohonan dengan sifat yang disandang Allah.  



87 

 

 

Dengan memberikan nama-nama yang baik maka dapat mengundang sebuah 

pengabulan do‟a dari kedua orang tua. 

 Dan juga dengan memberikan nama-nama pendahulu yang agung 

dimata mereka. Hal itu juga mengingatkan akan agama dan juga sebagai 

sebuah bentuk pengakuan sebagai ahli agama. Maka dari itu seperti yang 

sudah dianjurkan oleh Allah mewajibkan kepada kita agar memanggilnya 

dengan nama-nama yang baik. Hubungan yang erat antara nama dengan yang 

dinamai dengan kata lain akan berpengaruh terhadap kedamaian anak. 
95

 

B. Pendidikan Ketaatan Kepada Allah  

 

Taat secara bahasa artinya senantiasa tunduk dan patuh. Secara istilah 

taat adalah tunduk dan patuh, baik terhadap perintah Allah Swt, Rasul-Nya, 

maupun Ulil Amri. Arti ketaatan kepada Allah SWT adalah senantiasa tunduk 

dan patuh kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan 

menjauhi segala larangannya. Berikut firman Allah swt di dalam Q.S Ali Imran 

ayat 32 
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 Artinya:”Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu 

berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".( Q.S 

Ali Imran:32) 

 Adapun nilai pendidikan ketaatan ditunjukkam pada: 

1. Aqi>qah  

Upacara aqi>qah juga termasuk salah satu diantara perhatian dan 

kepedulian Nabi yang sangat kepada anak-anak. Nabi tidak membiarkan para 

ayah berbuat sesukanya karena terdorong oleh kecintaan mereka kepada anak-

anaknya baru lahir, yang akhirnya mereka mengadakan berbagai upacara atas 

kelahiran anak-anaknya yang baru lahir, yang akhirnya mereka mengadakan 

berbagai upacara atas kelahiran anak-anaknya tanpa peduli meskipun 

upacaranya berasal dari tradisi Jahiliyyah. 

Diriwayatkan dari „Abdullah ibnu Buraidah yang telah mengatakan 

bahwa ia pernah mendengar ayahnya menceritakan hal berikut:” Dahulu pada 

masa Jahiliyyah apabila bayi seseorang diantara kami baru dilahirkan, kami 

menyembelih kambing dan melumurkan darah kambing itu ke kepala bayinya. 

Setelah Allah menurunkan agama Islam, maka kami diperintahkan untuk 

menyembelih kambing dan mencukur rambutnya serta melumurinya dengan 

minyak za‟faran. Adapun Proses aqi>qah adalah 

a. Menyembelih Kambing  



89 

 

 

Imam Ahmad, Tirmidzi>, Abu> Dawud, Nasa>’i, Hakim dan Ibn Hibban 

dalam S{ah}ih-nya neriwayatkan dari Ummu Karz Al-Ka‟bah bahwa ia 

pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai aqi>qah, lalu beliau 

bersabda,  

 

ْجاري شا  ع  افي  ْغأ شاتا  ي(ع ْا ر ا ا  )ر
 

“ Bayi laki-laki diaqi>qahi dengan dua ekor kambing yang memenuhi 

syarat dan bayi perempuan cukup diaqiqahi dengan seekor 

kambing”.(HR ad-Darani) 

 

 

 

 

b. Mencukur Rambut Bayi 

Islam mensyariatkan untuk mencukur rambut bayi pada hari 

ketujuh sesudah kelahirannya untuk menunjukkan perhatian Islam kepada 

bayi dan menyelapkan kotoran yang mengganggunya. Bahkam Islam 

mengajarkan agar dikeluarkan shadaqah darinya sesuai dengan berat 

timbangan rambutnya, baik berupa emas maupun perak. Hal ini seakan-

akan menjadi isyarat yang menunjukkan penebusannya dengan harta, 

tidak diberlakukan dengan sembrono dan rambut kepala bila dibiarkan 

akan menganggunya, tidak dianggap seperti barang murahan oleh 
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keluarganya, tetapi ditimbang dengan emas yang diperebutkan oleh 

semua orang.
96

 

Nilai pendidikan ketaan dan kepatuhan terhadap Allah ditunjukkan 

pada aqi>qah ini dalam proses penyembelihan kambing. Penyembelihan 

kambing bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari bayi yang 

dilahirkan dimasa-masa awal ia keluar ke alam dunia. Dan  juga dapat 

mengokohkan anjuran syari‟at dan sekaligus memerangi khufarat (mistik) 

Jahiliyyah. selain itu aqi>qah dimasa kelahiran sang anak juga berarti 

pengorbanan anak itu sendiri di jalan Allah. 

Dari proses diatas dapat diambil hikmah bahwasaannya setiap hamba 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, senantiasa selalu 

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Oleh karena itu 

dari sejak harus dilandasi ketaatan kepada Allah agar senantiasa dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya dalam sesuai dengan rukun Iman. 

2. Khitan 

Khitan ialah memotong khuluf (kulit) yang menutupi kepala penis 

laki-laki. Seseorang yang khuluf (tidak dikhitan) itu membatalkan wudhu dan 

shalatnya. Sebab kulfah( kulit dzakar) menutupi dzakar secara 

keseluruhannya, sehingga ia dapat terkena air kencing dan tidak mungkin 
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dapat dikeringkan. Maka sahnya bersuci dan shalatnya itu tergantung kepada 

khitan. Atas dasar ini, maka banyak ulama salaf dan khalaf melarang 

menjadikan orang yang tidak dikhitan sebagai imam.
97

 

 Sabda Rasulullah saw: artinya.” Rasulullah saw telah mengaqiqahi al 

H{asan dan al H{usain dan mengkhitani mereka dihari ketujuh (dari kelahiran 

mereka) . HR bukhari. 

Nilai pendidikan ketaatan ditunjukkan dengan: 

a. Khitan merupakan pangkal fitrah dan syiar islam, serta membedakan 

antara seorang muslim dengan non muslim 

b. Khitan merupakan peryataan „ubudiyah kepada Allah, sebagai 

manifestasi kepatuhan dan ketaatan kepadanya 

C. Pendidikan Sosial 

Pendidikan sosial merupakan pendidikan yang melatih dan membiasakan 

diri agar mampu bersosialisasi kepada sesama dengan baik, berakhlak dan 

beradab sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam Islam hal ini dikenal dengan  

Hablumminan>as, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Manusia disebut 

makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri, ia memerlukan bantuan orang 

lain. Oleh karena itu, pendidikan sosial sangat membantu kita berhubungan antar 

sesama dengan baik dan bijaksanan.
98

 Nilai ini ditunjukkan dengan: 

1. Menyampaikan Kabar gembira dan ucapan selamat atas kelahiran bayi 
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Nilai pendidikan sosial ditunjukkan bahwa bagi masyarakat muslim 

yang memiliki rasa kebersamaan dan persaudaraan, ibarat bangunan yang saling 

menopang satu dengan yang lainnya. Dengan Menyampaikan kabar gembira 

dan ucapan selamat atas kelahiran akan mempererat persaudaraan dan 

persaudaraan erat pengaruhnya terhadap pendidikan anak.
99

  

Anak yang dilahirkan akan memperoleh sambutan kebahagian dari 

anggota keluarganya. Orang-orang disekitar akan memberikan ucapan 

kebahagiaan kepada kedua orang tuanya sebagaimana ucapan selamatnya para 

malaikat Allah yang disampaikan kepada para utusannya yang mulia dan juga 

kepada Nabi kita. 

Sebagimana sudah dijelaskan didalam Q.S Ali Imran : 39 

  

    

   

  

   

   

   

    

Artinya:  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 
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Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan 

seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh". 

Dan juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Mundzir telah 

mengatakan bahwa telah diriwayatkan kepada kami dari H{asan Al-Bashri yang 

telah menceritakan bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepadanya, sedang 

saat itu dihadapan Al H{asan telah ada lelaki lain yang baru mendapat berita 

kelahiran anaknya. Lelaki yang baru datang itu mengucapkan selamat 

kepadanya dan mengatakan: “ Selamat, semoga dia menjadi calon penunggang 

kuda yang mahir.” Al-H{asan membantah:” Apakah yang menyebabkan kamu 

tahu bahwa dia bakal menjadi penunggang kuda atau penunggang keledai?”. 

Lelaki itu bertanya: “ lalu apa yang harus kami ucapkan?” Al-H{asan 

menjawab:” semoga Allah memberkatimu dengan kelahiran anakmu. Semoga 

engkau bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkannya. Semoga engkau 

mendapat anak yang shalih dan semoga anakmu tumbuh menjadi dewasa. 

Dari penjelasan diatas dapat memberikan gambaran, pelajaran 

sekaligus hikmah kepada kita bahwasannya nilai pendidikan sosial yang 

tercermin dalam persaudaraan ini menganjurkan agar kita sesama kaum muslim 

selalu menjaga tali ukhuwah dan silaturahim. Karena bagaimanapun juga kita 

tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini, 

sehingga disebut makhluk sosial. Dengan demikian, persaudaraan akan 

memberikan makna positif dalam kehidupan masyarakat. 

2. Aqi>qah 
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Nilai pendidikan sosial yang ditunjukkan dalam aqi>qah adalah di 

dalam proses aqiqah terdapat prosesnya yaitu: 

a. Penyembelihan kambing 

Ibnul Qay>im mengatakan bahwa menyembelih ‘aqi>qah karena 

kelahiran bayi mengandung pengertian qurban, syukur nikmat, memberi 

makan, bershodaqahdan menjamu orang lain saat beroleh peristiwa yang 

menggembirakan. Hal tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kepada 

Allah SWT, sebagaimana juga di dalam Q.S Lukman ayat 12 menjelaskan 

tentang pengajaran lukman terhadap anaknya yaitu bersyukur. 

   

     
    

   

     

     

Artinya:”Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, 

Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang 

bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur 

untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, 

Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

b. Mencukur Rambut bayi                                                              
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   Nilai yang ditunjukkan dalam proses mencukur bayi adalah 

 bersedekah dengan perak seberat timbangan rambut anak merupakan 

salah satu sumber lain bagi jaminan sosial, ini salah satu bukti nyata 

adanya tolong menolong dan saling kasih mengkasihi dalam 

masyarakat. 

Dari penjelasan diatas dapat diambil hikmah bahwa di dalam aqiqah 

memberikan keuntungan yaitu: mengabarkan secara tidak langsung tentang 

nasab sang anak. Hal ini perlu agar tidak dikatakan sesuatu yang tidak disukai, 

serta mengikuti ajakan untuk menjadi dermawan dan mengendalikandiri agar 

tidak bakhil. 

D. Pendidikan Kesehatan 

Di dalam pendidikan kesehatan meliputi kesehatan Jasmani dan rohani. 

1. Kesehatan Jasmani 

Kesehatan Jasmani merupakan pendidikan dalam menjaga keutuhan 

jasmani atau badan agar selalu sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Selain rohani, jasmani seseorang juga harus dijaga dan dirawat dengan baik 

apa yang menjadi haknya.
100

 Adapun Proses perawatan anak dalam Islam 

yang menunjukkan nilai pendidikan Jasmani atau kesehatan sebagai berikut: 

a. Aqi>qah  
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Nilai pendidikan kesehatan Jasmani yang terkandung dalam aqi>qah 

ditunjukkan dalam proses pencukuran rambut bayi lahir, Adapun mencukur 

rambut adalah membuang seluruh rambut yang ada dikepala anak yang 

baru lahir pada hari ketujuh kelahirannya.
101

 Sabda Rasulullah SAW yang 

Artinya:” bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk mencukur kepala Al 

hasan dan al husain pada hari ketuju dari kelahiran mereka. Kemudian 

mereka dicukur dan beliau menyedekahkan perak sesuai dengan berat 

timbangan  rambutnya itu.” HR Malik. 

Adapun nilai nilai yang terkandung dalam mencukur rambut anak 

yang baru lahir adalah Pendidikan kesehatan, karena mencukur rambut 

anak ini akan memperkuat tubuh anak itu, membuka selaput kulit kepala 

dan mempertajam indera penglihatan, penciuman dan pendengaran 

b. Khitan  

Khitan adalah menghilangkan kulit yang terdapat di kepala 

dzakar, khitan hukumnya sunah  dialaksanakan setelah hari ketujuh 

kelahiran.
 
Khitan ialah memotong kuluf (kulit) yang menutupi kepala penis 

laki-laki. Seseorang yang kuluf (tidak dikhitan) itu membatalkan wudhu 

dan shalatnya. Sebab kulfah( kulit dzakar) menutupi dzakar secara 

keseluruhannya, sehingga ia dapat terkena air kencing dan tidak mungkin 

dapat dikeringkan. Maka sahnya bersuci dan shalatnya itu tergantung 

kepada khitan. Atas dasar ini , maka banyak ulama salaf dan khalaf 
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melarang menjadikan orang yang tidak dikhitan sebagai imam.
102

 Hadist 

tentang perintah untuk berkhitan adalah sebagai berikut. 

Dalam s}ah}ih}ain juga disebutkan hadits yang berasal dari riwayat 

Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: 

ْ  اا با ط  ْي ااْآ ار  تْ  شار   ا    ا ْح اِْس ْح  ْ  ا ْ ْطر    ا

 “fitrah itu ada lima berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukuir 

kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.” 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Syadad bin Aus bahwa Nabi 

bersabda: 

ساء  ر  ْ ر ا  ا س   ْح  ا

 “ Khitan itu merupakan sunnah bagi kaum laki-laki dan 

kemuliaan bagi kaum wanita.” 

  Adapun nilai kesehatan Jasmani adalah: 

1) Dengan terlepasnnya kulit kuluf, berarti seorang akan selamat dari 

peluh berminyak dan sissa kencing yang mengandung lemak dan 

kotor. Sisa-sisa tersebut tentu mengakibatkan gangguan kencing dan 

pembusukan 

2) Khitan dapat mengurangi kemungkinan berjangkitnya kanker kelamin. 

Kenyataan ini membuktikan bahwa kanker banyak berjangkit pada 
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orang-orang yang khulufnya sempit dan jarang didapat pada bangsa-

bangsa yang berpegang wajibnya khitan. 

3) Dapat menghindarkan anak dari penyakit ngompol 

4) Khitan dapat menimbulkan kebersihan dan keindahan bentuk dzakar 

c. Menyusui  

  Sang ibu diperintahkan menyusui anaknya dengan ASInya, 

menyusui dengan ASI dapat memenuhi kebutuhan jasmani anak maupun 

juga kebutuhan rohani.
103

 . Dari hasil penelitian para ahli medis 

menujukkan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang benar-benar 

murni. Air susu ibu juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, 

dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi. 

   Nilai pendidikan kesehatan jasmani ini ditunjukkan dengan: 

1) Anak menetek  air susu yang bersih dan steril 

2) Air Susu ibu adalah air susu yang tidak dingin dan juga tidak panas 

3) Selalu tersedia setiap saat 

4) Tidak rusak, meskipun tersimpan lama 

5) Bisa memenuhi kebutuhan sang anak 

6) Memberikan antibioti khusus dari anak yang menyusu dari berbagai 

macam penyakit 

d. Bermain dengan anak-anak 
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Nilai pendidikan jasmani atau kesehatan terkandung dalam proses 

perawatan anak pada fase anal umur 1-3 tahun yaitu anak pada fase anal ini 

anak suka sekali dengan permainan. Permainan adalah suatu kegiatan yang 

menggunakan aktifitas fisik merupakan fitrah alami yang dimiliki oleh 

setiap anak. Allah SWT telah menciptakan naluri tersebut di dalam jiwanya 

dengan tujuan agar fisiknya dapat tumbuh dan berkembang secara alami 

dengan postur tubuh yang kuat.  

Anas yang menjadi pelayan Rasulullah pernah menceritakan 

bahwa Nabi selalu memeperhatikan keadaan anak-anak dan membiarkan 

mereka memenuhi kebutuhannya psikologisnya tanpa mengekangnya yang 

akibatnya kan berontak. Untuk itu terlebih dahulu beliau mengucapkan 

salam kepada anak-anak yang sedang bermainitu sebgai penghormatan 

kepada mereka sekaligus sebagai teladan yang patut mereka contoh untuk 

membudayakan salam dan menebar kedamaian. Setiap kali mereka melihat 

bahwa beliau memperhatikan permainan mereka dan merasa senang dan 

kagum dengan keceriaan dan gerakan mereka yang gesit, mereka pun 

makin bertambah senang dan bergembira.  

   Dari beberapa Proses diatas dapat diambil sebuah hikmah yaitu, 

kebutuhan Jasmani itu merupakan kebutuhan primer sebelum kebutuhan 

sekunder. Apabila klebutuhan tersebut belum terpenuhi maka terjadi sebuah 

ketidak seimbangan.oleh karena itu dalam proses perawatan anak dalam Islam 
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hendak melakukan khitan, bayi harus disusui, dan anak dilatih dengan 

permainan, hal ini bertujuan agar anak berkembang dengan baik dan sehat. 

2. Kesehatan Rohani 

  Pendidikan kesehatan Rohani merupakan suatu pendidikan yang 

membentuk, meyempurnakan, dan menyeimbangkan keribadian seseorang, 

sehingga seseorag itu dapat melaksanakan kewajiban yang dibebankannya 

dengan baik.
104

 Disamping manusia berusaha memenuhi kebutuhan fisik atau 

jasmani, manusia juga harus memenuhi kebutuhan psikis atau rohaninya.  

 Adapun Nilai kesehatan rohani ditunjukkan dengan: 

a. Memberi Nama Baik 

 Nilai terkandung dalam memberikan nama baik selain mengandung 

nilai pendidikan tauhid juga mengandung nilai kesehatan Rohani. 

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas kita dianjurkan memberikan nama 

yang baik. Dan nama yang baik yang disukai Nabi adalah „Abdullah dan 

„Abdurrahman. Dan nabi melarang memberi nama yang buruk atau nama 

terlarang. 

 Menurut riwayat „Umar dari nabi disebutkan 

“sungguh aku akan melarang pemberian nama Rafi‟, Barakah, dan 

Yasar.” (Tirmidzi, Kitabul Adab no. 2761, dan Ibnu Majjah, Kitabul 

Adab no. 3719) 

 Dalam hadist jabir disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda: 
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“ Jika aku masih hidup aku melarang permberian nama Barakah, Yasir 

dan Nafi‟.” 

  Al Khat{abi mengatakan sehubungan dengan hal itu bahwa 

sesungguhnya nabi telah menjelaskan makna yang dimaksud  dan 

penyebab pemberian nama seperti ini tidak disukai. Demikian itu karena 

pada mulanya tidaklah sekali-kali mereka memberi nama-nama seperti itu, 

melainkan karena kebaikan makna yang dikandungnya,adakalanya utuk 

memohon berkah atau mengaharapkan keoptimisan dari kebaikan makna 

yang dikandungnya. Nabi pun melarang mereka menggunakan nama-

nama itu agar tidak menjadi bumerang yang berakibat kebalikan dari 

makna yang dimaksud oleh nama tersebut.  

  Hikmah dari nilai kesehatan rohani yang terkandung di atas 

yaitu: membentuk, menyempurnakan dan menyeimbangakan kepribadian 

anak. Dengan memberikan nama yang baik ia dapat melakukan kewajiban 

yang dibebankan kepadanya dengan baik. 

 

 

b. Aqi>qah  

  Nilai pendidikan kesehatan rohani dalam aqi>qah ini 

ditunjukkan dengan aqi>qah sebagai bukti kasih sayang orang tua  dan 

sekaligus penebus gadaian sang bayi baru dilahirkan itu, karena ia tergadai 
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aqiqahnya. Imam Ahmad mengatakan,” ia tergadai (tertahan) dari 

memberi syafaat untuk kedua orang tuanya.” Sedangkan Atha‟ bin Abi 

Rabbah mengatakan,” yang dimaksud denngan tergadai dengan  

aqiqahnya adalah bahwa ia tidak akan bisa menerima syafaat anaknya. 

Allah SWT telah menjadikan ibadah dari sang anak sebagai sebab untuk 

membebaskan dari belenggu yang telah mengikat dari sejak lahir. Aqi>qah 

adalah sebagai tebusan untuk bisa melepaskan diri dari tahanan setan dan 

dari penjaranya sekaligus sebagai penghalang dari upaya setan yang terus 

ingin merusak masa depan (akhirat) sang bayi tempat kembalinya yang 

kekal. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan rohani sudah terkandung 

sejak bayi dan hal tersebut merupakan proses penyeimbangan kepribadian 

yang dimulai dari sejak bayi lahir. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari 

pendidikan rohani. 

c. Khitan 

  Nilai pendidikan rohani ditunjukkan dalam khitan adalah di 

dalam khitan mengandung hal baik dalam bidang lahir dan batin sebagai 

pelengkap fitrah (keimanan) yang diciptakan Allah SWT untuk manusia 

dan penyempurna agama. Bagi orang Islam, khitan dilakukan dalam 

bentuk ritual yang benar-benar islami. Bagi masyarakat indonesia khitan 

biasanya dilakukan setelah baligh. Di dalam proses pengkhitanan, anak 

sebelum di khitan ia berkewajiban untuk berikrar shahadatain. Hal ini 
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merupakan bukti dari pendidikan rohani, dimana seorang anak berikrar 

shahadatain menunjukan anak yang dikhitan agar menjadikan lebih giat 

mempelajari ilmu-ilmu agama. 

d. Menyusui  

  Sang ibu diperintahkan menyusui anaknya dengan ASInya, 

menyusui dengan ASI dapat memenuhi kebutuhan jasmani anak maupun  

juga kebutuhan rohani.
105

nilai pendidikan rohani ditunjukkan dengan 

pengikat tali kasih sayang antara bayi dan ibu.
106

 Dan juga sudah di 

sebutkan di dalam Q.S al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan bahwa 

Allah mewajibkan kepada ibu menyusui bayinya, karena air susu ibu 

mempunyai pengaruh yang besar kepada anaknya. Dari hasil penelitian 

para ahli medis menujukkan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang 

benar-benar murni. Air susu ibu juga merupakan makanan yang paling 

baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi. Disamping 

ibu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam 

sehingga penyusuan langsung dari ibu, berhubungan erat dengan 

perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian tidak tepat 

tindakan sementara para ibu yang tidak mau menyusui anaknya hanya 

karena kepentingan pribadinya, umpamanya, untuk memelihara 

kecantikan. Padahal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara 
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tidak langsung ia kehilangan kesempatan untuk membina dasar hubungan 

keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang emosi.
107

 

E. Pendidikan Tanggung Jawab 

 Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah keadaan wajib 

menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan 

tingkah laku yang disengaja  maupun yang tidak disengaja. Manusia makhluk 

individual artinya manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya dan harus 

bertanggung jawab terhadap Tuhannya.  

Adapun nilai pendidikan tanggung jawab pada proses perawatan anak dalam 

islam adalah: 

1. Pembiasaan dan mencontohkan kegiatan-kegiatan seperti sholat tepat waktu, 

berbuat jujur, mengaji, menanamkan sopan santun, amar ma‟ruf nahi munkar 

dan sabar serta tidak boleh berlaku sombong 

Nilai pendidikan tanggung jawab yang terkandung pada proses 

perawatan anak dalam Islam melalui pembiasan ditunjukkan dalam orang tua 

melakukan pembiasaan agar sholat tepat waktu, masa kecil bukanlah masa 

pembebanan atau pemberian kewajiban tetapi masa persiapan, latihan dan 

pembiasaan salah satunya adalah ibadah sholat.sebagaimana dijelaskan di 

dalam Q.S Luqman ayat 17 ada tiga tahap membiasakan anak melakukan 

ibadah sholat yaitu: pertama: perintah sholat, kedua: mendidik tatacara sholat, 
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ketiga: memukul anak karena tidak sholat. Hal tersebut menunjukkan orang 

tua mengajarkan tanggung jawab terhadap anaknya agar mempunyai tanggung 

jawab terhadap Tuhannya dengan senantiasa melakukan  pembiasaan ibadah.  

 Nilai Pendidikan tanggung jawab juga ditunjukkan dalam pada saat 

anak umur 3-6 tahun fase pra sekolah, orang tua wajib mencontohkan perilaku 

yang baik seperti bersikap jujur, dan juga telah dijelaskan di dalam Q.S 

Luqman ayat 17-19  selain mendirikan sholat juga diperintahkan beramar 

ma‟ruf, sabar dan tidak boleh sombong. 

Dari proses mendidik diatas dapat diambil pelajaran dan hikmah 

bahwa ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama dan pertama yang 

akan dihisab diakhirat nanti. Oleh karenanya, sebagai hamba Allah yang 

beriman dan bertqwa hendaklah menjaga shalatnya, terutama sholat wajib 

lima waktu. Adapun sholat sunah adalah tambahan atau penyempurna dari 

sholat wajib. Jika kita sudah beribadah dengan baik tentunya akhlak yang 

akan terpancar juga akan baik, oleh karena itu di dalam proses perawatan anak 

harus di beri pembiasaan dan pencontohan ibadah dan akhlak dengan baik 

agar anak menjalankan perintah Allah seperti sholat tepat waktu, berbuat 

jujur, mengaji, menanamkan sopan santun, amar ma‟ruf nahi munkar dan 

sabar serta tidak boleh berlaku sombong tanpa ada paksaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari bab III dan IV dapat disimpulkan sebagai  berikut: 

1. Proses Mendidik Anak yaitu: (a) Fase Bayi: menyampaikan kabar gembira dan 

ucapan selamat atas kelahiran, menyuarakan Azdan dan iqomah ditelinga bayi, 

memberi nama yang baik, aqiqah, khitan, menyusui. (b) fase kanak-kanak: fase 

anal (1-3 tahun) memberikan makanan yang baik terutama zat putih telur dan 

anak selalu diajak berkomunikasi dan bermain dengan macam-macam 

permainan yang cocok bagi usiannya,  fase prasekolah (3-6) maka perlakuan 

kita pada hendaknya: pembiasaan dan mencontohkan. (c) fase  masa 

pertengahan dan akhir anak-anak: perhatian terhadap teman bermain anak-anak, 

mengisi waktu luang anak-anak, menghindarkan anak-anak dari tontonan acara 

yang sadis dan seks, hindarkan pertengkaran (konflik) orang tua diketahui anak, 

memberi hukuman yang sifatnya mendidik, melaksanakan peribadahan secara 

teratur, menyuruh anak-anak ikut aktif dalam kegiatan keagamaan di tempat 

tinggal, memasukkan anak ke lembaga-lembaga yang kuat pendidikan 

agamnya, doronglah anak mengikuti pendidikan agama non formal 

2. Nilai-nilai terkandung dalam proses mendidik anak yaitu: (a) nilai pendidikan 

akidah, (b) nilai pendidikan ketaatan, (c) nilai pendidikan sosial, (d) nilai 

pendidikan kesehatan jasmani dan rohani, (e) nilai pendidikan tanggung jawab 
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B.  Saran 

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep 

atau teori pendidikan bagi anak usia dini secara umum dan  khususnya dalam 

pendidikan islam, 

2. Bagi para pelaku pendidikan, yakni kepala sekolah, guru, murid dan orang tua 

diharapakan dapat menjadi kontribusi  referensi, acuan, atau sebagai bahan 

perbandingan kajian yang digunakan dalam melaksanakan dan 

mengembangkan pendidikan islam yang bersumber dari al-Qur‟an 

3. Bagi penulis diharapkan daat menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan 

dan khazanah ilmu pengatahuan, dalam hal ini yang berkaitan dengan nilai-

nilai pendidikan islam. 


