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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Swt., yang harus 

dipertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek 

kehidupannya. Beberapa aspek tersebut diantaranya bertanggung jawab dalam 

menyayangi dan berlaku lembut terhadapnya, memberi nafkah, memperhatikan 

kesehatannya, memberikanperlindungan yang baik, mendidiknya dengan baik, 

memperhatikan pendidikan dan pengajarannya serta menanamkan ajaran-ajaran 

Islam dan melatihnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-

sunnah dalam agama Islam.1 

Keberadaan anak sebagai rahmat Allah haruslah disyukuri oleh orang 

tuanya, dengan cara dididik dan dibina agar menjadi orang yang baik, 

berkepribadian kuat dan berakhlak terpuji, hal ini merupakan keinginan setiap 

orang tua dan semua guru. Islam juga telah mengajarkan kepada orang tua bahwa 

anak membawa berbagai potensi, yang selanjutnya apabila potensi tersebut 

dikembangkan,anakakan menjadi manusia yang secara fisik danmental memadai.2 

Salah satu tanggung jawab pendidikan paling besar yang mendapat 

perhatian Islam adalah tanggung jawab para pendidik terhadap siapa saja yang 

menjadi tanggung jawabnya untuk mengajari, mengarahkan dan mendidik. 

                                                           
1Abu Bakar JabirAl-Jaza’iry.).Panduan Hidup Seorang Muslim ;Minhajul Muslim. Terj. Musthofa 

‘Aini, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin. (Madinah: Maktabul Ulum wal 

Hikam,1419H.), hal. 149. 
2As’aril Muhajir.Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual. (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.2011), 

hal. 116-117. 
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Sebenarnya ini adalah tanggung jawab yang besar, berat, dan urgent, sebab 

tanggung jawab ini dimulai sejak kelahiran hingga anak tumbuh sampai pada 

tahap usia pra pubertas hingga menjadi seorang yang mukallaf (terbebani 

kewajiban). Tidak diragukan lagi bahwa seorang pendidik, baik berstatus sebagai 

guru, bapak, ibu, maupun pembimbing masyarakat, tatkala mampu melaksanakan 

tanggung jawab secara sempurna dan menunaikan hak-hak dengan penuh amanah, 

maka berarti ia telah mengerahkan daya dan upayanya untuk membentuk individu 

yang memiliki karakteristik dan keistimewaan. Jadi, entah diketahui atau tidak, 

pendidik telah memberikan sumbangsih terbangunnya masyarakat teladan secara 

nyata yang memiliki karakteristik dan keistimewaan pula.3 

Proses pendidikan anak ini dimulai dari lingkup yang kecil, yakni 

keluarga. Lingkungan keluarga merupakan akar bagi terbentuknya masyarakat, 

bangsa, dan bahkan sebuah peradaban.Kesinambungan dalam suatu masyarakat 

atau bangsa dapat dipengaruhi keseimbangan keluarga-keluarga yang menjadi 

anggotanya. Jika keseimbangan di dalam sebuah masyarakat itu baik, maka akan 

baiklah masyarakat itu. Sebaliknya jika keseimbangan masyarakat itu buruk, akan 

menjadi buruk pula masyarakat tersebut.4 

Sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan 

lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan 

mengembangkan kebiasaan dan perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan 

pribadi, keluarga, dan masyarakat. Menurut Kamrani Buseri yang dikutip oleh 

                                                           
3Abdullah Nashih ‘Ulwan. Tarbiyatul Aulad fil Islam; Pendidikan Anak Dalam Islam, Cet I. (Solo: 

Insan Kamil. 2012/1433), hal. 105. 
4Moh. Haitami Salim. Pendidikan Agama dalam Keluarga; Revitalisasi Peran Keluarga dalam 

Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter.(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2013), hal .135. 
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Syamsul Kurniawan, dalam keluarga berlangsung pengembangan sikap sosial 

awal yang akan menopang perkembangan sikap sosial selanjutnya. Kemampuan 

bergaul yang diperoleh di lingkungan keluarga mendasari kemampuan bergaul 

lebih luas. Masuk dalam hubungan sosial tersebut, anak akan memahami tentang 

bagaimana cara  menghargai orang lain, cara berkomunikasi dengan orang lain 

dan memahami bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain.5 

Pendidikan semestinya berorientasi pada proses penyiapan peserta 

didikdalam memahami konsep-konsep dasar tentang berprilaku, berfikir 

secarakomprehensif dan integral sebagai pijakan dalam menghadapi berbagai 

problemyang akan dihadapinya. Pendidikan juga bertujuan agar peserta didik 

memilikikompetensi-kompetensi menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan 

motorik, dannilai-nilai moral yang luhur serta mencapai posisi manusia yang 

memilikikepribadian yang dipenuhi dengan sifat-sifat atau karakter Ilahiah. 

Selama ini pendidikan lebih menekankan pada ranah kognitif dan 

psikomotorik (cognitive and psychomotoric domain) sehingga pemenuhan aspek 

afektif (affective domain)belum dilaksanakan secara proporsional6.Padahal ranah 

afektif menempati posisipenting dan signifikan bagi normalisasi kehidupan.Fakta  

kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat terlihat jelas seolah-olah terjadi dua 

hal yang sangat kontradiktif, pada satu sisi terlihat syiar dan gebyarkehidupan 

beragama, tetapi di sisi lain dengan mudah disaksikan akhlak masyarakatberubah 

                                                           
5Kamrani Buseri. Signifikasi Peran Keluarga Bagi Pendidikan Karakter; Keharusan Kultural dan 

Struktural.  (makalah disampaikan pada kuliah umum Pascasarjana STAIN Pontianak, 

28 Januari 2012), hal. 11, dikutip olehKurniawan, Syamsul.Pendidikan Karakter; 

Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu dilingkunganKeluarga, Sekolah, 

Perguruan Tinggi dan Masyarakat.(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), hal. 65. 
6As’aril Muhajir.Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual. (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.2011), 

hal. 46. 
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makin jauh dari nilai-nilai Qu’rani.Tumbuh suburnya perilaku menyimpang 

remaja,kenakalan remaja, dekadensi moral, penyalahgunaan narkotika dan obat 

terlarang,tawuran antar mahasiswa atau siswa, ketidakjujuran dalamujian 

(termasuk ujian nasional), dan masih banyak lagi kasus yang lain, menjadi 

buktilemahnya iman dan rendahnya nilai-nilai moral yang dimiliki oleh seorang 

anak manusia7. Hal ini ironis, karena krisis akhlak atau moral atau karakter sama 

artinyadengan krisis akal. 

Penetrasi pendidikan yang lebih pada aspek kognitif dan 

psikomotorikdengan kurang memperhatikan aspek afektif, hanya 

akanmenghasilkan manusia yang pintar secara intelektual dan ketrampilan, tetapi 

rendahdan lemah dalam hal moral atau akhlaknya. Konsekuensinya, out 

putlembagapendidikan menjadi orang yang cerdik pandai (ilmuwan), tetapi 

kurang memiliki kompetensi dalam aspek akhlak dan kesusilaan.8Semua realitas 

ini menunjukkan akan urgensinya penanaman nilai-nilai karakter pada diri anak 

didik, melalui pendidikan yang lebih komprehensif yang menjadi tanggung jawab 

para pendidik. 

Tidak jauh berbeda dengan kegagalan pendidikan Islam menurut Ma’arif 

karena; pertama, sistem pendidikan Islam masih ideologis-otoriter.Kedua, 

pendidikan Islam masih diajarkan secara literer formalistik sehingga wawasan 

pluralisme yang menjadi realitas masyarakat kita tidak tampak sekali. Ketiga, 

materi ajarnya diajarkan secara terpisah-pisah (parsial), tidak memenuhi sifat-

sifat integrality, holistic, wholistic, continuity, dan costintency sehingga materi 

                                                           
7Ibid, hal. 31. 
8As’aril Muhajir.Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual. (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.2011), 

hal. 56. 
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ajar lepas dari nilai-nilai agama dan hanya mampu mengembangkan kecerdasan 

akal dan tidak menyentuh pengembangan kecerdasan emosi dan spiritual.9 

Menurut pendapat lain, bahwa persoalan utama pendidikan Islam adalah: 

pertama, adanya dichotomic antara ilmu umum dan agama, kedua, togeneral 

knowledge (pembelajaran yang bersifat umum), ketiga, lack of spirit of 

inquiry (rendahnya semangat melakukan penelitian), keempat, memorisasi 

(fasilitas perpustakaan, buku, dan sebagainya), kelima, certicate oriented, bukan 

knowledge oriented.10 

Hal ini juga pernah dikritisi oleh seorang mahasiswa Pascasarjana 

Universitas Negeri Malang, Ferril Ilham Muzaki, dalam tulisannya yang dimuat 

pada harian surya terbitan hari sabtu, 18 Januari 2014, yang berkomentar bahwa; 

“rapor kurikulum 2013 yang hanya mengedepankan prestasi dalam angka 

(rapor), sistem ini memang bagus untuk pengukuran jangka pendek, yakni 

kemajuan peserta didik dapat dipandu secara optimal. Namun tanpa disadari, 

sistem tersebut dikhawatirkan ke depannya memberi makna lain pada anak-anak. 

System pendidikan yang mengedepankan kompetisi pernah dipraktikkan 

IKIP Negeri Malang tahun 1980-an di sekolah PPSP, sekarang jadi SMPN 4 

Malang dan SMAN 8 Malang. Mereka, anak-anak berbakat dijaring dari seluruh 

Jawa Timur, dikumpulkan untuk diberi materi terbaik, guru terbaik, dan model 

pembelajaran terbaik serta dibiasakan berkompetisi dengan angka dan analisis 

angka. 

Tahun 1986 ketika mereka kuliah di beberapa universItas negeri, 

pencapaian mereka tidak bisa dibilang istimewa. Pada 1990-an dalam beberapa 

kasus lulusan PPSP lulus hampir bersamaan dengan mahasiswa yang asalnya non-

PPSP. Lalu apa artinya angka dalam rapor?.Fachrurrozi , dosen Pascasarjana 

Negeri Malang, mantan kepala sekolah PPSP tahun 1980-an meyakinkan 

pembelajaran PPSP hanya dapat diterapkan pada sekolah. Sekolah PPSP hanya 

                                                           
9Syamsul Ma’arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), 

dikutip dari, http://www.referensimakalah.com/, diakses pada tanggal 29 maret 2014. 
10http://www.referensimakalah.com/, diakses pada tanggal 29 maret 2014. 

http://www.referensimakalah.com/
http://www.referensimakalah.com/
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membantu anak-anak untuk belajar, namun orang tua adalah guru dan pendidik 

utama di rumah”11. 

Jika menilik lebih dalam kepada kurikulum nasional, persoalan nilai dan 

akhlak tidak menjadi tumpuan utama pendidikan kita.Padahal pendidikan itu 

sesungguhnya bukan semata-mata transfer pengetahuan (transfer of knowladge), 

tetapi pendidikan harusnya mentransfer nilai-nilai luhur (transfer of values) yang 

mana ghoyah-nya adalah terbentuknya Insan Kamil yaitu manusia yang memiliki 

jiwa utama.12 

Persoalan di atas menggugah penulis untuk menganggap dan 

meyakinipentingnya mengulas tentang tanggung jawab pendidik dalam 

memberikan pendidikan yang lebih komprehensif dalam berbagai aspek 

pendidikan, melalui kajian pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwantentang persoalan 

seputar pendidikan anak. Abdullah Nashih ‘Ulwan, dalam bukunyaTarbiyatul 

Aulad fil Islamm, salah satunyamengupas tentang tanggung jawab para pendidik 

dalam memberikan pendidikan terhadap anak yang diantaranya adalah tanggung 

jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan moral, tanggung jawab 

pendidikan fisik, tanggung jawab pendidikan akal, tanggung jawab pendidikan 

kejiwaan,tanggung jawab pendidikan sosial,serta tanggung jawab pendidikan 

seksual.13Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam merupakan judul buku tentang 

pendidikan anakberdasarkan konsep Islam yang cukup komprehensif dan hampir 

tidak menggunakan pemikiran Barat kecuali untuk mendukung kebenaran Islam. 

                                                           
11 Ferril Irham Marzuki. Rapor Kurikulum 2013.(Malang: Surya,18 Januari 2014), hal. 22. 
12 Harun Nasution .Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.(Jakarta: UI Press, 1986), 23, dikutip 

oleh As’aril Muhajir.Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual. (Jogjakarta: Ar-ruzz 

Media. 2011), hal. 57. 
13Abdullah Nashih ‘Ulwan. Tarbiyatul Aulad fil Islam; Pendidikan Anak Dalam Islam, Cet I. 

(Solo: Insan Kamil. 2012/1433), hal. 103. 
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Selainitu, dalam setiap pembahasannya selalu didasarkan pada bukti atau 

dalil al-Quran, al-Hadits maupun pendapat para Ulama. Abdullah Nashih ‘Ulwan 

menawarkan upaya pendidikan nilai, moral serta karakter ini dengan cara 

menanamkan dasar-dasarpsikis yang mulia berdasarkan keimanan untuk 

memelihara hak orang lain gunamerealisasikan etika sosial dengan pengawasan 

dan kritik sosial sehingga tumbuhsikap dan perilaku sosial yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kasihsayang agar terwujud masyarakat yang 

peduli untuk melaksanakan seruan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. 

Skripsi ini berjudul, “Tanggung Jawab Para Pendidik Menurut Abdullah 

Nashih ‘Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam”.Dengan belajar konsepsi 

pendidikan yang didasarkan pada pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan tersebut, 

kita akan memperoleh banyak wawasan, pengetahuan, dan juga khazanah 

pendidikan yang semakin luas dan mendalam.Penulis memilih judul seputar 

pendidikan menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan,dikarenakan beliau merupakan 

salah satu dari banyak cendekiawan muslim diabad modern yang karyanya dalam 

pendidikan anak dijadikan pedoman olehpara pendidik di era modern sekarang 

ini. Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan pemahaman yang holistik dan 

komprehensif bagi para orang tua maupun para pendidik tentang bagaimana 

sebenarnya tanggung jawab pendidik dalam memberikan pendidikan kepada anak, 

yang mana anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan tongkat 

estafet kepemimpinan perjalanan bangsa menuju cita-cita di masa depan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang masalah  di atas, maka pokok permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konseptanggung jawab para pendidik menurut 

Abdullah Nashih ‘Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam? 

2. Apa bentuk-bentuk tanggung jawab para pendidik menurut 

Abdullah Nashih ‘Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bagaimana konsep tanggung jawab para 

pendidikmenurutAbdullah Nashih ‘Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul 

Aulad fil Islam. 

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk tanggung jawab para pendidik 

menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad 

fil Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a) Memberikan kontribusi secara ilmiah mengenai konsep dan bentuk-

bentuk tanggung jawab para pendidik menurut Abdullah Nashih 

‘Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. 
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a) Memberikan informasi tentang wacana pendidikan agama Islam 

mengenai konsep dan bentuk-bentuk tanggung jawab para pendidik 

menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad fil 

Islam. 

2. Secara Praktis 

a) Memberi pengalaman moril dan tambahan khazanah pemikiran baru 

mengenai konsep dan bentuk-bentuk tanggung jawab para pendidik 

menuru Abdullah Nashih ‘Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad fil 

Islam. 

b) Menambah kecintaan terhadap kitab-kitab karya pemikir Islam, 

sehingga akansemakin memperkaya wawasan mengenai khazanah 

pendidikan berdasarkan para tokoh pemikir Islam tersebut. 

 

E. Definisi operasional 

1. Pengertian Tanggung Jawab 

Kata “tanggung jawab” menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut 

kamus umum bahasa indonesia adalah berkewajiban menanggung, 

memikul,menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya14. 

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya 

yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti 

berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.  

                                                           
14Andini T. Nirmala..Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.(Surabaya:Prima Media, 2003), hal.455. 
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Jadi, menurut penulis bahwa tanggung jawab itu bersifat kodrati,artinya 

sudah menjadi bagian hidup manusia,bahwa setiap manusia dibebani dengan 

tangung jawab.Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus 

dipikul sebagai akibat dari perbuatan seseorang yang berbuat, ataupun 

konsekwensi dari peran, tugas, fungsi, maupun kedudukan yang diemban oleh 

seseorang. Sikap tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia 

merasa bertanggung jawab karena dirinya menyadari akibat baik atau buruk 

perbuatannya itu, dan menyadari pula akan peran, tugas, fungsi, maupun 

kedudukan yang diembannya, maka timbul pemahaman bahwa pihak lain 

memerlukan komitmen dan konsekwensi berupa tanggung jawab dari yang 

bersangkutan. 

Tanggung jawab pendidik dalam pendidikan Islam meliputi  tiga elemen, 

yakni;  

a. Tanggung Jawab Pendidikan oleh Orang tua 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-

anaknya, karena dari orang tualah anak-anak pada awalnya menerima 

pendidikan.Maka dari itu bentuk pertama dari pendidikan terdapat 

dalam kehidupan keluarga.15 

b. Tanggung Jawab Pendidikan oleh Guru 

Guru adalah pendidik yang profesional, karena secara implisit 

seorang guru merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian 

tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. 

                                                           
15Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam.  (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), hal. 35. 
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Ketika orang tua menyerahkan anaknya untuk disekolahkan, berarti 

pelimpahan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada 

guru.Hal itupun menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin 

menyerahkan anaknya kepada sembarang guru/sekolah, karena tidak 

sembarang orang dapat menjabat guru.16 

c. Tanggung Jawab Pendidikan oleh Masyarakat 

Tidak hanya orang tua dan guru yang harus memikul tanggung 

jawab pendidikan, akan tetapi masyarakat pun turut serta. Pengaruh 

masyarakat sangat besar terhadap pendidikan anak terutama para 

pemimpin dan penguasa di dalam masyarakat. Pemimpin muslim 

tentu saja menginginkan agar anak dididik menjadi anggota yang taat 

dan patuh menjalani agamanya, baik dalam lingkungan keluarga 

maupun dilingkungan luar keluarga17. 

Berdasarkan ketiga elemen yang bertanggung jawab terhadap pendidikan 

anak tersebut, penulis hanya membatasi pembahasan pada tanggung jawab guru 

sebagai pendidik yang ada pada lembaga formal maupun non formal, hal ini di 

karenakan orang tua saja tidak cukup untuk memikul tanggung jawab pendidikan 

anak sendiri secara sempurna. Jadi, meskipun seharusnya tanggung jawab 

pendidikan itu pada dasarnya tidak bisa diserahkan kepada orang lain, terutama 

pada sekolah, namun realitasnya guru mempunyai andil yang cukup besar dalam 

proses pembelajaran seorang anak dan keberhasilannya dimasa depan. Oleh 

karena itu, sekolah (guru) tidak saja menjadi bagian dari keikutsertaan saja dalam 

                                                           
16Ibid., hal. 39. 
17Ibid., hal. 45. 
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pendidikan anak, namun juga mempunyai tanggung jawab lebih dalam proses 

keberhasilan anak. Hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa tanggung 

jawab pendidikan yang dipikul oleh para pendidik (guru) selain orang tua adalah 

merupakan pelimpahan dari tanggung jawab orang tua yang karena satu dan lain 

hal tidak mungkin melaksanakan pendidikannya secara sempurna.18Hal ini di 

butuhkan kerjasama yang baik dalam mendidik antara orang tua dan guru (di 

sekolah). 

2. Pengertian Pendidik 

Berdasarkan konteks pendidikan Islam “pendidik” sering disebut dengan 

murabbi, mu’allim, mu’addib, mudarris, dan mursyid.Menurut peristilahan yang 

dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam, kelima istilah ini mempunyai 

tempat tersendiri dan mempunyai tugas masing-masing.Istilah pendidik 

kadangkala disebut melalui gelarnya.19Sebagaimana teori Barat, pendidik dalam 

Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, 

baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).20 

Profesi guru di negara-negara timur sejak dahulu kala sangat dihormati 

oleh masyarakat. Orang india dahulu, menganggap guru sebagai orang suci dan 

sakti, dijepang, guru disebut sensei, artinya “yang lebih dahulu lahir”, “yang lebih 

tua”, di Inggris, guru dikatakan theacer, dan di Jerman ”der lehrer”, keduanya 

                                                           
18Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam.  (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), hal. 38. 
19Akh.Muzzaki dan Kholilah.Ilmu Pendidikan Islam.(Surabaya: Kopertais IV Press, 2011), hal. 66. 
20 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 

hal: 74-75, dikutip oleh Akh. Muzzaki dan Kholilah.Ilmu Pendidikan Islam.(Surabaya: 

Kopertais IV Press, 2011), hal. 66. 
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berarti pengajar. Beragam istilah tersebut,kata guru sebenarnya bukan saja 

mengandung artipengajar”, melainkan juga “pendidik”, baik di dalam maupun 

diluar sekolah guru harus menjadi penyuluh masyarakat.21 

Jadi, pengertian “pendidik” menurut penulis adalah seseorang yang 

memberikan pengetahuan, ketrampilan, serta pengalaman kepada orang lain, 

mungkin hanya ada perbedaan istilah dalam penggunannya, misalnya di sekolah 

disebut guru, di perguruan tinggi disebut dosen, di pusat pelatihan disebut trainer, 

dan lan-lain.Hal ini berarti juga bahwa seorang guru adalah orang yang merelakan 

dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang 

terpikul dipundak para orang tua.Ketika orang tua menyerahkan anaknya untuk 

disekolahkan, berarti melimpahkan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya 

kepada guru. 

Meskipun arti dari kata “pendidik” bermacam-macam, namun substansi 

dari maknanya bermuara pada pengertian yang sama. Pendidikan Islam 

menganggap bahwa pendidik dalam proses pendidikan anak ada tiga elemen, 

yakni orang tua, guru, serta masyarakat. Berdasarkan ketiga elemen pendidik 

tersebut penelitian ini hanya membatasi pembahasan pada pengertian guru sebagai 

pendidik yang ada pada lembaga formal maupun non formal.Hal ini dilakukan 

supaya pembahasan yang dilakukan tidak melebar dan tetap fokus pada topik 

penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

                                                           
21Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam.  (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), hal. 39-40. 
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3. Abdullah Nashih ‘Ulwan 

Abdullah Nashih ‘Ulwan adalah salah satu diantara banyak tokoh pemikir 

Islam yang sangat populer, khususnya dalam dunia pendidikan Islam. Karya-

karya beliau banyak dijadikan referensi bagi dunia pendidikan Islam.Berikut ini 

deskripsi singkat mengenai biografi Abdullah Nashih ‘Ulwan serta salah satu 

karyanya, kitab “Tarbiyatul Aulad fil Islam”. 

a. Biografi Abdullah Nashih ‘Ulwan 

Abdullah Nasih Ulwan dilahirkan pada tahun 1928 Masehi di Daerah 

Qadhi Askar yang terletak di Bandar Halab, Syria22.Beliau dibesarkan di dalam 

keluarga yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam 

dalam pergaulan dan muamalat sesama manusia.Ayahnya, Syeikh Said Ulwan 

adalah seorang yang dikenali dikalangan masyarakat sebagai seorang ulama dan 

tabib yang disegani.Selain dari menyampaikan risalah Islam di seluruh pelosok 

Madinah Halab, beliau juga menjadi tumpuan untuk mengobati berbagai penyakit 

dengan ramuan akar kayu yang dibuat sendiri. Ketika merawat pasien, lidahnya 

senantiasa membaca al-Qur’an dan menyebut nama Allah. Syeikh Said Ulwan 

senantiasa mendoakan semoga anak-anaknya lahir sebagai seorang ulama 

(murabbi) yang dapat memandu masyarakat. Allah memperkenankandoa beliau 

dengan lahirnya Abdullah Nasih ‘Ulwan sebagai ulama (murabbi) pendidik rohani 

dan jasmani yang disegani diabad ini. 

Kalangan yang meminati buku tarbiyah dan perbincangan permasalahan 

moden sudah pasti tidak asing dengan tokoh ini.Setiap tulisan yang dihasilkan 

                                                           
22Abdullah Nashih ‘Ulwan. Tarbiyatul Aulad fil Islam; Pendidikan Anak Dalam Islam, Cet I. Solo: 

Insan Kamil, 2012/1433), hal. 905. 
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oleh beliau bukanlah sekadar tulisan biasa, karyanya adalah tulisan yang lahir dari 

hati yang ikhlas kepada Allah, tulisan yang mempunyai nilai tarbiyah yang sangat 

tinggi, mempunyai matlamat yang besar dalam bidang penulisan. Dr. Yusuf al-

Qaradhawi menyatakan bahwa; 

“Dr. Abdullah Nasih ‘Ulwan adalah seorang ulama yang sangat dikagumi 

dari sudut perjuangan dan tulisannya, apa yang ditulis menggambarkan 

peribadinya yang sangat luhur dan murni”23. 

Syaikh Wahbi Sulaiman Al-Ghawajji Al-Albani  juga menyatakan bahwa 

beliau belum pernah mendapati seseorang yang mampu menulis tentang 

pendidikan anak menurut pandangan Islam yang sangat luas dan benar seperti 

yang dilakukan oleh Al-Ustadz Asy-Syaikh Abdullah Nashih ‘Ulwan.24 

b. Deskripsi singkat kitab “Tarbiyatul Aulad fil Islam” 

Salah satu karya fenomenal Abdullah Nasih ‘Ulwan adalah buku 

“Pendidikan anak dalam Islam” (Tarbiyatul Aulad fil Islam). Buku ini merupakan 

kajian lengkap tentang langkah dalam mendidik anak yang patut dijadikan 

pedoman oleh para orang tua, wali, dan pendidik dalam rangka  mencapai tujuan 

pendidikan Islam. Uraiannya yang aktual dan operasional menjadikan buku ini 

mudah dipahami sekaligus dipraktikkan dalam kondisi masyarakat manapun, baik 

tradisional, peralihan maupun modern.Buku ini sekaligus menjelaskan bahwa 

Islam memiliki metode dan sistem pendidikan yang sempurna untuk memperbaiki 

kondisi masyarakat.Metode tersebut itu langsung dari pengajar pertama dan utama 

umat ini, Rasulullah Saw., juga dari para murid langsung beliau, yaitu para 

sahabat yang mulia, serta para ulama dan tokoh umat setelah mereka.  

                                                           
23Ibid., hal.905. 
24Ibid., hal. sampul. 
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Latar belakang penulis sebagai aktifis gerakan Islam semakin memperkaya 

buku ini dengan berbagai informasi penting yang dibutuhkan seorang 

pendidik.Beliaujuga memberi perspektif penting yang sulit kita jumpai di buku-

buku sejenis, yaitu pendidikan anak yang benar akan menciptakan generasi baru 

yang punya komitmen kuat terhadap Islam dalam seluruh aspeknya, seperti 

generasi dulu yang telah membawa Islam kepuncak peradaban dan kejayaan, dan 

hanya dengan pendidikan seperti yang diperoleh oleh generasi emas itu, anak-

anak kita dapat mengantarkan umat Islam kembali memperoleh kejayaannya. 

Secara kronologis Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Tarbiyat Aulad 

fil Islamyang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia “Pendidikan Anak Dalam 

Islam”, oleh Arif Rahman Hakim, Lc. membagi dalam tiga bagian, yang setiap 

bagian memuat beberapa pasal dan setiap pasalnya mengandung beberapa topik 

bahasan, sebagaimana tersusun sebagai berikut : 

1. Bagian pertama, terdiri dari empat pasal yaitu : 

a) Pasal pertama : Pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan 

pendidikan 

b) Pasal kedua : Perasaan psikologis terhadap anak-anak 

c) Pasal ketiga :Hukum-hukum yang secara umum berkaitan 

dengan kelahiran 

d) Pasal keempat : Sebab-sebab kenakalan pada anak anak dan 

penanggulangannya 

2. Bagian kedua, terdiri dari tujuh pasal yaitu : 

a) Pasal pertama  : Tanggung jawab pendidikan iman 
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b) Pasal kedua     :  Tanggung jawab pendidikan moral 

c) Pasal ketiga     :  Tanggung jawab pendidikan fisik 

d) Pasal keempat :  Tanggung jawab pendidikan rasio (akal) 

e) Pasal kelima    :  Tanggung jawab pendidikan kejiwaaan 

f) Pasal keenam   :  Tanggung jawab pendidikan sosial 

g) Pasal ketujuh   :  Tanggung jawab pendidikan seksual. 

3. Bagian ketiga, terdiri dari tiga pasal dan penutup yaitu: 

a) Pasal pertama  :  Metode dan saranapendidikan yang berpengaruh 

terhadap anak 

b) Pasal kedua     :  Kaidah-kaidah asasi dalam pendidikan 

c) Pasal ketiga     :  Sarana pendidikan 

d) Pasal keempat :  Penutup 

Terdapat banyak topik pembahasan yang ada dalam buku Tarbiyatul 

Aulad fil Islam tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk disampaikan secara 

rinci pada penelitian yang sifatnya terbatas ini.Oleh karena itu, penulis hanya 

membatasi pembahasan pada bagian kedua, tentang “tanggung jawab para 

pendidik”. 

Tanggung jawab pendidikan adalah salah satu tanggung jawab yang 

digariskan Islam, yang barang tentu bukan hanya bagaimana mempersiapkan anak 

didik menjadi teknokrat, birokrat, konglomerat, atau profesi-profesi yang lain, 

melainkan justru yang lebih urgen adalah bagaimana tanggung jawab pendidikan 

itu diwujudkan menjadi sebuah gerakan pembentukan generasi Qur’ani dan 

masyarakar Rabbani, yaitu generasi atau masyarakat yang selalu merenungkan 
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hakikat penciptaan manusia, selalu berpedoman kepada al-Qur’an dan sunnah 

Rasul, serta menyandarkan segala sesuatu kepada kekuasaan Allah Swt. 

F. Penelitian Terdahulu 

Melalui penulisan skripsi ini peneliti menggali informasidari  penelitian-

penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan 

atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari 

buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 

memperoleh landasan teori ilmiah. 

Penelitian Wahyudi Bahtiar, mahasiswa  jurusan Pendidikan Agama Islam 

(Tarbiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 

berjudul “Konsep Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan”, diteliti 

pada tahun 2009. Menghasilkan satu konsep pendidikan anak menurut Abdullah 

Nashih Ulwan, yang menitikberatkan pembahasan tentang perkawinan teladan 

dalam kaitannya dengan pendidikan, hukum yang berkenaan bagi anak yang baru 

lahir, tanggung jawab pendidikan, metode-metode pendidikan, kaidah-kaidah 

pendidikan, dan pedoman pendidikan anak.25 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan content analisis secara deskriptif dengan menggunakan jenis 

penelitian literature atau studi kepustakaan. 

“Metode Pendidikan Karakter Islami Terhadap Anak Menurut Abdullah 

Nashih ‘Ulwan dalam Buku Pendidikan Anak Dalam Islam dan Relevansinya 

dengan Tujuan Pendidikan Nasional” adalah judul yang dipilih oleh Yuni Irawati, 

                                                           
25http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/2263/ 
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mahasiswa  jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Penelitian ini dilakukan 

pada Maret 2013, dengan tujuan mengetahui dan mendeskripsikan lebih dalam 

tentang metode pendidikan karakter Islami terhadap anak menurut Abdullah 

Nashih ‘Ulwan dalam buku pendidikan anak dalam Islam, serta mengetahui 

fungsi metode pendidikan karakter Islami terhadap anak menurut Abdullah 

Nashih ‘Ulwan dalam buku pendidikan anak dalam Islam.Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif  dengan menggunakan 

jenis penelitian literature atau studi kepustakaan, serta menghasilkan metode-

metode pendidikan karakter Islami terhadap anak menurut Abdullah Nashih 

‘Ulwan dalam buku pendidikan anak dalam Islam, dan menjelaskan fungsi 

metode tersebut, serta relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional.26 

Selanjutnya ada pula penelitian yang dilakukan oleh Wisna Supriatna, 

mahasiswa  jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wisna mengambil judul 

“Pendidikan Seks Anak Dalam Keluarga Menurut Abdullah Nashih 

Ulwan”.Penelitian ini dilakukan pada November 2010, yang bertujuan 

mendapatkan data atau referensi yang lebih banyak mengenai pendidikan seks 

anak, serta mengetahui sejauh mana peran keluarga dalam pendidikan seks anak 

menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan.Teknik analisa yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan analisis wacana dengan menggunakan jenis 

penelitian literature atau studi kepustakaan.Penelitian ini menghasilkan 

                                                           
26http://digilib.uin-suka.ac.id/7745/2 
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pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab pendidikan orang tua, 

khususnya dalam aspek pendidikan seks kepada anak.Aspek pendidikan ini sangat 

penting diberikan kepada anak sebagai modal awal berinterksi dengan lingkungan 

sosial yang lebih luas.Tentunya pemberian pendidikan ini disesuaikan dengan fase 

perkembangan anak, agar mendapatkan hasil yang maksimal.27 

Irpan Saefurrahman,mahasiswa  jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta juga melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pendidikan 

Anak dalam Perspektif Abdullah Nashih ‘Ulwan” yang dibuat pada Agustus 

2001.Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran mengenai tatanan dan 

konsep dalam masalah pendidikan anak menurut perspektif Abdullah Nashih 

‘Ulwan, serta mengetahui tujuan yang ingin dicapai pada pendidikan anak 

menurut perspektif Abdullah Nashih ‘Ulwan.Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis content secara deskriptif dengan menggunakan jenis 

penelitian literature atau studi kepustakaan.Irpan dalam penelitiannya 

menghasilkan point-point tentang aspek-aspek, serta tujuan dan materi pendidikan 

anak menurut perspektif Abdullah Nashih ‘Ulwan. Tulisan ini juga mengupas 

berbagai macam metode dalam pendidikan anak  menurut perspektif Abdullah 

Nashih ‘Ulwan.28 

Berdasarkan analisis terhadap penelitian di atas, ada yang memfokuskan 

pada konsep pendidikan dari fase perkawinan teladan dalam kaitannya dengan 

pendidikan, hukum yang berkenaan bagi anak yang baru lahir, tanggung jawab 

                                                           
27 http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3733/1/WISNA%20SUPRIATNA-

FITK.pdf 
28http://digilib.uin-suka.ac.id/4744/ 
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pendidikan, metode-metode pendidikan, kaidah-kaidah pendidikan, dan pedoman 

pendidikan anak. 

Salah satu penelitian juga menjelaskan tentang metode-metode pendidikan 

karakter Islami terhadap anak menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dalam buku 

pendidikan anak dalam Islam, dan menjelaskanfungsi metode tersebut, serta 

relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional. 

Penelitian berikutnya menjelaskan tentang tanggung jawab pendidikan 

orang tua, khususnya dalam aspek pendidikan seks kepada anak.Aspek 

pendidikan ini sangat penting diberikan kepada anak sebagai modal awal 

berinterksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas.Tentunya pemberian 

pendidikan ini disesuaikan dengan fase perkembangan anak, agar mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

Meninjau dari beberapa penelitian di atas, sejauh pengetahuan penulis 

pembahasan tentang tanggung jawab para pendidik belum pernah diangkat dalam 

bentuk skripsi, maka penulis mencoba mengangkat tema mengenai tanggung 

jawab para pendidik menurut pandangan Abdullah Nashih ‘Ulwan ini. Penelitian 

yang dilakukan bersifat melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya, yakni 

lebih menekankan kepada konsep serta bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan 

yang digagas oleh Abdullah Nashih ‘Ulwan, yakni pendidikan iman, pendidikan 

moral, pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan kejiwaan, pendidikan 

sosial, dan pendidikan seksual. Ketujuh macam bentuk pendidikan tersebut harus 

terintegrasikan secara sistemik dalam sebuah konsep yang Islami, agar pendidikan 
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yang diberikan kepada anak menjadi komprehensif, menyangkut berbagai dimensi 

yang sepatutnya dikembangkan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis merasa perlu 

membatasi penulisan karya ilmiah ini dengan sistematika pembahasan 

sebagaimana tersebut dibawah ini : 

BAB I   : Merupakan bab pendahuluan, berisi tinjauan secara global tentang  

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta dikemukakan 

pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian 

terdahulu serta sistematika pembahasan. 

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang memuat kajian teori membahas 

tentang konsep dan bentuk tanggung jawab menurut Abdullah 

Nashih ‘Ulwan.  

BAB III : Merupakan pembahasan tentang metodologi penelitian, yang berisi  

tentangpendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan 

data serta teknik analisis data. 

BAB IV : Merupakan pokok dari penelitian ini yakni menyampaikan;  

Penyajian Data dan Pembahasan 

BAB V   : Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran  

DAFTAR PUSTAKA 

Lampiran-lampiran 


