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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Karunia terbesar yang Allah berikan kepada dua insan yang menjalin 

pernikahan adalah anak. Anak merupakan harta yang paling berharga bagi keduanya. 

Namun disisi lain, anak adalah amanah yang Allah embankan kepada kedua orang 

tuanya serta sebagai ujian bagi keduanya sebagaimana yang telah tersebut di dalam 

al-Qur’an: 

َنٌة َواللُه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ    ِإنَما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالدُُكْم ِفتـْ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi 

Allah pahala yang besar” (QS. At-Taghabun : 15)1 

Karena anak merupakan amanah bagi orang tua, maka mereka harus benar-

benar memberikan proteksi pada kalbunya yang masih bersih. Jika anak dibiasakan 

untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik. Sebaliknya, jika 

dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia 

akan menjadi orang yang tidak bermoral.2  

Anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Diantara 

hak mereka adalah mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. 

Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi keduanya untuk mendidik mereka. Jika 

                                                           
1  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta 

Media, 2005), hlm. 557 
2 Jamaal Abdul Rahman. Tahapan Mendidik Anak; Teladan Rasulullah SAW. Terjemahan Bahrun 

Abubakar Ihsan Zubaidi atas buku Aṭfāl al-Muslimīn; Kaifa Rabbahum bi al-Nabiy al-Amīn. (Bandung: 
Irsyad Baitus Salam, 2005). hlm. 16 
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pemuda adalah separuh dari era sekarang, maka anak-anak adalah keseluruhan di 

masa mendatang.3 Pendapat tersebut dirasa tepat, karena penyiapan dan pembentukan 

karakter anak dengan benar, baik dari fisik, mentalitas, budaya dan sosial, akan 

memberikan sumbangsih pada umat ini, agar dapat duduk sejajar dengan umat lain.  

Dewasa ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan 

anak, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi lembaga-lembaga pendidikan dan 

negara dalam menyiapkan sistem pendidikan yang komprehensif dan ideal bagi anak, 

di tengah-tengah realitas kehidupan yang semakin memburamkan pendidikan anak. 

Akan tetapi ternyata tantangan-tantangan tersebut seakan menjadi bola salju yang 

semakin membesar sehingga berdampak pada aspek psikis anak, maka dampaknya 

adalah timbulnya kenakalan pada anak. 

Banyak sekali penyebab dan sarana yang bisa mengakibatkan terjadinya 

kenakalan pada anak. Rusaknya moralitas, pendidikan yang buruk di masyarakat dan 

kenyataan hidup yang pahit adalah beberapa pemicunya. Seandainya para pendidik 

tidak benar-benar memikul tanggung jawab dan amanah ini, maka bisa dikhawatirkan 

anak-anak akan menjadi generasi yang bergelimang dosa dan generasi yang penuh 

penderitaan di masyarakat.4  

Paul Robinson menyebutkan bentuk kenakalan anak, yaitu seorang anak biasa 

menangis dan merengek sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan apapun 

                                                           
3 Muhammad Ali Murshafi. Mendidik Anak Agar Cerdas dan Berbakti. Terjemahan Muhtadi Kadi atas 

buku Kaifa Turabbi Ṭiflak. (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), hlm 7  
4 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyat al-Aulad fi al-Islām (Suriah: Dār al-Salām, 1992), hlm. 121 
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situasinya, berbohong pada orang tuanya ketika dia berbuat kesalahan, mengeluarkan 

amarah secara membabi buta, dan lain-lain.5 

Bentuk kenakalan pada anak yang lebih terperinci lagi disampaikan oleh 

Muhaimin Azzet, menurutnya bentuk kenakalan anak seperti anak suka 

memberontak, suka mencuri, berbohong, meniru perilaku buruk, egois, pelit, suka 

membangkang, merokok, kecanduan bermain game, kecanduan pornografi dan malas 

beribadah.6 

Menjadi sangat dilematis sekali jika kita memperhatikan posisi anak diantara 

pergolakan egoisme dan hedonisme yang merasuki orang tuanya, sehingga anak 

tersebut harus menerima kenyataan kedua orang tuanya bercerai, bahkan banyak anak 

sejak kecil tidak mengenal ayah atau ibunya sendiri. Banyak anak tidak pernah 

merasakan kesatuan cinta antara ayah dan ibu. Pihak yang paling terkena dampak dari 

fenomena tersebut tentu saja anak mereka, pendidikan anak menjadi terlantar dan 

kebutuhan materiil-non materiil menjadi tembok kokoh yang menghalangi 

perkembangan anak untuk menjalani kehidupan yang layak. 

Dalam kondisi yang demikian beratnya yang dirasakan anak tersebut, mereka 

semakin terperosok lebih dalam, tidak jarang  kita dapati anak melarikan diri dalam 

pemakaian narkoba dan alkohol,7 merokok, hidup di jalanan, dsb. Mereka tidak 

sanggup menerima kenyataan dunia yang kejam. Mereka mencari keamanan dan 

kedamaian dalam lamunan semu dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan, baik 

dalam perspektif norma sosial maupun norma Islam. 
                                                           
5Paul Robinson. Tingkah Laku Negatif Anak. Terjemahan Arum Gayatri atas buku Manipulating Parents: 
Tactic Used by Children of All Ages and Ways Parents can Turn the Tables. (Jakarta: Arcan, 1993). Hlm 9 

6 Muhaimin Azzet, Buku Pintar Mengatasi Anak Nakal (Yogyakarta: KataHati, 2010),. Hlm. 15-16 
7Johan Suban Tukan, Menggugat Pendidikan Anak (Jakarta: Yayasan hidup Kristiani/Katolik, 1992). Hlm. 
8 
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Sisi pendidikan bagi anak-anak telah mengalami perubahan dalam naungan 

unsur-unsur yang baru. Orang tua dan sekolah tidak lagi menjadi sumber utama untuk 

membangun dan membentuk kepribadian anak. Namun pendidikan telah muncul di 

berbagai macam permainan di komputer dan film-film kartun. Tempat-tempat hiburan 

menyebar di berbagai tempat dengan menyuguhkan aneka ragam permainan.8 Bahkan 

ketika anak dididik berjam-jam di sekolah, moralitas mereka kembali jatuh sesaat 

ketika mereka keluar pekarangan sekolah, karena di depan sekolah tersebut berdiri 

bioskop dengan memajang review film orang dewasa yang tidak layak dikonsumsi 

bagi anak-anak. Semua itu akan menjadi virus baru dalam pembentukan pribadi anak.  

Bentuk kenakalan anak di atas tergolong bentuk kenakalan anak yang 

tergolong ringan, namun tidak jarang hal itu seringkali menjadi hambatan bagi 

pendidik dan orang tuanya. Bentuk kenakalan yang lebih besar tentunya akan terjadi 

jika bentuk kenakalan ringan tersebut tidak dapat dinetralisir oleh pendidik dan orang 

tua. Oleh karena itu, penting kiranya kita mencari solusi terbaik dan cara 

pencegahannya melalui elaborasi pangkal penyebab kenakalan anak tersebut. 

Persoalan-persoalan yang disepakati oleh hampir semua pakar pendidikan 

ialah bahwa seorang anak, bila diperlakukan secara keras oleh kedua orang tuanya 

dan oleh para pendidiknya, reaksinya akan tampak pada perilaku dan akhlaknya. 

Gejala takut dan cemas akan tampak pada tindak-tanduk anak, terkadang hal itu akan 

mendorongnya untuk bunuh diri atau mungkin membunuh kedua orang tuanya, atau 

akhirnya meninggalkan rumah untuk membebaskan diri dari situasi kekerasan dan 

perlakuan yang menyakitkan tersebut. 

                                                           
8 Muhammad Ali Murshafi. Mendidik Anak Agar Cerdas dan Berbakti. Terjemahan Muhtadi Kadi atas 

buku Kaifa Turabbi Ṭiflak. (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009). Hlm. 8 
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Untuk melengkapi fenomena kenakalan anak di atas, peneliti mencoba 

melengkapi dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Paulus Hadisuprapto 

dalam bukunya, bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 200 anak pelaku 

delinkuen dari dua kota di Jawa Tengah itu semuanya pelajar, berpendidikan SLTP 

(51 %), SD (31 %), SMU (18 %), dan sisanya berumur di atas 18 tahun. Anak-anak 

tersebut berurusan dengan petugas hukum karena melakukan perbuatan yang 

termasuk kategori tindak pidana terhadap harta benda, badan/nyawa, perusakan 

terhadap fasilitas umum (vandalisme) dan di bidang lalu lintas.   

Dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak berdasarkan penelitian 

tersebut sebagian besar tindak pidana perusakan fasilitas umum dan lalu lintas, 

sedangkan pelaku tindak pidana terhadap badan/nyawa hanya 6%. Sedangkan jenis 

sanksi yang dijatuhkan pada mereka berupa sanksi pidana (80 %) dengan pidana 

penjara (62 %) sisanya (18 %) dijatuhi pidana bersyarat. Sementara jenis sanksi 

lainnya berupa sanksi tindakan (20 %) dengan mengembalikan anak itu pada orang 

tuanya ( 13 %), sisanya (7 %) dikenakan tindakan berupa penyerahan anak kepada 

Negara untuk di didik (anak negara).9  

Beberapa pakar pendidikan mencoba memberikan solusi terhadap persoalan 

kenakalan yang terjadi pada anak tersebut, salah satunya adalah Abdullah Nāṣiḥ 

‘Ulw ān (selanjutnya Nāṣiḥ ‘Ulw ān), beliau dikenal luas sebagai pakar pendidikan 

Islam yang cukup populer, salah satu karyanya yang monumental adalah kitab 

Tarbiyat al-Aulad fi al-Islām yang telah dicetak lebih dari dua puluh kali edisi 

                                                           
9 Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak; Pemahaman dan Penanggulangannya (Malang: Bayumedia 
Publishing, 2008), hlm. 210 
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cetakan karena banyaknya animo masyarakat muslim yang tertarik akan 

pemikirannya tentang konsep pendidikan anak dalam Islam.  

Begitu pula karya-karya beliau lainnya yang membahas mengenai 

permasalahan anak dan pendidikannya, seperti kitab Ilā Kulli Abin Gayūr Yu’min 

Billāh (Pada Setiap Ayah yang Bersemangat, Bermanlah pad Allah), Ḥukm al-Islām fi 

Wasāil al-I’l ām (Hukum Isam tentang media massa), Mas’uliyat al-Tarbiyat al-

Jinsiyyat (Tanggung jawab pendidikan seks), al-Takaf al-Ijtima’i fi al-Islām (Jaminan 

Sosial dalam Islam) dan ‘Aqabat al-Zawaj wa Ṭuruq Muallajatih ‘Ala Ḋaui al-Islām 

(Tahapan pernikahan dan cara menempuhnya dalam perspektif Islam). 

Selama ini, rumusan pendidikan anak dalam Islam masih bersifat dogmatis, 

tanpa bukti empiris bahkan tidak realistis karena masih terkungkung pada tataran 

konsep kaku yang tidak dapat teraplikasi dalam ranah pendidikan sesungguhnya.10 

Berbeda halnya dengan Nāṣiḥ ‘Ulw ān, beliau tidak hanya melihat pendidikan dalam 

arti sempit saja, yang memandang pendidikan sekedar sebagai perlakuan-perlakuan 

tertentu yang diberikan pada anak agar mencapai tujuan tertentu, namun beliau 

memandang pendidikan dalam konteks yang komprehensif dalam kehidupan 

manusia. 

Nāṣiḥ ‘Ulw ān  mendasarkan semua ide dan pemikirannya pada al-Qur’an dan 

hadits Nabi, kemudian memberikan ilustrasi penjelasannya pada apa yang telah 

diperbuat Nabi, sahabatnya, dan para orang-orang shalih terdahulu. Oleh karena itu, 

hasil-hasil pemikirannya dalam bidang pendidikan anak bersifat universal dengan 

penjelasan panjang lebar, luas dan mendalam. Kaitannya dengan penelitian ini, 

kepakaran Nāṣiḥ ‘Ulw ān  dalam pendidikan anak akan dioptimalisasi melalui 
                                                           
10Miftahul Huda, Idealitas Pendidikan Anak (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 3  
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elaborasi pemikirannya tentang bentuk kenakalan anak, sebab terjadinya kenakalan 

anak, dan cara pencegahannya.  

Fenomena kenakalan anak tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi hal itu bisa 

terjadi karena ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Latarbelakang terjadinya 

kenakalan anak ini oleh Nāṣiḥ ‘Ulw ān diistilahkan dengan sebab. Menurut Nāṣiḥ 

‘Ulw ānsebab-sebab terjadinya kenakalan anak tidak dapat dipikul oleh anak seorang, 

akan tetapi ada pihak-pihak yang ikut memberikan kontribusi terjadinya 

penyimpangan pada anak ini, seperti keluarga, masyarakat, dan Negara. Ketiga 

elemen pembentuk pranata sosial tersebut ikut bertanggung jawab sebagai sebab 

terjadinya kenakalan anak. 

Penelitian ini mencoba menganalisis pembahasan tentang bentuk-bentuk 

kenakalan anak, penyebab kenakalan pada anak dan cara pencegahannya menurut 

Nāṣiḥ ‘Ulw ān. Namun, Fokus penekanan dalam penelitian ini lebih pada pembahasan 

cara pencegahan kenakalan anak yang dianalisis dengan pendekatan ilmu pendidikan 

Islam, sedangkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk kenakalan anak dan 

penyebab kenakalan anak pada penelitian ini sebatas untuk mengidentifikasi cara 

yang tepat dalam pencegahan kenakalan anak.  

Kenakalan anak yang dimaksud dalam penelitian in adalah anak yang 

memiliki perilaku tidak sesuai dengan keinginan atau harapan orang tua yang 

berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang tua, keluarga, dan 

lingkungan. Untuk mendeteksi terjadinya kenakalan pada anak, harus terlebih dahulu 

diketahui pangkal penyebabnya dan bentuk kenakalannya, untuk kemudian dicari cara 

terbaik sebagai pencegahannya.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah, antara lain: 

1. Apa saja bentuk kenakalan anak menurut Abdullah Nāṣiḥ ‘Ulw ān ?  

2. Mengapa terjadi kenakalan Anak menurut Abdullah Nāṣiḥ ‘Ulw ān ? 

3. Bagaimanakah cara mencegah terjadinya kenakalan anak menurut Abdullah 

Nāṣiḥ ‘Ulw ān ? 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, besar harapan 

peneliti agar tulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang konstruktif. 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kenakalan anak menurut Abdullah 

Nāṣiḥ ‘Ulw ān 

2. Untuk menganalisis penyebab terjadinya kenakalan anak menurut Abdullah 

Nāṣiḥ ‘Ulw ān 

3. Untuk menganalisis pemikiran Abdullah Nāṣiḥ ‘Ulw ān tentang pencegahan 

kenakalan pada anak. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penulisan penelitian ini, diharapkan akan mendatangkan 

beberapa manfaat, yaitu: 
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1. Manfaat teoretik 

a. Memberikan kontribusi pada dunia pendidikan Islam dalam hal 

pengembangan wacana pencegahan kenakalan anak, dengan harapan dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu bahan kajian yang aktual untuk 

dielaborasi lebih mendalam. 

b. Memperkaya khazanah keilmuan terhadap konsep pencegahan kenakalan 

anak, serta dapat menjadikan stimulus bagi siapa saja yang berminat 

mengelaborasinya lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat  diharapkan dapat 

menjadi referensi atau tambahan pengetahuan untuk lebih membantu 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan 

pendidikan anak. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan pengaplikasian al-Qur’an dan hadits dalam 

mencegah kenakalan anak. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab guna memberikan 

gambaran secara komprehensif, yaitu: 

1. Bab I  : Berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah 

tentang faktor penyebab kenakalan anak dan cara pencegahannya menurut 

perspektif Nāṣiḥ ‘Ulw ān .  Setelah itu, penulis menyusun rumusan masalah yang 

berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah disusun sebelumnya. rumusan 
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masalah ini yang akan menentukan arah tujuan penelitian dan manfaat dalam 

penelitian ini. 

2. Bab II : Berisi kajian pustaka yang membahas peneltian terdahulu (prior 

research) yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terhadap karya Nāṣiḥ 

‘Ulw ān  dalam kitab-kitabnya. Kemudian penulis mengelaborasi berbagai landasan 

teori yang berkaitan dengan faktor penyebab kenakalan anak dan cara 

pencegahannya. Penulis memulai pembahasan dalam landasan teori dengan 

mengelaborasi kedudukan anak dalam perspektif Islam, untuk kemudian masuk 

pada landasan teori tentang faktor penyebab kenakalan anak dan cara 

pencegahannya dari berbagai perspektif  disiplin ilmu. 

3. Bab III : Berisi pembahasan berbagai metode Penelitian yang akan 

ditempuh dan dimaksimalkan dalam penelitian ini. 

4. Bab IV :  Pada bab ini, penulis memulai pebahasan dengan memaparkan 

biografi Nāṣiḥ ‘Ulw ān  untuk dapat membaca karakteristik pemikirannya tentang 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian penulis menuju pada 

inti pokok pemabahasan, yaitu menganalisa fokus pemikiran Nāṣiḥ ‘Ulw ān  

tentang bentuk-bentuk kenakalan anak, penyebab terjadinya kenakalan anak, dan 

cara pencegahan kenakalan anak berdasarkan data-data yang telah terkumpul dari 

beberapa karyanya.  

5. Bab V : Berisi penutup yang membahas kesimpulan yang berupa hasil 

penelitian, implikasi teoretis, dan saran. 

 


