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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Konsep Pendidikan  Anak 

1. Pengertian Konsep  

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai 

ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi 

terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam 

golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk 

representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan 

dalam bentuk suatu kata
12

 

Soedjadi, memberikan Pengertian Konsep adalah ide abstrak yang dapat 

digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada 

umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang 

bahasa).
13

 

Konsep adalah gagasan atau ide yang berupa abstrak maupun non abstrak 

yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu obyek tertentu. Hal ini di 

munculkan dalam bentuk suatu kata maupun lambang bahasa dan dilakukan 

dengan kesadaran manusia itu sendiri.  

2. Pendidikan Anak 

Pengertian pendidikan anak dalam Islam erat hubungannya dengan 

pendidikan Islam, dengan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah sebagai 

bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam 
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dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi 

berlakunya semua ajaran Islam,
14

 sebab anak adalah obyek dalam proses 

pendidikan. Sebelum melanjutkan pengertian pendidikan anak maka terlebih 

dahulu penulis ketengahkan tentang pengertian pendidikan. 

Secara etimologi kata pendidikan (education) berasal dari bahasa latin 

yaitu educare. Educare means “to train”, to equip the learner with aparticular 

skill.
15

 Pendidikan berarti melatih, melengkapi pendidik dengan keahlian khusus. 

Menurut bahasa Arab ada tiga istilah yang biasa digunakan untuk 

menyebut pendidikan. Pertama, Yaitu: Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib, namun 

yang paling populer digunakan adalah istilah Tarbiyah. Dari kata tarbiyah ini, 

Imam Al-Baidlowi dalam tafsirnya Anwar At-Tanzil Wa Asrar At-Ta’wil, 

mengemukakan pengertian tarbiyah sebagai menyampaikan sesuatu hingga 

mencapai kesempurnaan.
16

 Kedua, menurut An-Nahlawi, kata tarbiyah berasal 

dari tiga kata, yaitu raba-yarbu yang artinya bertambah dan berkembang, rabba-

yarbbu dengan wazan (bentuk) madda yamuddu yang berarti memperbaiki, 

mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga dan memperhatikan.
17

 

Menurut al-Ghulayani pendidikan adalah:
18

 

“Pendidikan adalah penanaman akhlak yang mulia dalam jiwa anak yang 

sudah tumbuh dan menyiraminya dengan siraman petunjuk dan nasehat. 

Sehingga menjadi watak yang melekat dalam jiwa. Kemudian buahnya 

berupa keutamaan, kebaikan, suka beramal demikemanfaatan bangsa”. 
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Pendidikan menurut Ahmadi, pendidikan adalah proses kegiatan yang 

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan seirama dengan 

perkembangan peserta didik.
19

  Ahmad D. Marimba, juga tidak jauh berbeda. Ia 

mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar 

oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si-terdidik menuju 

kepribadian yang utama.
20

 Kepribadian utama yang dimaksud oleh Marimba ini 

adalah sebuah kepribadian yang mengarah pada terbentuknya kerpibadian 

muslim yakni sebuah pribadi yang mampu melaksanakan fitrah manusia sebagai 

hamba Allah dan khalifatullah.  

 Peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat tersebut dikaitkan dengan 

penelitian bahwa arti pendidikan adalah sebuah proses untuk pendewasaan yang 

melibatkan berbagai media, materi, dengan bertujuan mencari keselamatan dunia 

dan akhirat.  

Sementara kata “anak”, dalam Islam sering diartikan sebagai masa dalam 

perkembangan dari berakhirnya masa bayi menjelang pubertas.
21

 Islam tidak 

memandang anak dengan teropong yang sempit, Islam melihatanak secara lebih 

riil dan lebih proporsional artinya, kehidupan anak tidak dipenggal, dilepaskan 

dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.
22

 

Pertama keanakan dilihat sebagai tahapan awal dalam perkembangan 

manusia, kehidupan dan perkembangan anak dilihat dalam rintangan historisnya, 
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maka mengenali (dan mendidik anak) haruslah memperhatikan tahapan-tahapan 

perkembangan lainnya baik fisik maupun psikis.  

Kedua, anak adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada orang 

tuanya. Istilah amanat mengimplikasikan keharusan menghadapi dan 

memperlakukannya dengan sungguh hati-hati, teliti dan cermat. Sebagai amanat, 

anak harus dijaga, diraksa, dibimbing dan diarahkan selaras dengan apa yang 

diamanatkan. Karena sikap orang tua akan berpengaruh terhadap perilaku anak. 

Untuk itu, dalam mendidik anak orang tua harus berhati-hati karena biasanya 

jika orang tua baik kepada anaknya maka anak juga akan ikut baik, jika orang 

tua bertambah kebaikannya, anak pun selalu ikut hingga ia besar dan bahkan 

sampai tua kelak pun tidak akan berubah.
23

 

Ketiga, anak membawa potensi fitrah. Anak dilahirkan dalam keadaan 

lengkap dan tidak pula dalam keadaan kosong. Ia dilahirkan dalam keadaan 

fitrah. Memang ia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Akan tetapi ia 

telah dibekali denga pendengaran, penglihatan dan kata hati (Af-Idah), sebagai 

modal yang harus dikembangkan dan diarahkan kepada martabat manusia yang 

mulia, yaitu mengisi dan menjadikan kehidupannya sebagai takwa kepada Allah. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Qur’an Surat Al-Hujarat ayat 13. 

َ َػِييٌم َخبِيرٌ ئ ِ أَتْقَبُمْم ئِنَّ َّللاَّ نَّ أَْمَرَمُنْم ِػْىدَ َّللاَّ ِِ   

 
Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah, ialah orang yang 

paling takwa diantara kalian.” (Al-Hujarat ayat 13). 
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Bila kedua orang tua berhasil merealisasikan kewajibannya sebagai orang 

tua, sebagai pendidik pertama, maka anak akan tampil dalam wajahnya yang 

ketiga, yaitu anak sebagai hiasan kehidupan di dunia.
24

 

Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak dalam 

kandungan, orang tua harus sudah memikirkan perkembangan anak dengan 

menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam rumah tangga.
25

 Bahkan 

dalam Islam pendidikan itu dimulai sejak dari ayunan hingga alam kubur  Jadi, 

pendidikan anak dalam Islam adalah merupakan tanggung jawab mutlak kedua 

orang tuanya sebagai amanah dari Allah agar menjadi mahluk yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah. 

Uraian tersebut tentu dapat dipahami berdasarkan penelitian bahwa 

pendidikan anak adalah bimbingan atau suatu proses yang diberikan oleh orang 

yang lebih dewasa (orang tua), demi terbentuknya kedewasaan, baik emosi, 

mental, cara berpikir, maupun kedewasaan fisik bagi generasi penerus, mulai 

dari anak keluar dari fase bayi hingga menjelang pubertas dan merupakan 

tanggung jawab mutlak kedua orang tuanya sebagai amanah dari Allah agar 

menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah . 

Usaha mendidik anak tentu disesuaikan dengan usia perkembangan serta 

kemampuan dari anak, sehingga banyak perbedaan pandangan tentang fase 

perkembangan anak. Menurut Husaini, anak adalah masa periode perkembangan 

dari berakhirnya masa bayi (0,0–3,0 Th), hingga menjelang pubertas.
26
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Sedangkan menurut Hanna Djumhana Bustaman yang dimaksud dengan anak 

adalah masa antara 3,0 th sampai dengan sekitar 11,0 th yang mencakup tahapan, 

masa pra-Sekolah (3,0–5,0 th), masa Peralihan (5,0–6,0 th), masa Sekolah (6,0–

12,0 th), yang masing-masing menunjukkan tanda-tanda kekhususan sendiri.
27

 

Subino Subroto membagi perkembangan anak menurut usia antara lain, periode 

pertama, umur 0-3 th. Pada masa ini yang terjadi adalah perkembangan fisik 

penuh. Periode kedua, umur 3-6 th, pada masa ini yang dominan bagi anak 

adalah perkembangan bahasanya. Oleh karena itu, ia akan bertanya segala 

macam. Dalam periode ini merupakan masa yang baik untuk mengajari anak 

dengan bahasa yang baik dan benar. Periode ketiga, umur 6-9 thn, yaitu masa 

social imitation atau masa mencontoh. Pada usia ini sangat baik untuk 

menanamkan contoh-contoh teladan yang baik. Periode keempat, umur 9-12 th, 

periode ini disebut second star of individualization. Tahap ini adalah tahap 

individualisasi anak usia ini sering mengeluarkan back ide, tetapi sebaliknya 

juga sudah timbul pemberontakan dalam arti menentang apa yang tadinya 

dipercayai sebagai nilai atau norma. Dan masa ini disebut masa kritis yang sudah 

saatnya mendapatkan konfirmasi. Periode kelima, umur 12-15 th, yang disebut 

social adjusment, yaitu penyesuaian diri secara sosial. Disini sudah mulai terjadi 

pematangan, sudah menyadari adanya lawan jenis. Pada umur ini juga tumbuh 

sikap-sikap humanistic, oleh karena itu maka pengokohan hidup secara Islami 
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sudah waktunya untuk diperkuat. Periode keenam, umur 15-18 th, masa 

penentuan hidup, mau apa dia nantinya.
28

 

3. Kewajiban Orang Tua 

Kewajiban yang dipikulkan Islam di atas pundak ayah dan ibu adalah 

tanggung jawab pendidikan fisik dan mental. Hal ini dimaksudkan agar anak-

anak tumbuh dewasa dengan kondisi yang kuat, sehat, bergairah, bersemangat 

dan selamat dunia dan akhirat. Diantara kewajiban tersebut yaitu: 

a)  Mencukupi Nafkah Anak 

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki 

maupun perempuan, berdasarkan ketegasan Firman Allah: 

قَِدُّمُا ألْوفُِسُنْم  ََ وَِسبُؤُمْم َحْرٌث ىَُنْم فَأْتُُا َحْرثَُنْم أَوَّى ِشئْتُْم 

بَِشِّر اْىُمْإِمىِيهَ  ََ اْػيَُمُا أَوَُّنْم ُمالقُُيُ  ََ  َ اتَّقُُا َّللاَّ ََ 
Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, 

maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja 

kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan 

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan 

menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. 

[QS. Al-Baqarah: 223(5)] 

 

Artinya, seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan 

anak-anaknya semenjak mereka lahir. Kewajiban memberi nafkah kepada 

istri yang menyusui bukan hanya ketika menjadi istrinya saja. Sekalipun 

sudah ditalak, kalau ibu itu sedang menyusui anaknya, maka tetap wajib 
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untuk diberi sandang dan pangan. Demikian pula kewajiban memberi 

nafkah kepada anak-anaknya apabila mereka ikut ibunya.
29

 

b) Memelihara Kesehatan Anak 

Harus pula diperhatikan prasarana (metode) pencegahan dalam upaya 

menjaga kesehatan anak dengan cara melarang anak untuk tidak makan 

buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum dicuci bersih dan memerintah agar 

mencuci tangannya sebelum makan. Disamping itu, tidak meniupkan mulut 

ke tempat makan (minum), dan pelajaran-pelajaran kesehatan lain yang 

diperintahkan oleh Islam. Hendaknya pula pendidik memperhatikan setiap 

gejala yang membahayakan jasmani dan menimbulkan penyakit. Misalnya, 

minuman yang memabukkan dan obat bius, gejala merokok, gejala 

maturbasi (onani), gejala berzina dan homoseks. Sebab, ini semua dapat 

menimbulkan radang paru-paru, kanker, penyakit jantung dan penyakit-

penyakit berbahaya lainnya yang telah dinyatakan oleh para dokter dan 

diperingatkan oleh para ahli. Biasakan anak untuk menggunakan tangan 

kanan dalam mengamabil, memberi, makan, dan minum, menulis dan 

menerima tamu, dan mengajarkannya untuk selalu memulai setiap pekerjaan 

dengan basmalah terutama untuk makan dan minum juga harus dilakukan 

dengan duduk serta diakhiri dengan membaca hamdalah.  

Membiasakan anak untuk selalu menjaga kebersihan, memotong 

kukunya, mencuci kedua tangannya sebelum dan sesudah makan, dan 

mengajarnya untuk bersuci ketika buang air kecil maupun besar sehingga 
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tidak membuat najis pakaian-pakainnya dan salatnya menjadi sah. 

Membiasakan mereka untuk tidak membuang sampah dan kotoran di tengah 

jalan dan menghilangkan hal yang menyebabkan mereka sakit. Waspada 

terhadap persahabatan mereka dengan kawan-kawan yang nakal, mengawasi 

mereka, dan melarang mereka untuk duduk-duduk di pinggir jalan.
30

 

Menjalankan semua petunjuk diatas, berarti sang pendidik telah 

mematuhi perintah Islam baik dalam segi pengawasan, mencari kesembuhan 

maupun penjagaan diri sesuai petunjuk kesehatan dan kedokteran. Dengan 

demikian, badan akan terpelihara dari berbagai. 

c) Mendidik Anak 

Setiap orang tua berkewajiban mendidik anak agar menjadi manusia 

shalih, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Lebih khusus lagi membuat 

kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih di dunia maupun setelah di 

akherat kelak. Orang tua bertanggung jawab dihadapan Allah terhadap 

pendidikan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan memegang 

tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi. Oleh karena itu, bila 

pendidikan terhadap anak-anaknya baik, maka berbahagialah orang tua, baik 

di dunia maupun di akherat kelak. Sebaliknya, kalau orang tua mengabaikan 

pendidikan terhadaap mereka, maka akan sengsara sejak di dunia hingga di 

akherat nanti.  

Oleh karena hal diatas, maka orang tua berkewajiban memelihara diri 

dari hal-hal yang tidak pantas, serta lebih dahulu menjalankan perintah 
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agama secara baik.
31

 Selain itu, mereka juga wajib menjauhkan anak-anak 

dari segala hal yang dapat menghancurkan keperibadian, dan membunuh 

keutamaan akhlak, melemahkan akal serta badan, sebab upaya ini akan 

memberikan keselamatan pikiran, kekuatan fisik, terpeliharanya akhlak 

keluhuran ruh, dan kepercayaan yang kuat untuk mewujudkan cita-cita dan 

harapan mereka. Karena dalam Islam Akhlak merupakan sandaran pokok 

dalam sebuah kehidupan. 

d) Memberi Kasih Sayang 

Orang tua harus memberikan kasih sayang dalam keadaan yang wajar, 

dengan penuh ikhlas dan tulus yang mendalam sehingga mampu membantu 

perkembangan anaknya, mereka lebih membutuhkan kasih dan sayang. 

Sebaliknya sikap orang tua yang terlalu melindungi anak juga dapat 

mengganggu perkembangan anak.  

Prilaku memanjakan secara berlebihan ini diatas, menurut hasil 

Chazen, ternyata berhubungan erat dengan penyimpangan prilaku dan 

ketidakmampuan sosial anak pada kemudian hari. Yakni diantara para siswa 

yang dijuluki nakal dan brutal khususnya dikota-kota ternyata cukup banyak 

yang muncul dari kalangan keluarga berada, terpelajar, dan bahkan taat 

beragama. Sebaliknya, tidak sedikit anak pintar dan berakhlak baik yang 

lahir dari keluarga bodoh dan miskin atau bahkan dari keluarga yang baik 

tidak harmonis disamping bodoh dan miskin.
32
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Sebaliknya jika anak itu diturut apa saja kehendaknya, atau dibiarkan 

saja berbuat sekehendaknya, dengan maksud untuk menghindarkan 

persengketaan antara dia dan orang dewasa, maka ini hanya merupakan 

pengunduran saja dari pada sengketa itu, yang kelak akan timbul lagi 

dengan lebih hebat. Sebab bagaimanapun juga anak harus belajar 

menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku; dia harus belajar 

memberi, tidak hanya menerima saja, sebab dalam kehidupan bersama 

itulah yang terjadi.
33

 

4. Bentuk Perhatian Orang Tua 

Islam dengan ke universalan prinsipnya dan peraturannya yang abadi, 

memerintah para bapak, ibu, dan pendidik, untuk memperhatikan dan 

senantiasa mengikuti serta mengawasi anak-anaknya dalam segala segi 

kehidupan dan pendidikan yang universal. Sudah menjadi kesepakatan, 

bahwa memperhatikan dan mengawasi anak yang dilakukan oleh orang tua, 

adalah asas pendidikan yang paling utama. Mengingat anak  akan senantiasa 

terletak di bawah perhatian dan pengawasan pendidikan jika orang tua selalu 

memperhatikan terhadap segala gerak-gerik, ucapan, perbuatan dan 

orientasinya. Jika melihat sesuatu yang baik, dihormati, maka doronglah 

sang anak untuk melakukannya dan jika melihat sesuatu yang jahat, di 

usahakan agar dapat mencegahnya.  

Ada bermacam-macam perhatian dari orang tua yang di curahkan 

kepada anaknya, yaitu: 
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a. Keteladanan 

Tanggung jawab orang tua tidaklah terbatas dalam memberikan 

makan, pakaian dan perlindungan saja, akan tetapi ia juga terikat dalam 

tugas mengembangkan pikiran dan upaya-upaya untuk melatih anaknya 

secara fisik, spiritual, moral dan sosial. Dalam segala hal orang tua harus 

selalu bertindak sebagai pelindung anak. Orang tua adalah contoh pertama 

terhadap anaknya. Melalui mereka anak menjadi tahu arti kehidupan dan 

reaksi serta perilaku apa yang sebaiknya diambil selagi ia tumbuh.
34

 

Masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik 

buruknya anak. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, 

berani, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan agama, maka anak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk 

dengan akhlak yang mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan agama. Begitu pula sebaliknya jika 

pendidik adalah seorang pembohong, pengkhianat, orang yang kikir, 

penakut, dan hina, maka si anak akan tumbuh dalam kebohongan, khianat, 

durhaka, kikir, penakut, dan hina. Seorang anak, bagaimanapun besarnya 

usaha yang dipersiapkan untuk kebaikannya, bagaimanapun sucinya fitrah, 

ia tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok 

pendidikan utama, selama ia tidak melihat sang pendidik sebagai teladan 

dari nilai-nilai moral yang tinggi.  
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b. Nasehat 

Termasuk pendidikan yang cukup berhasil dalam pembentukan akidah 

anak dan mempersiapkannya baik secara moral, emosional maupun sosial 

adalah pendidikan anak dengan petuah dan memberikan kepadanya 

nasehat-nasehat. Karena nasehat dan petuah memiliki pengaruh yang 

cukup besar dalam membuka mata anak-anak kesadaran akan hakikat 

sesuatu, mendorong mereka menuju harkat dan martabat yang luhur, 

menghiasinya dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan 

prinsip-prinsip Islam. Karenanya, tidak heran kalau kita tahu bahwa Al-

Qur’an menggunakan metode ini, menyerukan kepada manusia untuk 

melakukannya, dan mengulangulangnya dalam beberapa ayat-Nya, dan 

dalam sejumlah tempat di mana dia memberikan arahan dan nasehat-Nya. 

Tidak ada seorangpun yang menyangkal, bahwa petuah yang tulus dan 

nasehat yang berpengaruh, jika memasuki jiwa yang bening, hati terbuka, 

akal yang jernih dan berpikir, maka dengan cepat mendapat respon yang 

baik dan meninggalkan bekas yang sangat dalam.  

Al-Qur’an telah menegaskan pengertian ini dalam banyak ayatnya, 

dan berulang-kali menyebutkan manfaat dari peringatan dengan kata-kata 

yang mengandung petunjuk dan nasehat yang tulus.
35

 Strategi atau 

pendekatan yang dipakai dalam pengajaran agama Islam lebih banyak 
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ditekankan pada suatu model pengajaran "seruan" atau "ajakan" yang 

bijaksana dan pembentukan sikap manusia afektif.
36

 

Firman Allah:  

ػِ  ُْ اْىَم ََ ْم بِبىَّتِي اْدعُ ئِىَى َسبِيِو َربَِّل بِبْىِحْنَمِة  ٍُ َجبِدْى ََ َظِة اْىَحَسىَِة 

َُ أَْػيَُم  ٌِيَ  ٌُ ََ  ًِ َُ أَْػيَُم بَِمْه َضوَّ َػْه َسبِيِي ٌُ أَْحَسُه ئِنَّ َربََّل 

تَِديهَ  ٍْ  بِبْىُم
 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orangorang yang mendapat petunjuk. [QS. An-Nahl (16): 125] 

 

c. Pengawasan 

Para orang tua hendaknya memperhatikan apa yang dibaca anak, 

buku, majalah, dan brosur-brosur. Jika didalamnya terdapat pikiran-pikiran 

menyeleweng, prinsisp-prinsip atheis dan kristenisasi, maka hendaknya 

segera merampasnya. Di samping itu, memberi pengertian kepada anaknya 

bahwa di dalamnya terdapat sesuatu yang membahayakan kemurnian 

iman. Juga memperhatikan teman-teman sepergaulannya. Gunakanlah 

kesempatan untuk memberikan pengertian dan pengarahan kepada si anak. 

Sehingga ia kembali kepada yang hak, kepada petunjuk, berjalan pada 

jalan yang lurus.  

Demikianlah metode Islam dalam pendidikan, jika diterapkan, maka 

anak kita akan menjadi penyejuk hati, menjadi anggota masyarakat yang 

shaleh, bermanfaat bagi umat Islam. Oleh karena itu, hendaklah kita 
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senantiasa memperhatikan dan mengawasi anak-anak dengan sepenuh hati, 

pikiran, dan perhatian. Perhatian segi keimanan, rohani, akhlak, ilmu 

pengetahuan, pergaulan dengan orang lain, sikap emosi, dan segala 

sesuatunya. Dengan begitu anak kita akan menjadi seorang yang bertakwa, 

disegani, dihormati, dan terpuji.  Ini semua tidak mustahil jika ia diberi 

pendidikan yang baik, dan kita berikan sepenuhnya hak serta tangung 

jawab kita kepadanya.
37

 Maka dari itu diharapkan orang tua 

memperhatikan (mengawasi) agar anak jangan sampai melihat dan 

menyaksikan pornografis, baik dalam film, televisi atau gambar-gambar 

cabul (telanjang), karena bisa mengakibatkan terhentinya fungsi akal. 

Secara bertahap, kebiasaan itu akan membinasakan kemampuan mengingat 

(belajar) dan berfikir jernih. 

d. Ganjaran 

Sementara itu dalam bahasa Arab "ganjaran" di istilahkan dengan 

"tsawab" bisa juga berarti: "Pahala, upah dan balasan." Kata "tsawab" 

banyak ditemukan dalam Al-Qur’an, khususnya ketika kitab suci ini 

berbicara tentang apa yang akan diterima oleh seseorang baik di dunia dan 

maupun di akhirat dari amal perbuatannya. 

Pembahasan yang lebih luas, pengertian istilah "ganjaran" dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1) Ganjaran adalah alat pendidikan preventif dan represif yang 

menyenangkan dan bisa mendorong atau motivator belajar murid. 

                                                           
37

 Abdullah Nasih Ulwan, Loc. Cit. II, hal. 303. 



26 
 

2)  Ganjaran  

Merupakan hadiah terhadap prilaku baik dari anak didik dalam 

proses pendidikan. Oleh Muhahammad bin Jamil Zaim menyatakan 

bahwa ganjaran merupakan asal dan selamanya harus didahulukan, 

karena terkadang ganjaran tersebut lebih baik pengaruhnya dalam 

usaha perbaikan daripada celaan atau sesuatu yang menyakitkan 

hati. 

Sedikit berbeda dengan metode targhib, "tsawab" lebih 

bersifat materi, sementara targhib adalah "Harapan serta janji yang 

menyenagkan yang diberikan terhadap anak didik dan merupakan 

kenikmatan karena mendapat penghargaan.
38

 

e. Hukuman 

Syariat Islam yang lurus prinsip-prinsipnya yang universal, sungguh 

memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer yang tidak 

bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Dalam hal ini para imam 

mujtahid dan ulama ushul fiqh menggaris bawahinya pada lima perkara. 

Mereka menamakannya sebagai adh-dharuriyyat al-khams (lima 

keharusan) atau khulliyat alkhams. Yakni, menjaga agama, menjaga jiwa, 

menjaga kehormatan, menjaga akal dan menjaga harta benda. Mereka 

berkata, "Sesungguhnya semua yang disampaikan dalam undang-undang 
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Islam, berupa hukum, prinsip-prinsip dan syariat, semuanya bertujuan 

untuk menjaga dan memelihara lima keharusan tersebut."
39

 

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman yaitu, 

bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dan harus dilakukan secara 

terbatas dan tidak menyakiti anak didik. Tujuan utama dari pendekatan ini 

adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang ia 

lakukan. 

Pemberian hukuman juga memiliki beberapa teori, di antaranya 

hukuman alam, ganti rugi, menakut-nakuti, dan balas dendam. Oleh karena 

itu agar pendekatan ini tidak terjalankan dengan leluasa, maka setiap 

pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian 

hukuman, yaitu: 

1) Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih, dan 

sayang. 

2) Harus didasarkan kepada alasan "keharusan". 

3) Harus menimbulkan kesan di hati anak. 

4) Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak 

didik. 

5) Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.
40

 

5. Fungsi Perhatian Orang Tua 

Keluarga secara alami merupakan pusat pendidikan urgen yang 

pengaruhnya selalu terbawa ke dalam pusat pendidikan dan lembaga sosial 
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lainnya. Anak, ketika berangkat ke sekolah, telah membawa pengalaman, 

pengaruh kebudayaan keluarganya. Karena keluarga memiliki peran yang 

penting dalam mempersiapkan anak bagi kehidupan sosial, pengaruh orang tua, 

saudara, dan anggota keluarga lainnya terhadap tingkah laku anak di sekolah 

menjadi sangat kuat.
41

  Karena orang tua adalah pusat kehidupan ruhani anak 

dan sebagai penyebab berkenalannya dengan alam luar, maka setiap reaksi 

emosi anak dan pemikirannya di kemudian hari, terpengaruh oleh sikapnya 

terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu. Setiap pengalaman yang 

dilalui anak, baik melalui penglihatan, pendengaran, maupun perlakuan yang 

diterimanya akan ikut menentukan pembinaan pribadinya.
42

 

Setiap manusia hakikatnya lahir dalam keadaan fitrah beragama Islam. 

Namun, bayi-bayi yang hakikatnya Islam, pada perkembangannya bisa menjadi 

Yahudi, Nasrani, atau Majusi lengkap dengan segala kultur (peradaban)-nya, 

akibat salah didik dari ayah bunda, baik dalam pengertian denotatif (biologis, 

keturunan) maupun dalam makna konotatif (lingkungan sekitarnya). Ketika itu 

terbukti betapa besar pengaruh orang tua dalam mendidik anak-anaknya, 

sehingga jika orang tua yang demikian mantap kekufurannya dibiarkan hidup 

dan mendidik anak-anaknya, tentulah sang anak tidak akan jauh berbeda dari 

orang tua yang mendidiknya.  

Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa ucapan Nabi Nuh A.S. yang 

direkam ayat diatas merupakan salah satu isyarat tentang besarnya pengaruh 
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orangtua dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak.
43

  Faktor 

lingkungan dan pasangan hidup sangat ikut menentukan saleh atau salahnya 

sang keturunan. Nabi Nuh A.S. misalnya, karena beristerikan wanita tak saleh 

dan hidup di lingkungan yang salah, akhirnya istri dan anaknya menjadi kaum 

penantang risalah yang dibawa beliau sendiri.
44

 

B. Al-Qur’an surat Luqman ayat 13,14 dan 15 

ْرَك ىَُظْيٌم َػِظْيٌم  يَِؼُظًُ يَببُىَيَّ الَتُْشِرْك بِبهللِ ئِنَّ اىّشِ َُ ٌُ ََ  ًِ ئِْذ قَبَه ىُْقَمبُن اِلْبىِ ََ
(31 ) ًِ اِىدَْي َُ ْوَسبَن بِ ْيىَب اْْلِ صَّ ََ فَِصبىًُُ فِي ََ ََ ٍه  ٌْ ََ ىًب َػيَٰى  ٌْ ََ  ًُ َحَميَتًُْ أُمُّ

اِىدَْيَل ئِىَيَّ اْىَمِصيُر ) َُ ِى ََ ٌَدَاَك َػيَٰى أَْن  (3١َػبَمْيِه أَِن اْشُنْر ِىي  ئِْن َجب ََ
َمب  تُْشِرَك بِي َمب ىَْيسَ  ٍُ ًِ ِػْيٌم فَاَل تُِطْؼ َمب فِي اىدُّْويَب  ىََل بِ ٍُ َصبِحْب ََ

اتَّبِْغ َسِبيَو َمْه أَوَبَة ئِىَيَّ  َمْؼُرَفًب ثُمَّ ئِىَيَّ َمْرِجؼُُنْم فَأُوَبِّئُُنْم ِبَمب ُمْىتُْم   ََ

 (3١تَْؼَميَُُن )
 

1. Asbab al-Nuzul  

Secara etimologi, kata asbab al-nuzul berarti turunnya ayat-ayat AlQur’an 

diturunkan Allah SWT kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur 

bertujuan untuk memperbaiki aqidah, ibadah, akhlak dan pergaulan manusia 

yang sudah menyimpang dari kebenaran. Karena itu dapat dikatakan bahwa 

terjadinya penyimpangan dan kerusakan dalam tatanan manusia merupakan 

sebab turunnya Al-Qur‟an. Asbab al-nuzul (sebab turun ayat) di sini 

dimaksudkan sebab-sebab yang secara khusus berkaitan dengan turunnya ayat-

ayat tertentu. Sedangkan menurut Subhi al-Salih, asbab an-nuzul adalah sesuatu 

yang dengan sebabnya turun ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab 
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itu, atau memberi jawaban terhadap sebab itu atau menerangkan hukumnya pada 

masa terjadinya sebab tersebut.
45

  

Sebab turunnya ayat 13 dalam tafsir Al-Misbah, diriwayatkan bahwa 

Suwayd ibn ash-Shamit suatu ketika datang ke mekah. Ia adalah seorang yang 

cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. Lalu rasulullah mengajaknya untuk 

memeluk agama Islam. Suwayd berkata kepada Rasulullah, “Mungkin apa yang 

ada padamu itu sama dengan yang ada padaku.” Rasulullah berkata, “Apa yang 

ada padamu?” Ia menjawab, “Kumpulan hikmah Lukman.” Kemudian 

Rasulullah berkata, “Sungguh perkataan yang amat baik! Tetapi apa yang ada 

padaku lebih baik dari itu. Itulah Al-Qur’anyang diturunkan Allah kepadaku 

untuk menjadi petunjuk dan cahaya.” Rasulullah lalu membacakan Al-Qur’an 

kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam.
46

 

 Menurut Sayid Qutb bahwa ayat 13 yang menjelaskan tentang tauhid, 

inilah hakikat yang ditawarkan oleh nabi Muhammad saw kepada kaumnya. 

Namun, mereka menentangnya dalam perkara itu, dan meragukan maksud 

baiknya di balik tawarannya. Mereka takut dan khawatir bahwa di balik tawaran 

itu terdapat ambisi Muhammad saw untuk merampas kekuasaan dan 

kepemimpinan atas mereka. 

Ayat 14 dan 15 penulis menemukan riwayat bahwa ayat ini 

menggambarkan nuansa pengorbanan yang agung nan dahsyat. Seorang ibu 

yang dengan tabiat-nya harus menanggung beban yang lebih berat dan lebih 
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kompleks. Namun, luar biasa, ia tetap menanggungnya dengan senang hati dan 

cinta yang lebih dalam, lembut, dan halus. Diriwayatkan oleh Hafidz Abu Bakar 

al-Bazzar dalam musnadnya dengan sanadnya dari Buraid dari ayahnya bahwa 

seseorang sedang berada dalam barisan tawaf menggendong ibunya untuk 

membawanya bertawaf. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad saw., 

“Apakah aku telah menunaikan haknya?”Rasulullah menjawab, “Tidak, 

walaupun satu tarikan nafas.”
47

  

Diriwayatkan bahwa ayat 15 ini diturunkan berhubungan dengan Sa‟ad 

bin Abi Waqqas, ia berkata, “Tatakala aku masuk Islam, ibuku bersumpah 

bahwa beliau tidak akan makan da minum sebelum aku meninggalkan agama 

Islam itu. Untuk itu pada hari pertama aku mohon agar beliau mau makan dan 

minum, tetapi beliau menolaknya dan tetap bertahan pada pendiriannya. Pada 

hari kedua, aku juga mohon agar beliau mau makan dan minum, tetapi beliau 

masih tetap pada pendiriannya. Pada hari ketiga, aku mohon kepada beliau agar 

mau makan dan minum, tetapi tetap menolaknya. Oleh karena itu, aku berkata 

kepadanya, „Demi Allah, seandaianya ibu mempunyai seratus jiwa dan keluar 

satu persatu di hadapan saya sampai ibu.  mati, aku tidak akan meninggalkan 

agama yang aku peluk ini. „Setelah ibuku melihat keyakinan dan kekuatan 

pendirianku, maka beliaupun mau makan.
48
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2. Munasabah Ayat 

Secara etimologi, munasabah berarti persesuaian, hubungan atau relevansi, 

yaitu hubungan persesuaian antara ayat atau surat yang satu dengan ayat atau 

surat yang sebelum dan sesudahnya. Secara terminologi, munasabah adalah ilmu 

untuk mengetahui alasan-alasan penertiban dari bagian-baagian Al-Qur’anyang 

mulia.
49

  Seperti yang telah dikemukakan di atas, mengenai munasabah, para 

mufasir mengingatkan agar dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat Al-

Qur’an, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran ilmiah, seseorang dituntut 

untuk memperhatikan segi-segi bahasa Al-Qur’an serta korelasi antar ayat.
50

 

1) Munasabah surat Luqman dengan surat sebelum dan sesudahnya  

a. Surat sebelumnya (ar-Ruum) 

  Dalam surat Luqman, Allah menerangkan bahwa barang siapa 

yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk 

kemaslahatan dirinya sendiri. Dia sedikitpun tidak merugikan Allah, 

sebagaimana yang bersyukur tidak menguntungkan-Nya, karena 

sesungguhnya Allah maha kaya tidak butuh kepada apapun, lagi maha 

terpuji oleh makhluk di langit dan di bumi.
51

 

Dalam ayat-ayat yang lalu (Ar-Rum), dijelaskan bahwa angin 

yang memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia  

menunjukan adanya Maha Pencipta, manusia harus mengimaniNya dan 

bersyukur kepada-Nya.  
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b. Surat sesudahnya (as-Sajdah) 

 Munasabah surat Luqman dengan surat sesudahnya (as-Sajdah) 

adalah :  

 Dalam surat Luqman dijelaskan bahwa Ash-Sha’ru adalah 

sebuah penyakit yang menimpa onta sehingga membengkokan 

lehernya. Gaya bahasa Al-Qur’andalam memilih peribahasa ini 

bertujuan agar manusia lari dari gerakan yang mirip Ash-Sha’ru ini. 

Yaitu gerakan sombong dan palsu, dan memalingkan muka dari 

manusia karena sombong dan merasa tinggi. 

Dalam surat as-Sajdah,Allah menerangkan tanda-tanda orang 

beriman yaitu jika disebut nama Allah, mereka bersujud memuji 

Tuhannya dan mereka bukanlah orang yang sombong. Mereka bangun 

di malam hari untuk salat dan berdoa kepada Allah agar diberi rezeki 

yang halal untuk mereka infakkan, mereka selalu mengharapkan 

karunia yang besar.
52

permainan kata-kata untuk menyesatkan dari jalan 

Allah, tidak dengan ilmu, menurut Al-Hasan al-Bashri bahwa yang 

dimaksud dengan permainan kata-kata itu ialah nyanyi-nyanyian dan 

peralatan pancaragam yang akan membawa orang lalai dari agama.  

Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, merekapun 

berpaling dalam keadaan menyombong, maka beri khabar gembiralah 

mereka dengan adzab yang pedih sebagai sambutan yang sepadan atas 

kesombongan, berpaling muka, berolok-olok dan bersikap menyumbat 
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telinga mendengar seruan Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman dan beramal yang shalih-shalih, untuk mereka syurga-syurga 

yang bernikmat dan kekal di dalamnya. Allah telah menciptakan semua 

langit dengan tidak bertiang dan Allah menurunkan air dari langit maka 

tumbuhlah tumbuhan yang indah, namun mereka menganiaya diri 

sendiri karena tidak menggunakan fikiran untuk berfikir, hanya beramal 

turut-turutan, tidak berpendirian yang teguh sehingga kesengsaraan 

jualah yang akan mereka tangguhkan kelak.
53
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