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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas tentang konsep pendidikan anak dalam Islam, meliputi 

konsep dasar pendidikan anak, konsep pendidikan anak dalam Islam, tujuan dan 

prinsip pendidikan serta kurikulum pendidikan anak. Selain itu juga dibahas 

tentang urgensi pendidikan anak, tanggung jawab pendidik terhadap anak dan 

metode dan sarana pendidikan anak. penulisan kajian teori ini di rujuk dari tulisan 

Al-Ghazali dalam bukunya Ihya’ ‘Ulumuddin dan Ayyuhal Walad. Namun juga 

menggunakan referensi yang lain sebagai penguat literasi teori yang digunakan. 

A. Konsep Pendidikan Anak dalam Islam 

1. Konsep Pendidikan  

Konsep memiliki pengertian rencana, idea atau gagasan yang 

diabstrakan dari peristiwa kongkrit.34  Dari segi bahasa pendidikan dapat 

diartikan sebagai perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) untuk mendidik, 

dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-

latihan dan sebagainya) badan, batin, dan lain-lain.35 

William Mc Gucken, S.J seorang tokoh katholik berpendapat 

bahwa pendidikan diartikan oleh ahli skolastik, sebagai suatu 

perkembangan dan kelengkapan dari kemampuan-kemampuan manusia, 

baik moral, intelektual maupun jasmaniah yang diorganisasikan, dengan 

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

1989), hlm : 456 
35  W.J.S PoerwaDarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. II, 

hlm. 250 
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atau untuk kepentingan individual atau sosial dan diarahkan kepada 

kegiatan-kegiatan yang bersatu dengan penciptaannya sebagai tujuan 

akhir.36  

Sedangkan menurut Ahmad Marimba, pendidikan ditinjau dari 

terminologi memiliki pengertian sebagai bimbingan jasmani dan ruhani 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian lain, seringkali 

beliau menyatakan kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam, dan 

bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.37 

Pendapat lain menyebutkan bahwa 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.38 Ibnu 

Sina mengungkapkan pendapatnya yang dikutip oleh Rohman, bahwa 

pendidikan bertujuan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki 

seseorang ke arah yang lebih sempurna.39 Apabila kita melihat pada 

pernyataan di atas, maka poin utama pendidikan adalah bantuan dan arahan 

pada anak didik sehingga ada perubahan yang bersifat positif pada dirinya 

sehingga potensinya dapat berkembang dengan sempurna. 

                                                             
36 Muzayyyin Arifin , “Filsafat Pendidikan Islam” (Jakarta, Bumi Aksara 2010), hal. 14 
37 Ahmad D. Marimba, “Filsafat Pendidikan Islam” (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1980), hal. 23-24 
38 Romlah, Psikologi Pendidikan Islam, (Malang : 2010), hal. 24 
39 Miftakhu Rohman, “Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Sina”, Epistemé,Vol. 8 No.2, 

(Nopember : 2013), hal. 247 
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Dalam pengertian dasar, pendidikan adalah proses menjadi, yakni 

menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan 

bakat, watak, dan kemampuan yang utuh.40 

Menurut Muhammad Athiyah al Ibrasy, pendidikan Islam adalah 

mendidik akhlak dan jiwa anak didik, menanamkan rasa fadlillah 

(keutamaan), membiasakan anak didik dengan kesopanan yang tinggi, 

mempersiapkan suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur.41 

Misi pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada transformasi ilmu 

pengetahuan yang menjurus pada peningkatan kemampuan intelektual 

semata, tetapi juga internalisasi nilai-nilai spiritual religius dan nilai etika, 

yang justru harus mendapat prioritas dan ditempatkan pada porsi tertinggi. 

Oleh karena itu pendidikan mengenai spiritual religius dan moralitas harus 

ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin.42 

Menelaah pengertian-pengertian tersebut maka konsep pendidikan 

adalah serangakaian gagasan yang memuat cara untuk membimbing 

perkembangan jasmani dan ruhani secara sadar dan terencana sehingga 

memberikan perubahan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya 

pada arah yang lebih positif sehingga potensi atau kemampuan yang dimiliki 

anak dapat berkembang secara sempurna. 

 

 

                                                             
40 Dedi Mulyasana, “Pendidikan bermtu dan berdaya saing” (Bandung, Remaja Rosdakarya, 
2012), hal. 2 
41 Ibid., hal 60 
42 Syekh Az-Zarnuji, Ta’limul Muta’allim, terj. Abu An’im (Kediri, 2015), hal. ix  
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2. Konsep Pendidikan Anak  

Anak adalah permata hati orang tuanya, generasi penerus yang 

akan menjadikan peradaban di dunia lebih baik. Selayaknya selembar 

kertas putih yang bersih akan menjadi indah bila ia dilukis dengan indah 

dan baik dan dapat dengan mudah menjadi buruk bila tidak dilukis oleh 

ahlinya sehingga banyak terjadi kesalahan dalam pelukisannya.  

Pada usia 0-3 tahun adalah masa golden age seperti yang telah 

disebutkan dalam bab sebelumnya. Alangkah baiknya pada masa itu 

pendidik mengoptimalkan daya perkembangan anak sebaik mungkin. 

Pemberian pendidikan yang baik pada usia anak-anak yang 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 kandungan43 adalah perlu 

diutamakan karena ilmu yang ia peroleh akan dapat melekat dengan kuat.   

tanpa ada paksaan yang malah akan membuat kondisinya tidak 

baik. Menautkan antara konsep pendidikan dan “anak” yang dimaksud 

maka konsep pendidikan anak anak memberikan pendidikan pada anak 

sedini mungkin, bahkan pendidikannya dapat dimulai dari masa dalam 

kandungan. Pendidikan ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi 

                                                             
43 Sigit mangun Wardoyo, Ibid, hal. 54 
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yang dimiliki anak. Dengan catatan pendidikan yang diberikan sesuai 

dengan kemampuan masa perkembangan anak. Sehingga 

perkembangannya berjalan natural 

3. Konsep Pendidikan Anak dalam Islam 

Islam adalah agama yang memperhatikan pendidikan setiap 

umatnya. Banyak ayat al-Qur’an dan Hadist yang menyebutkan tetang 

pendidikan. Rosulullah SAW juga sangat memperhatikan pendidikan 

terhadap anak-anak. Patutlah kita mengingat kisah Rasulullah SAW yang 

menegur seorang wanita saat anaknya yang masih kecil tidak sengaja 

mengotori baju Rasulullah SAW dengan air kencing saat Rasulullah 

menggendongnya. Kotor karena air kencing sangat mudah untuk 

dibersihkan, tetapi perasaan anak yang terluka akan membekas terus 

dihatinya. Begitu kira-kira teguran  rasulullah kepada sang wanita.44 Kisah 

tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah begitu menjaga perasaan sesama 

bahkan perasaan anak kecil yang masih belum bisa mengontrol air 

kencingnya.  

Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 9 menyebutkan bahwa “Dan 

hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan bertutur 

                                                             
44 Tim Cordoba Kids, “Catatan untuk Ayah dan Bunda” (Bandung) hal. 4 
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kata yang benar ”.45 ayat tersebut menunjukkan bahwa anak sebagai 

generasi penerus harus diberikan pendidikan agar menjadi kuat dan 

bertaqwa. Pemberian pendidikan pada anak yang diterangkan oleh ayat 

tersebut juga dikuatkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim 

sebagai berikut “tiada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada 

anaknya selain pendidikan yang baik”46. Sehingga pendidikan adalah hal 

yang harus diberikan orang tua terhadap anaknya. Pendidikan anak tidak 

hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan atau sekolah semata. 

Namun keluarga lebih memiliki peran besar dalam pendidikan anak. Hal ini 

disebabkan keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar sebelum 

mengenal sekolah atau sering disebut “madrasatul aula” selain itu waktu 

anak di rumah seharusnya lebih lama dibanding dengan di sekolah. 

Sehingga keluarga memiliki peran lebih besar dalam menentukan 

keberhasilannya. Hal tersebut menuntut orang tua perlu membekali diri 

dengan ilmu pendidikan anak agar pendidikan yang diberikan pada anaknya 

akan tepat sehingga keberhasilannya dapat diraih. 

Pendidikan anak dapat diibaratkan sebagai perawatan, karena 

seorang anak masihlah suci dan dapat menjadi apa dan bagaimanapun. 

Sehingga alangkah baiknya pendidikan diberikan pada anak-anak. Agar 

menjadi bekal kehidupannya sehingga menguarangi dan meminamalisir 

                                                             
45 Al-Qur’an 
46 Tim Cordoba Kids, “Catatan untuk Ayah dan Bunda” (Bandung) hal. 5 
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resiko anak berbuat yang tidak susai dengan harapan kebaikan masyarakat. 

Perwujudannya adalah memberikan pendidikan moral sedini mungkin.47 

Al-Ghazali mengemukakan pendapatnya sebagai berikut 

“ketahuilah bahwa melatih pemuda-pemuda adalah suatu hal yang 

terpenting dan perlu sekali. Anak-anak adalah amanah ditangan ibu 

bapaknya hatinya masih suci ibarat permata yang mahal harganya, maka 

apabila ia dibiasakan pada suatu yang baik dan dididik, maka ia akan besar 

dengan sifat-sifat baik serta berbahagia dunia akhirat. Sebaliknya bila 

terbiasa dengan adat-adat buruk, tidak diperdulikan seperti halnya hewan, 

ia akan hancur dan binasa. Pemeliharaan bapak terhadap anaknya ialah 

dengan moral yang tinggi dan menyingkirkannya dari teman-teman yang 

jahat”.48 

Memperhatikan beberapa penjelasan di atas maka pendidikan anak 

dalam Islam adalah memberikan pendidikan moral pada anak sedini 

mungkin sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada al-Qur’an dan 

hadist. Sebagai langkah perawatan, dan pencegahan anak agar ia tidak 

terjerumus pada perbuatan yang buruk. Dengan pemberian dan pembiasaan 

moral yang baik sejak dini maka anak akan terlatih untuk berbuat baik 

sehingga potensinya dapat berkemabang dengan sempurna dan 

memberikannya kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

                                                             
47 Muhammad ‘Athijah Al-Abrasjy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. Bustami 

(Djakarta, 1970), hal. 108 
48Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumiddin Jilid III, terj. Ibnu Ibrahim ba’adillah (Jakarta, 2016), hal. 63 
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4. Tujuan pendidikan anak dalam Islam 

Menurut pasal 1 undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 

20 tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif , mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  Maka tujuan pendidikan adalah sebagai penuntun, 

pembimbing, dan petunujuk arah bagi para peserta didik agar mereka dapat 

tumbuh dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya, 

sehingga mereka dapat tumbuh bersaing dan mempertahankan 

kehidupannya di masa depan yang penuh dengan tantangan dan 

perubahan.49 Dengan demikian pendidikan anak, diharapkan menumbuhkan 

anak yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa 

dimana ia memiliki daya kreatifitas yang tinggi sehingga mampu untuk 

berlaku mandiri serta bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia 

lakukan. 

Sebagai pendidik dan pendakwaah yang memiliki gelar Hujjatul 

Islam, Al Ghazali dalam beberapa karangannya menunjukkan bahwa tujuan 

pendidikan anak adalah terwujudnya anak yang memiliki akhlakul karimah 

                                                             
49 Dedi Mulyasana, “Pendidikan bermtu dan berdaya saing” (Bandung, Remaja Rosdakarya, 
2012), hal. 5 



26 
 

sehingga ia mampu menjadi insan yang sempurna dimana ia memiliki 

ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sehingga ia selalu berusaha 

untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam segala hal yang ia lakukan. 

Bekal akhlakul karimah yang dimiliki anak juga akan mampu membantunya 

dalam hablumminnanas sehingga ia memiliki bekal untuk memperoleh 

kebahagiaan dunia.  

Al-Ghazali memberikan nasihat kepada muridnya yang tertuang 

dalam buku Ayyuhal walad. Dalam buku tersebut ditulis bahwa wahai 

anakku, sudah beberapa malam engkau hidupkan untuk mengulangi 

pelajaran dan mempelajari beberapa kitab, engkau tidak tidur selama itu. 

Saya tidak tahu apa tujuanmu hanya untuk kesenangan duniawi, maka 

celakalah kamu. Jika tujuanmu untuk menghidupkan syari’at Nabi SAW, 

mendidik Akhlak, dan mematahkan nafsu yang condong kepada kejahatan, 

maka sungguh bahagialah kamu.50 Kalimat tersebut menegaskan bahwa 

dalam menempuh pendidikan, anak harus dibiasakan untuk semata-mata 

mencari ridho Allah. Bukan sekedar untuk mencari kesenangan hati atau 

untuk mencari jabatan atau kekayaan dunia yang membuat hatinya senang 

dimana hal itu dapat diraih dengan pendidikan sehingga ia menempuhnya. 

Hendaknya pendidik juga memberikan pendidikan dengan tujuan untuk 

mencari ridho Allah semata. Bukan sekedar untuk mendapatkan pundi-

pundi rupiah atau agar anak mereka lebih unggul dari teman sebayanya. 

                                                             
50Al-Ghazali, “Ayyuhal Walad : Nasehat-Nasehat Al-Ghazali Kepada Para Muridnya”, (Surabaya, 
Mutiara Ilmu: 2014), hal. 15 
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Pendidik harus memiliki tujuan untuk mencerdaskan generasi penerus 

sehingga kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Allah dapat 

terwujud.  

Menurut Al Ghazali intisari Ilmu adalah engkau mengerti, taat dan 

ibadah...dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan, baik dengan 

ucapan maupun perbuatan.51 Dengan demikian, tujuan pendidikan adalah 

intisari ilmu tersebut. Begitu pula dengan tujuan pendidikan anak dalam 

Islam, yakni terwujudnya anak yang terbiasa dengan taat dan ibadah. 

Sehingga mereka terbiasa berbuat baik ketaatan dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT. sudah tumbuh dalam jiwa mereka. Apabila hal tersebut sudah 

terlaksana maka keselarasan hidup akan terwujud. Kelak mereka dewasa 

mereka tidak akan menyalah gunakan kewenangan mereka untuk 

kepentingan pribadi dan sesaat.  

Pendidikan dan ilmu yang tinggi memang bukan jaminan untuk 

terhindar dari kemaksiatan. Sebaimana pesan Al-Ghazali yang kesembilan, 

yakni wahai anakku, ilmu tanpa amal adalah suatu kegilaan. Dan amal tanpa 

ilmu takkan terwujud. Ketahuilah, pengetahuan tidak akan menjauhkan 

dirimu dari kemaksiatan di dunia ini, dan tidak mengajak padamu 

melakukan ketaatan, itu semua tiada menjauhkan dirimu besok (di hari 

kemudian) dari neraka Jahannam. Bila engkau tidak beramal sekarang, dan 

tidak mengoreksi hari-hari silam, maka engkau pun berkata pada hai kiamat 

                                                             
51 Al-Ghazali, “Ayyuhal Walad : Nasehat-Nasehat Al-Ghazali Kepada Para Muridnya”, (Surabaya, 
Mutiara Ilmu: 2014), hal. 21 
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: “ kembalianlah aku ke dunia agar di sana aku dapat beramal shalih ”. maka 

ia pun mendapat jawaban : “hai dungu, engkau datang dari sana!”.52 Dengan 

pesan ini kita perlu menyadari bahwa orang berilmu masih saja bisa berbuat 

kemaksiatan kecuali ia mengamalkannya dengan baik dan 

membiasakannya. 

Athiyah Al-Ibrasyi dalam bukunya “Dasar-dasar Pokok Pendidikan 

Islam” menyebutkan bahwa tujuan utama pendidikan Islam ialah 

pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-

orang yang bermoral, laki-laki maupun wanita, jiwa yang bersih, kemauan 

keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, tahu akan kewajiban dan 

pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia, tahu membedakan buruk 

dengan baik, memilih suatu fadhilah karena cinta pada fadhilah,  mengingat 

setiap pekerjaan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan53.  

Begitu mulialah tujuan pendidikan Islam tersebut, bukan 

mengutamakan anak menjadi seorang yang pintar dan banyak akal. Namun, 

mengutamakan mereka memiliki moral yang luhur. Apabila kita resapi lebih 

dalam memiliki moral yang luhur memanglah jauh lebih utama daripada 

menjadi pintar. Hal ini dikarenakan dalam satu kelas kemungkinan besar 

yang akan menjadi presiden hanyalah satu orang. Sehingga meskipun ia 

tidak menjadi presiden ataupun pemimpin lainnya haruslah ia tetap 

                                                             
52 Al-Ghazali, “Ayyuhal Walad : Nasehat-Nasehat Al-Ghazali Kepada Para Muridnya”, (Surabaya, 
Mutiara Ilmu: 2014), hal. 16 
53Muhammad ‘Athijah Al-Abrasjy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. Bustami (Djakarta, 

1970), hal. 108 
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memiliki moral yang baik, dengan demikian ia tidak akan menjadi masalah 

bagi masyarakat yang disebabkan moralnya yang buruk.  

 

5. Prinsip-prinsip Pendidikan Anak dalam Islam 

Prinsip merupakan kebenaran yang menjadi dasar pokok berpikir 

dan bertindak.54 Dengan demikian kebenaran yang menjadi dasar pokok 

berpikir dan bertindak pada pendidikan anak dalam Islam adalah dua pusaka 

yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW yakni Al-Qur’an dan Hadist. 

Tentu saja ini menjadi prinsinya karena prinsip ajaran Islam. Sehingga 

secara mutlak hal tersebut menjadikannya sebagai prinsip pendidikan anak 

dalam Islam. 

 

6. Kurikulum Pendidikan Anak 

Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang diajarkan 

pada lembaga pendidikan, berisikan uraian bidang studi yang terdiri 

atas beberapa macam mata pelajaran yang disajikan secara kait-

berkait.55 Kurikulum pendidikan anak dalam Islam memiliki bahasan 

mengenai ilmu yang harus diajarkan pada anak. Al-Ghazali 

memberikan tiga kriteria ilmu sebagai berikut : 

1. Ilmu yang sudah jelas kebenarannya, adalah ilmu agama. 

Ilmu ini menuntun pada kebhagiaan hidup di dunia dan 

                                                             
54 KBBI online diakses pada hari Kamis 26 Oktober 2017 
55 KBBI online diakses pada hari Kamis 26 Oktober 2017 
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akhirat. Seseorang yang memiliki ilmu ini dapat diketahui 

dengan kesempurnaan akal dan kebijakan berpikir. 

2. Ilmu dinilai dari segi kemanfaatannya bagi manusia pada 

umumnya. Sebab, ilmu pasti akan menuntun manusia untuk 

mencapai kebhaagiaan dunia dan akhirat. Sehingga perlu 

dinilai sejauh apa ilmu tersebut memiliki manfaat untuk 

manusia. 

3. Ilmu dinilai dari kemuliaan tempatnya, yaitu suatu ilmu yang 

dapat memperbaiki jiwa dan mengendalikannya. Memperbaiki 

dan mengendalikan jiwa sangat penting karena jiwa adalah 

bagian tubuh manusia yang paling mulia. Sehingga 

penyempurnaan, pensucian, dan pembimbingan jiwa diperlukan 

untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.  

Al- Ghazali membaggi ilmu pengetahuan menjadi beberpa macam sudut pandang, 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan sudut pandang pembidangannya, ilmu dibagi menjadi dua 

macam bidang, yakni : 

a. Ilmu syari’ah, adalah ilmu yang berasal atau diperoleh dari para 

Nabi Allah. Secara sifat, Ilmu syari’ah ini terdiri atas; 

1. Ilmu Ushuul ( ilmu-ilmu pokok ). Secara keseluruhan, ilmu 

ini ada empat yaitu  ilmu Al-Qur’an, hadist, Ijma’ atau 

kesepakatan para ulama dan atsar yaitu peninggalan atau 

ucapan atau pendapat para sahabat, 
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2. Ilmu furu’ (ilmu-ilmu cabang). Ilmu ini diperoleh dengan 

memahami sumber pokok tanpa berpegang pada makna 

harfiah, namun berdasarkan pada makna ucapan. Sehingga 

merupakan kerja pikiran tanpa ada pegaruh emosi. Ilmu ini 

terbagi menjadi dua yaitu ilmu yang berhubungan dengan 

kemaslahatan kehidupan dunia dan ilmu yang berhubungan 

dengan kegiatan ukhrwi (akhirat)  fiqih, akhlaq 

3. Ilmu muqaddamat (yakni ilmu yang menunjang keberadaan 

ilmu terpuji). Contoh dari ilmu ini adalah ilmu tata bahasa 

Arab baik nahwu maupun sharaf yang selanjtunya akan 

digunakan untuk memahami Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

4. Ilmu mutammamaat (ilmu pelengkap), yang termasuk ilmu 

ini adalah asbabunnuzul, nasikh mansukh, qiraat, 

makharijul hurf dan yang lainnya yang memiliki peran 

untuk melengkapi.56 

b. Ilmu bukan syari’ah terdiri atas : 

1. ilmu yang terpuji (mahmuudah), merupakan ilmu yang 

diperlukan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia.57 

Contohnya ilmu tentang kesehatan, pertanian dan 

perdagangan. 

                                                             
56 Al-Ghazali, “Ihya’ ‘Ulumuddin” (Jakarta, Republika : 2016), hal. 48 
57 Al-Ghazali, “Ihya’ ‘Ulumuddin” (Jakarta, Republika : 2016), hal. 46 
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a. Ilmu yang diperbolehkan (mubaah), dalam kitabnya, Al 

Ghazali menyebutkan puisi, sejarah, geografi, dan 

geologi sebagai contoh dari ilmu yang diperbolehkan 

(mubah). 

b. Ilmu yang tercela (madzmumah), kebanyakan dari ilmu 

tercela ini pada awalnya bersifat terpuji namun 

seringkali ilmu tersebut tercampur ilmu yang disangka 

syari’ah, yang berakibat ilmu ini pun berubah menjadi 

tercela. Contohnya sihir, judi, mantera dan yang 

lainnya.58 

2. Berdasarkan objeknya,  ilmu dibagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Ilmu terpuji, yang memiliki objek kajian kemaslahatan sepertiilmu 

agama, imu kesehatan dan ilmu lain memiliki objek yag jelas  

b. Ilmu tercela, memiliki objek kajian hal-hal yang dapat merugikan 

diri sendiri maupun orang lain seperti sihir, mantra, judi dan yang 

lainnya 

c. Ilmu yang diperbolehkan, memiliki objek kajian tentang duniawi 

yang tidak begitu berpengaruh pada kebahagiaan akhirat seperti 

puisi dan sejarah negara. 

3. Berdasarkan status hukum mempelajarinya serta dikaitkan dengan nilai 

gunanya, ilmu digolongkan menjadi : 

                                                             
58 Al-Ghazali, “Ihya’ ‘Ulumuddin” (Jakarta, Republika : 2016), hal. 47 
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a. Fardhu ‘ain, adalah ketika suatu kewajiban telah mengikat diri 

seorang Muslim, maka mempelajari ilmu tentangnya juga menjadi 

fardhu ‘ain.59 Misalkan seorang anak perempuan telah haid maka ia 

wajib untuk mempelajari tentang mandi wajib yang akan ia 

laksanakan setelah haidnya selesai. 

b. Fardhu Kifayah, ilmu yang diwajibkan untuk dipelajari sekurang-

kurangnya oleh satu orang dalam suatu kaum atau bangsa agar 

bangsa tersebut mampu bertahan hidup menghadapi persaingan.60 

Contohnya ilmu kesehatan, perlu dipelajari dan dimiliki agar bila 

terdapat orang yang sakit pada bangsa atau kaum tersebut dapat 

ditangani dengan mudah. 

Begitulah ilmu-ilmu tersebut digolong-golongkan oleh Al-Ghazali. 

Apabila kita mempertimbangkan tujuan utama pendidikan anak dalam 

Islam maka kita akan mengetahui bahwa pembiasaan moral yang baik 

adalah pendidikan yang pertama harus diberikan pada anak. Seorang anak 

harus dididik dengan tiga perkara yaitu akidah, tindakan (amal perbuatan), 

dan larangan.61 Pemberian materi yang diajarkan baik materi moral, aqidah, 

amalan maupun larangan digantungkan sesuai dengan perkembangan anak 

sehingga pembelajaran tersebut dilaksanakan secara bertahap dan 

kontekstual. 

 

                                                             
59 Al-Ghazali, “Ihya’ ‘Ulumuddin Jilid 1” (Jakarta, Republika : 2016), hal. 44 
60 Al-Ghazali, “Ihya’ ‘Ulumuddin Jilid 1” (Jakarta, Republika : 2016), hal. 47 
61 Al-Ghazali, “Ihya’ ‘Ulumuddin Jilid 1” (Jakarta, Republika : 2016), hal. 40 
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B. Urgensi Pendidikan Anak dalam Islam 

Manusia menjalankan aktifitas sehari-hari dengan berbagai 

kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa usaha untuk bertahan 

hidup, untuk memenuhi kepuasannya, bermanfaat untuk dirinya sendiri 

maupun orang lain. Al-Ghazali membagi segala pekerjaan, perbuatan, 

maupun segala usaha manusia dalam tiga kategori : 

1. Kegiatan-kegiatan dasar atau pokok, seperti pertanian agar 

ketersediaan pangan cukup, menenun untuk mencukupi 

kebutuhan sandang, permukiman dan pergaulan hidup 

bermasyarakat untuk menciptakan kerukunan, kesatuan dan 

gotong royong. Kegiatan- kegitan tersebut oleh Al-Ghazali 

disebut sebgai kegiatan pokok karena merupakan kegiatan 

utama yang menunjang kehidupan sebagaimana organ pokok 

seperti jantung, liver dan otak yang merupakan organ pokok 

yang mendasar dalam kehidpuan manusia.  

2. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan lain yang dapat menunjang 

kegiatan-kegiatan dasar tersebut seperti kegitan industri besi dan 

baja untuk memenuhi kebutuhan bercocok tanam, produksi 

benang dan pemintal untuk kebutuhan menenun, dan usaha-

usaha penunjang lainnya. Pada organ manusia, usaha-usaha ini 

diibaratkan seperti perut, otot, urat syarah dan pembuluh darah 
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3. Kegiatan yang ketiga adalah kegitan-kegiatan yang dapat 

menyempurnakan usaha pertama dan kedua. Seperi menunmbuk 

gandung untuk memuat roti juga mendesaign dan menjahit 

pakaian. Dalam organ tubuh kegiatan ini ibarat kuku, rambut, 

bulu mata dan yang lainnya yang berfungsi untuk menghiasi.   

Pada berbagai kegiatan tersebut terdapat sebuah kegiatan yang 

diutamakan yaitu siyasah (adalah sebuah kegiatan yang berhubungan 

dengan urusan politik, kenegaraan, serta penegakan hukum)62. Kegitan ini 

adalah kegiatan yang utama daripada yang lainnya. Hal ini dikarenakan 

kegitan ini memiliki tujuan untuk kesejahteraan, kedamaian, dan 

ketenangan manusia secara luas. Siyasah memiliki empat tingkatang 

sebagai berikut: 

1. Tingkat tertinggi, hukum para nabi untuk kaum tertentu, 

namun sejatinya berlaku untuk seluruh umat manusia, baik 

lahir maupun batin 

2. Tingkat yang kedua adalah hukum para khalifah, raja dan 

pemimpin dimana hukum yang mereka jalankan adalah 

untuk kaum mereka dan memiliki sifat universal dan 

melingkupi masalah lahiriah 

3. Tingkat selanjutnya adalah tingkat ulama, yakni mereka 

yang sudah mengenal Allah SWT berikut aturan hidup yang 

sudah digariskan-Nyam serta memiliki fungsi sebagai 

                                                             
62 Al-Ghazali, “Ihya’ ‘Ulumuddin” (Jakarta, Republika : 2016), hal. 35 
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pewaris para Nabi. Hukum ini hanya mengarah pada batiniah 

golongan tertentu, untuk golongan orang awam, mereka 

akan sulit memahaminya sehingga membutuhkan waktu 

yang lebih lama. 

4. Dan tingkat yang keempat adalah para juru dakwah dan juru 

nasihat, dimana mereka hanya menetapkan hukum yang 

berkaitan dengan perkara batiniah bagi orang awam saja63. 

Sebenarnya, tingkatan paling mulia setelah tingkatan para nabi 

adalah menyebarkan ilmu serta mendidik jiwa manusia. Hal ini dilakukan 

agar mereka terhindar dari mereka terhindar dari akhlaq tercela yang dapat 

menimbulkan malapetaka bagi dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. 

Kemudian membimbing jiwa manusia pada akhlak yang terpuji sehingga 

membawa kebahagaiaan untuk selamanya. Kegiatan belajar dan mengajar 

lebih utama daripada kegiatan-kegiatan yang lainnya.64 Hal ini berdasarkan 

sabda rasulullah SAW “posisi manusia yang derajatnya sangat dekat 

dengan derajat kenabian adalah orang yang berilmu dan berjihad. Adapun 

makna orang yang berilmu, ia memberi petunjuk kepada manusia lain 

dengan apa yang pernah disampaikan oleh para Rasul. Sedangkan arti 

orang yang berjihad, ia bersedia menegakkan perjuangan di jalan Allah 

dengan pedang (berani mati) demi membela apa yang dibawa oleh para 

Rasul Allah (akidah Islam)” 65 

                                                             
63 Al-Ghazali, “Ihya’ ‘Ulumuddin” (Jakarta, Republika : 2016), hal. 36 
64 Ibid. 
65Ibid, hal. 9 
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Bahasan mengenai ilmu adalah pembahasan pertama dalam Ihya’ 

‘Ulumiddin. Penyebab ilmu menjadi pembahasan pertama tidak lain karena 

ilmu memiliki posisi yang sangat penting. Sebab, ilmu merupakan alat dan 

sarana pokok untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah S.W.T.66. 

Pernyataan ini dilandasi oleh hadist “menuntut Ilmu itu diwajibkan bagi 

setiap muslim”67. Apabila seseorang memiliki ilmu tentang ibadah ia akan 

mampu melaksanakan ibadah tersebut dengan baik sehingga ibadahnya 

akan sempurna. Begitu pula dalam berbagai hal yang lain, dengan memiliki 

ilmu maka pekerjaan tersebut akan dapat dikerjakan dengan baik. 

Orang yang berilmu sangat diperhatikan oleh Allah S.W.T. seperti 

akan ditinggikan derajatnya sesuai dengan  Q.S. Al-Mujaadilah ayat 11 

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara 

kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat”68.  

Begitu tingginya orang berilmu di mata Islam, hingga Rasulullah 

Saw . bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa 

“Ulama (orang yang memiliki ilmu agama) adalah pewaris nabi” dan di 

hadist lain disebutkan bahwa “Penduduk langit dan bumi memintakan 

ampnan (kepada Allah) bagi mereka yang berilmu”69.  

Begitulah kemuliaan dan ketinggian seorang ahli ilmu sehingga ia 

adalah pewaris nabi, dimana sudah diketahui secara umum bahwa tidak 

                                                             
66Ibid, hal. xxii 
67Ibid 
68Ibid, hal. 4 
69Ibid, hal. 7 
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terdapat derajat kemanusiaan yang melebihi kedudukan para Nabi. Juga 

tidak terdapat kemuliaan yang melebihi kemuliaan tugas kerasulan Berbagai 

pendapat Al Ghazali sudah jelas menerangkan bahwa pendidikan sangat 

penting. Demikian pula pada pendidikan anak. Pendapat Al-Ghazali sejalan 

dengan Ibnu Sina bahwa pemeliharaan kesehatan lebih baik dari perawatan, 

dan anak-anak haruslah dibiasakan sejak kecilnya kepada adat kebiasaan 

yang terpuji sehingga menjadikan kebiasaan pula ketika sudah besar. Adat 

dan kebiasaan yang terpuji itulah yang disebut dengan moral yang baik. 

Membentuk moral tidaklah cukup dengan waktu instan, tidak seperti 

ketika seorang anak mempelajari rumus volume maupun aljabar. Moral 

harus dibentuk secara perlahan dan latihan berkali-kali sehingga moral 

tersebut dapat melekat pada diri seseorang sehingga menjadi karakter yang 

akan muncul secara spontan lewat perilaku dan ucapannya.  

Pepatah lama mengatakan bahwa “Pelajaran di waktu kecil ibarat 

melukis di atas batu, pendidikan di waktu besar ibarat lukisan di atas air”70. 

Artinya apabila pendidikan diberikan dari usia dini, maka ajaran tersebut 

akan lebih melekat sehingga dapat membentuknya menjadi pribadi yang 

sesuai dengan pengajaran pendidik.  

Djauzi dalam bukunya “At-Tib Ruhani” atau “Pengobatan Jiwa” 

menjelaskan bahwa “pembentukan yang utama adalah di waktu kecil, maka 

apabila seorang anak dibiarkan melakukan sesuatu yang kurang baik, dan 

                                                             
70I Muhammad ‘Athijah Al-Abrasjy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. Bustami 

(Djakarta, 1970), hal. 110 
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kemudian menjadikannya kebiasaan maka akan sukarlah meluruskannya”71. 

Pembiasaan yang baik tidak cukup dilakukan di sekolah dengan waktu yang 

terbatas. Pembiasaan ini harus diawali dari keluarga karena keluarga adalah 

tempat belajar pertama seorang anak. Keluarga dan sekolah pun masih 

kurang, sehingga masyarakat juga harus turut bersinergi mendidik anak-

anak disekitarnya dengan pembiasaan morall yang baik.  

Al-Ghazali berpendapat “ketahuilah bahwa melatih pemuda-

pemuda adalah suatu hal yang terpenting dan perlu sekali. Anak-anak adalah 

amanah ditangan ibu bapaknya hatinya masih suci ibarat permata yang 

mahal harganya, amak apabila ia dibiasakan pada suatu yang baik dan 

dididik, maka ia akan besar dengan sifat-sifat baik seta berbahagia duni 

akhirat. Sebaliknya bila terbiasa dengan adat-dat buruk, tidak diperdulikan 

seperti halnya hewan, ia akan hancur dan binasa. Pemeliharaan bapak 

terhadap anaknya ialah dengan moral yang tinggi dan menyingkirkannya 

dari teman-teman yang jahat72”. Sehingga melalui berbagai pemaparan 

tersebut dapat kita ketahui bahwa pendidikan anak sangat penting untuk 

menumbuhkan moral sebagai bekal hidupnya kelak. Dengan bekal moral 

yang baik tersebut ia akan memiliki kebiasaan yang baik di lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat sehingga ia akan mendapatkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

                                                             
71Ibid, hal.110 
72Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumiddin Jilid III, terj. Ibnu Ibrahim ba’adillah (Jakarta, 2016), hal. 63 
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C. Tanggung Jawab Pendidik terhadap Pendidikan Anak 

Pendidikan murapakan suatu proses interaksi pendidik dan peserta 

didik atau atar pendidik dan anak. Anak-anak itu adalah amanah bagi kedua 

orangtuanya. Hatinya yang suci merupakan permata yang paling berharga, 

belum terukir dan terbentuk. Ia menerima setiap bentuk ukiran dan 

cenderung kepada setiap hal yang digiring kepadanya. Jika dibiasakan yang 

baik, dan diajarkan kebaikan maka ia akan tumbuh menjadi baik dan 

bahagia di dunia dan akhirat. Ayahnya, gurunya dan setiap orang yang 

mendidiknya juga akan mendapatkan pahala. Namun jika dibiasakan 

dengan keburukan, dan dibiarkan seperti binatang maka ia akan celaka dan 

binasa. Dan dosanya ditanggung oleh orangtuanya73. Pendapat tersebut 

menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan anak menjadi tanggung 

jawab orang tua, kemudian guru, lalu masyarakat. Pendidikan ini perlu 

diberikan dengan baik sehingga tercipta generasi yang baik pula, yang 

berkilau bagai permata dan terukir indah.  

Apabila diringkas mengenai pendapat Al-Ghazali maka setiap 

pendidik memiliki tanggung jawab kepada peserta didiknya untuk 

memberikan pendidikan tentang adab, memberikan pendidikan pada ilmu-

ilmu yang ada terutama yang menjadi ffardhu ‘ain, menanamkan perilaku 

disiplin, menjaga dan memastikan mereka memiliki kesehatan fisik yang 

baik, memberikan anak ruang untuk menjalin silaturahmi atau bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitar, serta bertanggung jawab atas ibadah anak.  

                                                             
73Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumiddin Jilid II, terj. Ibnu Ibrahim ba’adillah (Jakarta, 2016), hal. 89 
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Pendidik harus mengupayakan taggung jawabnya dilaksanakan 

dengan baik bila ia menginginkan anak yang baik pula. Hal-hal tersebut 

menjadi tanggung jawab pendidik tidak lain dan tidak bukan karena anak 

adalah ibarat tepung yang masih putih yang siap menjadi kue ataupun 

makanan apapun sesuai dengan yang dilakukan pembuatnya. Maka anak 

juga akan menjadi anak sesuai dengan proses yang diberikan oleh 

pendidiknya.  

 

D. Metode Pendidikan Anak  

Metode adalah  cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan74.. 

Sesungguhnya metode pendidikan anak merupakan hal yang paling 

penting dan paling ditekankan. Al-Ghazali memiliki beberapa metode yang 

dikemukakan dalam kitab ihya’ ‘Ulumiddin dalam mendidik anak. Dalam 

skripisi ini metode-metode tersebut dirangkum sebagai berikut : 

1. Metode Pembentukan Adab 

orangtua wajib mendidik anak-anaknya dengan adab dan 

mengajarkan akhlak yang terpuji75. Akhlak terpuji harus 

ditanamkan sedini mungkin karena sangat berharga. Seorang anak 

                                                             
74 https://kbbi.web.id/metode, dikutip pada 09.42 WIB tanggal 11 Agustus 2017 
75Ibid. 

https://kbbi.web.id/metode
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harus diajari rasa malu (al-Ihya’). Malu yang dimaksud adalah 

malu untuk berbuat tercela. Sehingga ia dibiasakan untuk berbuat 

baik. Sifat malu ini perlu ditanamkan dan dibiasakan. Sehingga 

menjadi karakter pada anak tersebut. Pada buku ini pendidikan 

malu tersebut akan menimbulkan sifat qanaah ia juga akan terbiasa 

memberi karena ia akan malu untuk menikmati apa yang ia miliki 

sendirian di saat temannya tidak bisa memilikinya. 

2. Metode Penanaman Ilmu 

Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan agama perlu diberikan 

sejak kecil. Sehingga sedari masih anak-anak pendidikan tentang 

Al-Qur’an, Hadist dan cerita-cerita penuh hikmah perlu diberikan 

agar kebaikan-kebaikan tersebut tertanam sejak dini. Anak-anak 

juga perlu di ajari tentang syair-syair sehingga ia akan terdidik 

untuk mencintai keindahan seni juga dapat memetik pelajaran dari 

syair-syair tersebut. 

3. Metode Pendidikan Kedisiplinan 

Kedisiplinan perlu dibiasakan dan dengan pemberian contoh secara 

langsung sehingga kedisiplinan anak dapat dibiasakan dengan 

mudah. Kedisiplinan disini termasuk juga kedisiplinan waktu, 

perbuatan dan ucapan. Apabila anak sudah dapat berlaku disiplin 

maka orang tua hendaknya memberikan apresiasi. Begitu pula bila 

ia tidak dapat disiplin maka ia juga perlu diberi sanksi. 
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4. Metode Pembentuakan Kesehatan Fisik 

Kesehatan fisik perlu diperhatikan, setiap anak perlu diberikan 

kesempatan untuk bermain yang mengasah gerak tubuhnya saat 

siang. Pada saat siang anak dianjurkan untuk bemain dengan 

teman-temannya, bukan untuk mempernbanyak tidur. Apabila hal 

ini dilakukan maka dapat menigkatkan semangat anak untuk 

belajar. 

5. Metode Pendidikan dalam Aspek Sosial  

Setiap manusia akan hidup secara sosial begitu pula seorang anak. 

Anak harus diajarkan untuk bersosialisasi dengan baik pada 

masyarakat. Ia harus dibiasakan untuk ramah, sopan santun, rendah 

hati, tidak terlalu banyak bicara dan mampu menjadi pendenga 

yang baik juga sikap-sikap positif yang lain yang dapat 

membantunya bergaul dengan lebih baik. 

6. Metode Pendidikan dalam Ibadah 

Mengenai ibadah sudah seharusnya orang tua dan pendidik lain 

memperhatikan ibadah anak-anak. Sehingga ia terbiasa untuk 

selalu suci, mengerjakan shalat dan puasa. Sedini mungkin hal-hal 

tersebut diajarkan dan dengan pengertian yang sesuai pada 

kemampuannya.  

Pembahasan metode pengajaran dalam buku ini dibagi menjadi tiga 

bahasan utama yaitu pengajaran Al-Qur’an, pengajaran Syair dan sajak bagi 

anak-anak dan pelajaran pada tingkat tinggi. 
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Mempelajari Al-Qur’an dimulai dengan membisakan anak-anak 

untuk menghafalnya terlebih dahulu sebelum membaca dan menulis. 

Penghapalan  ini belum disertai dengan pemahaman kandungan ayatnya, 

baru sebatas menghapal lafadznya. Hapalan ini utamanya ditujukan untuk 

anak-anak karena masih memiliki daya ingat yang kuat dan metode 

menghapal adalah metode yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab sebelum 

datangnya Islam76.  

Failusu-failusuf juga mengajarkan syair, pada mulanya ia akan 

mengajarkan syair-syair yang pendek baru mengajarkan yang panjang. 

Syair yang dipilih adalah yang berisi memuja akhlak yang baik, mencela 

yang buruk, seperti pujina terhadap orang yang pemurah dan celaan 

terhadap yang bachil dan ajaran untuk mencintai ibu bapak dan mentaati 

mereka77. Mempelajari syair sangat penting karena syair adalah suatu 

pendidikan yang langsung buat akhlak dan sebagai jalan menegakkan moral 

yang mulia78. Pengajaran syair ini juga akan melatih jiwa seni anak-anak. 

Oleh karena syair mengandung kata-kata yang indah dan musik yang 

menarik maka pelajaran syair akan mudah membekas pada jiwa anak dan 

mampu menanmkan nilai akhlak lebih mendalam. 

Untuk mewujudkan peradaban utama, maka umat Islam perlu 

terlebih dahulu menumbuhkan generasi yang kuat. Sehingga Islam memiliki 

masyarakat yang memiliki keteladanan akhlak, kekuatan ilmu, serta 

                                                             
76 ‘Athiyah Al-Abrasyi, Ibid, hal.196 
77 Ibid,hal. 198 
78 Ibid,hal. 199 
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keluhuran amal. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan dengan adanya 

sebuah konsep pendidikan anak yang berlandaskan Islam yang disandarkan 

pada Al-Qur’an dan Hadist sebagai landasan utamanya.  

 


