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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kelahiran seorang anak merupakan hal yang sangat dinantikan oleh orang 

tua atau sepasang suami istri. Hal ini disebabkan karena anak adalah karunia yang 

besar dan tidak diberikan pada semua orang. Ia merupakan aset yang sangat 

berharga untuk orang tuanya dan orang di sekitarnya. Hal ini dikarenakan anak 

merupakan tunas-tunas harapan tumbuhnya sebuah peradaban baru yang lebih 

humanis. Pada mereka kehidupan manusia ditentukan keberlangsungannya. Anak-

anak akan menciptakan dunia baru dengan segala interpretasi dan kreasinya. Jika 

anak-anak memiliki spiritualitas dan moralitas yang baik maka baik juga peradaban 

yang mereka bangun.1 Selayaknya sebuah aset, pemiliknya pasti akan berusaha 

untuk menjaga, merawat dan mengembangkan aset yang dimiliki agar manfaatanya 

maksimal dan dapat dinikmati. Demikian halnya orang tua pasti menginginkan 

kebaikan pada anaknya sehingga ia bermanfaat untuk orang sekitar.  

Allah S.W.T. telah berfiman dalam Q.S. Al-Tahrim ayat 6: 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها  ٱَّلذ

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
َعلَۡيَها  ٱۡۡلَِجاَرةُ وَ  ٱنلذاُس َءاَمُنواْ قُٓواْ أ

َ َمَلَٰٓئَِكٌة ِغََلٞظ ِشَدادٞ َّلذ َيۡعُصوَن  َمرَُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرون ٱّللذ
َ
٦ََ َمآ أ  

 

                                                             
1 Sigit Mangun Wardoyo, “Pendidikan Moralitas Anak dalam Perspektif Islam”, Tadrîs , Vol. 9 

No. 1, (Juni 2014), hal. 50 
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

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

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”.2 Melihat ayat tersebut dapat diketahui bahwa betapa pentingnya 

menjaga dan melindungi keluarga dari semua bahaya yang belakangan ini terjadi, 

dimana kejadian tersebut banyak menimpa anak-anak, utamanya mereka yang 

memasuki usia remaja3. Salah satu bentuk menjaga dan melindungi tersebut adalah 

dengan memberikan pendidikan yang baik dan benar. Sehigga ia mampu berpikir 

dengan baik dan bijaksana dalam setiap mengambil keputusan. 

Realisasi pada ayat tersebut adalah pendidikan, karena pendidikan adalah 

suatu usaha dari para pendidik untuk memberikan bantuan dalam memberikan 

arahan terhadap anak didik sehingga mereka ada perubahan sikap dan wawasan 

yang lebih bersifat positif bagi dirinya dan masyarakat secara umum.4 Pendidikan 

menurut Ibnu Sina yang dikutip oleh Rohman, bertujuan pada pengembangan 

seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah yang lebih sempurna.5 Melihat 

beberapa pendapat tersebut kita dapat mengetahui bahwa dengan pendidikan anak 

mengetahui hal-hal positif yang harus ia lakukan untuk diri sendiri maupun orang 

lain dengan demikian ia akan menjadi manusia yang lebih sempurna. Namun 

demikian mendidik anak dapat dikatakan “gampang-gampang susah”, gampang 

                                                             
2 Q.S. Al Tahrim [66] : 6 
3 Imam Masrur, “Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Spiritualitas Anak Kajian Surat 

Luqman”, Epistemé, Vol. 8 No.2 (Nopember 2013), hal.356  
4 Romlah, Psikologi Pendidikan Islam, (Malang : 2010), hal. 24 
5 Miftakhu Rohman, “Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Sina”, Epistemé,Vol. 8 No.2, 

(Nopember : 2013), hal. 247 
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karena pendidikan tersebut dilakukan sejak ia masih seperti kertas putih yang 

kosong sehingga kita dapat memberi warna pada kertas itu dengan mudah dan 

dikatakan susah karena bila kita memberikan warna yang salah pada kertas tersebut 

maka akan sangat sulit untuk memperbaikinya terlebih mengembalikannya seperti 

semula. Apabila anak yang menjadi aset orang tua tersebut terjerumus dalam 

kesalahan, maka dampak kerugiannya tidak hanya dirasakan di dunia saja, namun 

akan terbawa hingga akhirat. 

Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadist "kalian semua adalah 

pemimpin, dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Pemimpin di 

antara manusia dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Laki-laki adalah 

pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri 

adalah pemimpin dalam rumah tangga serta anak-anak suaminya dan dia akan 

ditanya tentang mereka. Budak adalah pemimpin bagi harta tuannya dan dia akan 

ditanya tentangnya. Ketahuilah bahwa kalian adalah pemimpin dan kalian akan 

ditanya tentang tentang kepemimpinannya".6 Oleh karena itu setiap orang tua dan 

pendidikan kelak akan dimintai pertanggung jawaban kepemimpinannya terhadap 

anak atau peserta didik. 

Begitulah pentingnya pendidikan, selain menjadikan manusia lebih 

sempurna, ia juga memiliki kedudukan dan fungsi yang begitu strategis bagi 

kehidupan manusia secara tidak langsung telah menempatkan pendidikan sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan umat manusia. Bahkan 

                                                             
6 HR Bukhari no.2554 dan Muslim no.1829 
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pendidikan serta proses hidup dan kehidupan manusia itu berjalan serempak, tidak 

terpisah antara satu dengan lainnya –life is education, and education is life yang 

dilakukan melalui transmisi baik dalam bentuk informal, formal maupun non 

formal.7 Pendapat ini menegaskan bahwa kehidupan yang dijalani manusia dari 

lahir hingga mati adalah pendidikan.  

Pendapat-pendapat di atas menegaskan bahwa setiap orang tua harus 

memberikan pendidikan yang baik dan benar untuk anaknya, sebagai upaya untuk 

melindungi, dan mengantarkannya agar memiliki kehidupan yang baik sehingga 

menjadi manusia yang sempurna.  

Sigit menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 

Tahun 2002 menerangkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha 

Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 

Pengertian anak yang dijelaskan pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18  (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.8 Sedang menurut menurut Aristoteles yang 

dimaksud dengan anak usia dini adalah 0 –7 tahun yang disebut sebagai masa anak kecil 

(masa bermain), dan 7 – 14 tahun yang disebut masa anak-anak (masa belajar atau masa 

sekolah rendah).9 Usia 1-3 tahun merupakan usia terpenting dari seluruh tahapan 

perkembangan. Sehingga disebut golden age period (periode usia emas) dimana 

                                                             
7 Nur Hamzah, “Pendidikan Agama dalam Keluarga”, At-Turats, Vol.9 No. 2, (Desember 2015), 

hal. 52 
8 Sigit mangun Wardoyo, Ibid, hal. 54 
9Dyah Nugrahani, Ngasbun Egar, Listyaning Sumardiyani, Senowarsito, Subur L Wardoyo, 

“Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Life Skill”, E-DIMAS, Vol. 2 No. 01, (Maret :2011) 
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perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial sangat cepat.10 

sehingga pada usia ini pendidikannya perlu diperhatikan dengan baik. Tujuannya agar 

perkembangan anak pada usia ini dapat dimaksimalkan dan lebih melekat pada jiwa 

anak tersebut. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa belajar di usia muda bagaikan 

mengukir di atas batu dan belajar di usia tua bagai menulis di atas air.  

Setiap manusia pasti memilki sifat yang dibawanya semenjak lahir. Sifat 

dasar manusia yang diberikan oleh Allah S.W.T. adalah sifat fujur (kecenderungan 

pada keburukan/kefasikan) dan sifat taqwa (kecenderungan pada kebaikan)11 

sebagaimana dalam Q.S. Ash-Sham (91 :7-8) yang berarti “Dan jiwa serta 

penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu (jalan) 

kefasikan dan ketaqwaan”12. Untuk memilih jalan kebaikan, Tuhan telah 

memberikan piranti fitrah dan hati nurani. Dengan piranti itu, manusia akan mampu 

mendominaskan potensi kebaikannya13. Fitrah dan hati nurani tersebut adalah akal, 

sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa fakultas akal (al-

‘aql) merupakan wahyu dalam diri manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Ia 

adalah fitrah yang diturunkan dalam diri manusia.14 Sehingga setiap manusia 

memiliki kecenderungan untuk berbuat baik atau bersikap taqwa, bergantung pada 

seberapa sering akal distimulasi untuk digunakan untuk bersikap taqwa.  

                                                             
10Vilda Ana Veria Setyawati, “Peran Status Gizi Terhadap Kecerdasan KognitifPada Masa Golden 

Age Period”, Jurnal VISIKES ,  Vol. 11  No. 2, (September: 2012) 

11 Faridi, “Alternatif Pendidikan Karakter (pengalaman Bedhol Bhawikarsu SMA Negeri 3 

Malang)”, Jurnal Progresiva, Vol. 7 No. 2, (Juli 2013), hal.68 
12 Q.S. Ash-Sham (91: 7-8) 
13Agus Purnomo, “Pendidikan Aanak Dini Usia (PADU) dalam Islam: Sebuah Analisis Gender”, 

EGALITA EGALITA, Vol. 2 No. 2 ( 2007 ), hal. 9 
14 Evi Fatimatur Rusydiyah, “Neurofisiologi R.W. Sperry dalam Pandangan Pendidikan Agama 

Islam”, Jurnal Progresiva, Vol. 7 No. 2, (Juli 2013), hal.60 
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 Islam adalah ajaran agama yang memuat sejumlah aturan yang tidak sebatas 

pada aspek ritual semata tetapi juga mencakup aspek peradaban manusia secara 

keseluruhan, dengan misi utamanya sebagai rahmatal lil alamin. Islam hadir 

dengan menyuguhkan tata nilai yang bersifat plural dan inklusif yang merambah ke 

dalam semua ranah kehidupan manusia termasuk ranah pendidikan.15 Hal tersebut 

biasa disebut dengan pendidikan Islam. Tujuan akhir pendidikan Islam yang 

berupaya mewujudkan pribadi muslim yang sempurna (kamil), yang bisa 

mengemban fungsinya sebagai 'abid dan khalifah.16 

 Sebagai harapan tumbuhnya peradaban, Islam memiliki konsep untuk 

mendidik anak. Pada abad 20 seorang ulama, da’i dan pendidik dari Suriah bernama 

Dr. Abdullah Nashih ‘Ulwan telah menulis sebuah buku yang fenomenal dengan 

judul “Tarbiyatul Aulad fil Islam” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

menjadi “Pendidikan Anak dalam Islam”. Buku ini terpajang pada rak-rak toko 

buku di Indonesia mulai tahun 2012, hingga bulan Nopember 2016 telah tujuh kali 

dicetak sehingga mengantarkannya menjadi “Best Seller”. Pemikiran Abdullah 

Nashih ‘Ulwan terhadap pendidikan anak cukup komprehensif dan hampir tidak 

menggunakan pemikiran barat sebagai rujukan kecuali pemikiran tersebut dapat 

mendukung kebenaran Islam. 

 Penulisan buku tersebut terbagi menjadi tiga bab atau tiga bagian (pada buku 

ini disebut bagian) yang setiap bagian memilki beberapa bab yang penting untuk 

                                                             
15Zakiyah , “Pendidikan  Anakdalam Kandungan Perspektif Pendidikan Islam”, ISLAMADINA, 

Vol. 13 No. 01 (2014), hal. 1 
16Abuddin Nata, Filafat Pendidikan Islam,  (Jakarta: 1997),hal. 41 



7 
 

dibahas. Bagian pertama secara umum membahas tentang langkah perencanaan 

orang tua hingga beberapa permasalahan yang akan dihadapi sebagai orang tua. 

Secara terperinci, bagian ini memiliki empat pasal. Pasal pertama adalah 

pernikahan ideal dan kaitannya dengan pendidikan. Pasala kedua adalah perasaan 

psikologis terhadap anak. Pasal ketiga adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan 

kelahiran dan pasal keempat adalah sebab-sebab kenakalan pada anak dan 

penanggulangannya.  

 Pada bagian kedua, memiliki fokus pembahasan tentang Tanggung Jawab 

Para Pendidik. Tanggung jawab – tanggung jawab tersebut terbagi dalam tujuh 

pasal. Pasal pertama hingga ketujuh berurutan mulai dari tanggung jawab 

pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan moral, tanggung jawab pendidikan 

fisik, tanggung jawab pendidikan akal, tanggung jawab pendidikan kejiwaan, 

tanggung jawab pendidikan sosial, dan tanggung jawab pendidikan seks.  

 Bagian terakhir yaitu bagian ketiga memiliki fokus tentang proses 

pendidikan anak berlangsung. Bagian ini memiliki tiga pasal yaitu, metode dan 

sarana pendidikan yang berpengaruh pada anak, kaidah-kaidah asasi dalam 

pendidikan, dan sarana pendidikan. Melalui buku “Tarbiyatul Aulad Fil Islam” 

tersebut Abdullah Nashih ‘Ulwan memberikan penjelasan yang mendalam tentang  

pendidikan anak, termasuk tentang urgensi pendidikan anak sehingga harus 

diperhatikan oleh pendidik terutama orang tua, peran dan tanggung jawab pendidik, 

serta metode dan sarana yang dapat digunakan pendidikan untuk mendukung 

keberhasilan pendidikan anak yang dijalankan. Pada setiap pembahasannya, 

Abdullah Nashih ‘Ulwan selalu menunjukkan dalil Al-Qur’an, Hadist ataupun 
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pendapat ulama sehingga dapat dengan mudah mengerti dan dipahami penyebab 

pendapat Abdullah Nashih ‘Ulwan tersebut muncul.  

 Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan pendidik sudah seharusnya mengetahui 

metode dan sistem Islam dalam mendidik anak. Ketika para pendidik mau 

mengambil metode dan caranya maka kemantapan umat, keamanan dan 

kebahagiaan, akan bisa mengubah kekacauan, ketakutan dan kesengsaraan17. Hal 

ini disebabkan karena pendidikan anak sebenarnya  adalah pendidikan individu 

yang berupaya mempersiapkannya dan membentuknya agar menjadi manusia 

shalih dalam kehidupan ini sehingga dapat bermanfaat dalam masyarakat. Bahkan 

pendidikan anak (jika diarahkan dengan baik) pada dasarnya adalah sebuah fondasi 

kokoh dalam menyiapkan individu shalih dan siap memikul tanggung jawab serta 

beban-beban hidup18.  

 Oleh karena Islam menganggap pendidikan anak sangat penting, dan Islam 

adalah agama mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, serta Dr. Abdullah 

Nashih ‘Ulwan telah memaparkan konsep tentang pendidikan anak dalam Islam 

dalam bukunya, maka pada kesempatan kali ini peneliti akan  meneliti tentang “ 

Konsep Pendidikan Anak dalam Islam menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan”. 

Abdullah Nashih ‘Ulwan dipilih dengan pertimbangan bahwa Abdullah Nashih 

‘Ulwan adalah pemikir yang hidup pada masa akhir abad 20 sehingga jarak dengan 

masa sekarang belum terlampau jauh dengan demikian diharapkan pemikirannya 

masih cukup relevan dengan awal abad 21 ini. Alasan lain adalah buku “Tarbiyatul 

                                                             
17 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op,Cit , hal. xxi 
18 Ibid. 
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Aulad Fil Islam” memiliki fokus pada pendidikan anak dan dijabarkan dengan rinci. 

Selain memiliki pembahasan yang komprehensif, dalam penulisannya Abdullah 

Nashih ‘Ulwan selalu menyertakan landasan teologis berupa dalil Al-Qur’an, hadist 

maupun pendapat ulama. Sehingga pembaca akan dengan mudah memahami 

pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan landasannya. Pemikiran Abdullah Nashih 

‘Ulwan hampir tidak menggunakan pemikiran barat sebagai rujukan, kecuali 

pemikiran tersebut dapat mendukung dan menguatkan ajaran Islam, maka 

pemikirannya masih tergolong murni dari ajaran Islam sehingga pembaca akan 

mendapatkan ilmu tentang pendidikan anak yang bersumber dari al-Qur’an dan 

hadist serta pendapat ulama melalui buku tersebut.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini membahas tentang 

pendidikan anak, untuk memperjelas pembahasan maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana urgensi pendidikan anak dalam Islam menurut Abdullah 

Nashih ‘Ulwan? 

2. Bagiamana tanggung jawab para pendidik terhadap pendidikan anak 

dalam Islam menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan?  

3. Bagaimana metode pendidikan anak dalam Islam menurut Abdullah 

Nashih ‘Ulwan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengeksplorasi urgensi pendidikan anak dalam pandangan Abdullah 

Nashih ‘Ulwan 

2. Mendeskripsikan pandangan Abdullah Nashih ‘Ulwan tentang 

tanggung jawab para pendidik terhadapa pendidikan anak 

3. Mengeksplorasi metode pendidikan anak yang diajukan oleh Abdullah 

Nashih ‘Ulwan 

 

D. Manfaat Penelitian 

   Adanya penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara teoritis 

Dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran, wawasan, informasi, 

serta khazanah keilmuan baik kepada para akademisi maupun non 

akademisi. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Praktisi Pendidikan  

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun bahan 

evaluasi dalam mengupayakan pendidikan anak 
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b. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pemahaman pendidikan 

anak, terutama pendidikan anak dalam Islam 

c. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis, khususnya 

yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, dan 

pengembangan potensi dalam menulis karya ilmiah. 

 

E. Batasan Istilah 

   Sebagai upaya menghindari perbedaan penafsiran dan ambigu,  

maka penegasan dan penyelasaran  istilah merupakan hal yang perlu 

dilakukan dalam penulisan karya ilmiah, begitu pula pada penulisan skripsi 

ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut : 

1. Konsep 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan konsep sebagai 

rancangan atau gambaran dari objek, proses atau apa pun yang ada di 

luar bahasa, dan digunakan akal budi untuk memahami hal-hal lain19. 

Namun demikian, dalam edisi lain disebutkan bahwa konsep memiliki 

pengertian rencana, idea atau gagasan yang diabstrakan dari peristiwa 

                                                             
19TimRedaksi, Kmus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),  hal 

588 
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kongkrit.20  Merujuk pada dua pengertian tersebut maka  istilah konsep 

dalam skripsi ini adalah pandangan atau gagasan pemikiran Abdullah 

Nashih ‘Ulwan terhadap pendidikan anak dalam Islam.  

2. Pendidikan 

Menurut Park yang disebutkan oleh Ahmad Tafsir dalam bukunya 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah the art of imparting or 

acquiring knowledge and habit through instructional as study,yaitu 

pendidikan sebagai pengajaran sedang Alfred North adalah pembinaan 

keterampilan menggunakan pengetahuan21. Pada pengertian ini 

pendidikan adalah peningkatan aspek kognitif peserta didik dalam 

bentuk pengajaran dalam menggunakan pengetahuan. 

Secara definitif dalam KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; 

proses, cara, perbuatan mendidik22. 

Penjelasan Pendidikan menurut Romlah, adalah membantu peserta 

didik untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, 

kecakapan, nilai, sikap, dan tingkah laku yang berguna bagi hidupnya23. 

Pengertian pendidikan di sini menegaskan merupakan upaya yang 

dilaksanakan secara sadar untuk mendorong peserta didik 

                                                             
20 Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

1989), hlm : 456 
21 Tafsir Ahmad, Ilmu Pendidikan Islami: (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) hal. 35 
22 TimRedaksi, Op.Cit, hal. 43 

23Romlah,Psikologi Perkembangan, (Malang:, UMM Pers, 2010), hal.23 
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meningkatkan kemampuan atau potensinya tanpa mengesampingkan 

aspek agama demi kehidupannya mendatang. 

Dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara24. 

Pengertian pendidikan pada UU tersebut sejalan dengan pendapat 

Marimba dalam buku Prof. Tafsir, pendidikan adalah bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani 

dan ruhani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama25. 

Bertolak pada berbagai definisi pendidikan di atas, maka 

pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dalam upaya 

mengembangkan potensi dan kemampuan pribadi dalam ranah afektif, 

kognitif dan psikomotorik dimana hal tersebut dilakukan dengan 

berpedoman ajaran Islam sehingga ia memiliki kepribadian utama 

dengan nafas keislaman sebagai bekal menghadapi kehidupan di 

masyarakat.  

 

                                                             
24 Latif Abdul, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, (Bandung:Refika Aditama, 2009)  

hal.7 
25 Tafsir Ahmad, Op.CIt, hal. 34 
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3. Anak 

Anak adalah hal yang didambakan dalam sebuah pernikahan. Anak 

(jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum 

dewasa atau belum mengalami masa pubertas26. Anak juga merupakan 

keturunan kedua27, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang 

tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka 

telah dewasa.28 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1, Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan29. Sedangkan menurut definisi WHO, 

batasan usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai usia 

19 tahun. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 

1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang 

dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, 

kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan 

bahwa usia dewasa dicapai lebih awal30. 

                                                             
26 Disadur dari wikipedia pada 7 Juli 2017 pukul 09.00 WIB dalam link  

https://id.wikipedia.org/wiki/Anak 
27 Tim Redaksi, Op.Cit. 
28Op.Cit 
29 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal. 2 
30 INFODATIN Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, Kondisi Pencapaian Program 

Kesehatan Anak Indonesia, dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli 2014, hal. 2 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lelaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keturunan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak
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Melalui beberapa pendapat dan penjelasan tersebut maka dalam 

skripsi ini, yang dimaksud anak adalah seseoramg yang berusia kurang 

dari 19 tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan kecuali ia 

telah dinyatakan mencapai usia dewasa lebih awal karena suatu hal 

yang menyebabkannya.  

Sesuai dengan buku yang akan diteliti, maka anak yang dimaksud 

dimulai fase kelahiran hingga masa tamyiz (balita), sampai masa remaja 

kemudian dewasa31 atau menjadi seorang mukallaf (terbebani 

kewajiban).32 

4. Abdullah Nashih ‘Ulwan 

Seorang ulama, faqih, da’i, dan pendidik. Ia dilahirkan di desa 

Qadhi ‘Askar di kota Halab, Suriah pada tahun 1347 H / 1928 M, di 

sebuah keluarga yang taat beragama, yang sudah terkenal dengan 

ketaqwaan dan keshalihannya. Nasabnya sampai Al-Husain bin ‘Ali bin 

Abi Thalib. 

Ia menamatkan sekolah dasarnya di desanya. Setelah lulus sekolah 

dasar, ayahnya menyakolahkannya ke sekolah Khusruwiyyah untuk 

belajar ilmu-ilmu Syari’ah, pada tahun 1943 M. Ia belajar kepada guru-

guru besar seperti Syaikh Raghib Ath-Thabbakh, Ahmad Asy-Syama’, 

dan Ahmad Izzudin Al-Bayanuni. Disana iapun bertemu dengan Dr. 

Musthafa As-Siba’i. 

                                                             
31 Abudullah nashih ‘Ulwan, Ibid, hal. xxii 
32 Ibid, hal. 105 
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Ia mendapatkan ijazah sekolah menengah syariah pada tahun 1949 

M. Lalu ia meneruskan studinya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif 

dan menyelesaikan S1 nya di fakultas Ushuluddin pada tahun 1952 M. 

Kemudian pada tahun 1954 M, iamenyelesaikan S2 nya. Lalu kembali 

ke Halab sebagai pengajar materi Pendidikan Islam di sekolah 

menengah atas sana . lalu ia pergi ke Yordania dan tinggal di sana. 

Kemudian pergi ke Arab Saudi dan bekerja sebagai pengajar di 

Universitas Al-Malik ‘Abdul Aziz. Di sanalah ia menyelesaikan S3 nya 

dan mendapatkan gelar Doktor dalam fikih dan dakwah. Ia terus bekerja 

di sana sampai meninggal dunia. Pada hari Sabtu, 5 Muharram 1398 H 

/ 29 Agustus 1987 di Jeddah. Jenazahnya di bawa ke Mekah lalu 

dikuburkan di sana. Jenazah di shalatkan setelah shalat Ashar33. Sekitar 

46 buku telah ia tulis, tentang berbagai tema keislaman. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian mudah untuk dipahami maka penulisannya harus 

tersistematis. Maka, penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  : Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan beberapa sub bab yang 

berisi latar belakang masalah landasan penulisan ini dilakukan, 

fokus persoalan dalam rumusan masalah sehingga memiliki 

                                                             
33 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pendidikan Anak dalam Islam, terj. Arif 

Rahman Hakim (Solo, 2016), hal. 905 
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kerangka dan batasasn yang jelas mengenai penelitian ini, tujuan 

penelitian yang diharapkan peniliti dapat terwujud melalui 

penelitaian ini, manfaat penelitian, batasan istilah agar terdapat 

kesinambungan antara peneliti dan pembaca sehingga informasi 

mengenai penelitian ini dapat tersampaikan dengan baik dan 

sistematika penulisan yang akan disampaikan dalam penulisan ini. 

BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini akkan dipaparkan kajian teori dari 

beberapa sumber terkait masalah penelitian untuk membantu dalam 

menganalisis, mendeskripsikan masalah penelitian. Fokus utama 

teori yang dikaji adalah tentang pendidikan anak menurut Al-

Ghazali yang disampaikannya melalui buku Ihya’ Ulumuddin dan 

Ayyuhal Walad. 

BAB III : Membahas tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan 

penelitian, jenis peneltian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti dalam 

meneliti konsep pendidikan anak menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan.  

BAB IV : Mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang 

konsep pendidikan anak menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dalam 

bukunya “Tarbiyatul Aulad Fil Islam”. 

BAB V : Merupakan bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran-saran yang terkait.  

 

 


