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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Perlu untuk diketahui bahwa peneliti telah melakukan telaah pustaka 

dari dari beberapa penelitian yang relevan atau ada kaitan dengan  judul 

skripsi yang peneliti angkat. Setidaknya ada 2 penelitian yang akan peneliti 

kemukakan. 

Pertama, Skripsi karya Nurrokhim yang berjudul “Penerapan 

Pendidikan Adab di MI Tahfidz al-Furqan Ponorogo”, dimana pada skripsi 

tersebut peneliti mengemukakan terkait pengaplikasian pendidikan adab di 

MI Tahfidz al-Furqan yang tidak hanya melakukan pendidikan adab sebatas 

materi di kelas saja. Lebih dari itu, pendidikan adab di MI al-Furqan terfokus 

pada penanaman aspek afektif(sikap) dan psikomotorik(pembiasaan). 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mustofa dalam Orasi Jurnal 

Dakwah dan Komunikasi, Volume 8 No. 1 tahun 2017 dengan judul “Adab 

dan Kompetensi Da’i dalam Berdakwah”. Penelitian tersebut berisi tentang 

uraian bagaimana Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص berdakwah kepada orang-orang 

dengan bijak, santun dan beradab. Sehingga dakwah yang beliau sampaikan 

dapat diterima oleh banyak kalangan meskipun tidak sedikit juga yang 

menentang.14 

ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayat dalam Jurnal 

Pendidikan yang berjudul “Pendidikan Berbasis Adab Menurut A. Hassan”. 

Tulisan ini menyajikan analisis mengenai pendidikan berbasis adab A. 

Hassan. Seringkali ketokohan A. Hassan sebagai guru utama Persatuan Islam 

dinilai dari sisi kegigihan dalam menegakkan al-Qur’an dan al-Sunnah. 

Padahal, kefiguran beliau berkaitan pula dengan dunia pendidikan. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk anialisis terhadap 

karya-karya A. Hassan dan wawancara kepada tokoh-tokoh Persatuan Islam. 

                                                             
14 Mustofa, “Adab dan Kompetensi Da’I dalam Berdakwah”, Orasi Jurnal Dakwah dan 

Komunikasi, Volume 8 No. 1 tahun 2017 
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Penulis menyimpulkan, pendidikan A. Hassan banyak menekankan pada 

pendidikan adab yang dikenal dewasa ini dengan istilah pendidikan karakter. 

Bukan sekedar mendidik siswa untuk memahami ajaran dengan benar 

(tafaqquh fi al-din) namun juga mendidik supaya mereka menjadi manusia 

yang bisa disiplin dan beradab.15 

Ketiga penelitian diatas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu meneliti tentang adab. Terkhusus penelitian 

pertama, mempunyai fokus yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu pendidikan adab yang berlangsung di sekolah. Hanya saja, 

terdapat perbedaan yang sangat jelas antara penelitian pertama dengan yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu berbeda Subyek dan Obyeknya. Tapi secara 

garis besar, kedua penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sama dalam menggunakan metode penelitian, yaitu Metode 

Kualitatif. 

 

B. Landasan Teori 

1. Konsep Strategi 

a. Pengertian Strategi 

Secara harfiah, kata “strategi” dapat diartikan sebagai seni(art) 

melaksanakan stratagem yakni siasat atau rencana. Pada mulanya 

istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai 

cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan 

peperangan.16 Seorang pakar psikologi pendidikan Australia, 

Miechael J. Lawson mengartikan strategi sebagai prosedur mental 

yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta 

untuk mencapai tujuan tertentu. 17 

                                                             
15 Syarif Hidayat, “Pendidikan Berbasis Adab Menurut A. Hassan”, jurnal Pendidikan 

Agama Islam, Vol. XV, No. 1, Juni 2018 
16 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan , (Jakarta: 

Kencana , 2006) , hal . 126 
17 Muhibbin Syah, M.Ed. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, hal 214 
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Sementara itu, menurut Drs. Syaiful Bahri Djamarah, strategi 

merupakan sebuah cara atau sebuah metode, sedangkan secara umum 

strategi memiliki pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak 

dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.18 

Istilah strategi mula-mula dipakai di kalangan militer dan 

diartikan sebagai seni dalam merancang (operasi) peperangan, 

terutama yang erat kaitannya dengan gerakan pasukan dan navigasi ke 

dalam posisi perang yang di pandang paling menguntungkan untuk 

memperoleh kemenangan. Penetapan strategi tersebut harus didahului 

oleh analisis kekuatan musuh yang meliputi jumlah, personal, 

kekuatan persenjataan, kondisi lapangan, posisi musuh, dan 

sebagainya. Dalam perwujudannya, strategi itu akan dikembangkan 

dan dijabarkan lebih lanjut menjadi tindakan-tindakan nyata dalam 

medan pertempuran.19 

 

b. Strategi Dasar 

Menurut Newman dan Logan, stategi dasar diartikan sebagai 

setiap usaha yang meliputi empat masalah, yaitu: 

1) Pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi 

hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut, 

dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang 

memerlukannya. 

2) Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh 

untuk mencapai sasaran. 

3) Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh 

sejak awal sampai akhir. 

4) Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran buku yang 

akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang 

dilakukan. 

                                                             
18 Syaiful Bahri Djamaroh, Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka cipta. 

2002) hal 5 
19 Abu Ahmadi, Drs. Joko Tri Prasetya. Strategi Belajar Mengajar, hal: 11 
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Kalau diterapkan dalam konteks pendidikan, keempat strategi 

dasar tersebut bisa diterjemahkan menjadi: 

1) Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik 

sebagaimana yang diharapkan. 

2) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan 

aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 

3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh para guru dalam kegiatan mengajarnya. 

4) Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 

kriteria dan standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan 

belajar mengajar, yang selanjutnya menjadi umpan balik bagi 

penyempurnaan sistem intruksional yang bersangkutan secara 

keseluruhan.20 

 

c. Jenis-jenis Strategi Pembelajaran 

Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan. 

Dalam buku Wina Sanjaya, paling tidak terdapat 7(tujuh) strategi 

pembelajaran, yaitu: 

1) Strategi Pembelajaran Ekspositori 

Strategi Pembelajaran Ekspositori adalah pembelajaran yang 

menekankan proses penyampaian materi secara verbal dari 

seorang guru(pendidik) kepada peserta didik dengan maksud 

agar menguasai materi pelajaran secara optimal 

2) Strategi Pembelajaran Inkuiri 

Strategi Pembelajaran Inkuiri adalah rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menenkankan pada proses berfikir kritis 

                                                             
20 Ibid,. hal: 12 



14 
 

peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban 

dari suatu masalah/ pertanyaan yang diajukan. 

3) Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 

Strategi yang ketiga ini diartikan sebagai rangkaian aktifitas 

pembelajaran yang menekankan proses penyelesaian msalah 

yang dihadapi secara ilmiah. Namun adakalanya seorang 

pendidik dapat menciptakan suatu masalah untuk kemudia 

ditangani oleh peserta didik. 

4) Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

Pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berfikir 

peserta didik, inilah maksud dari strategi ini. Pembelajaran ini 

bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan gagasan-

gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbhasa seara verbal. 

Pembelajaran ini menjadikan fakta/ peristiwa-peristiwa alam 

sebagai bahan atau materi pembelajaran. 

5) Strategi Pembelajaran Kooperatif 

Strategi Pembelajaran Kooperatif adalah pembelajaran 

kelompok. Pembelajaran ini adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta dalam kelompok-kelompok untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembelajaran semacam 

ini menekankan kepada kerjasama antar peseta didik, mencoba 

merumuskan suatu bersama-sama dan memecahkan masalah 

secara bersama pula. 

6) Strategi Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran Kontekstual adalah konsep belajar yang dilakukan 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata peserta didik agar mereka terdorong melakukan 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Pembeljaran ini sangat 

cocok digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran agama.  
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7) Strategi Pembelajaran Afektif 

Strategi Pembelajaran Afektif adalah pembelajaran yang 

menekankan pada penilaian ranah afektif. Afektif erat kaitannya 

dengan nilai dan nilai sulit untuk diukur. Sehingga pembelajaran 

model ini membutuhkan penilaian dan pengamatan yang 

terusenerus oleh pendidik guna mengetahui hasil dari 

pembelajaran ini.21 

 

2. Pendidikan Adab 

a. Definisi dan Tujuan Pendidikan Adab 

Pendidikan secara singkat merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk melakukan pengembangan potensi diri, spiritual 

keagamaan, akhlak mulia serta keterampilan diri. Hal tersebut telah di 

tetapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Maka 

sebuah pendidikan itu memiliki tujuan akhir dari proses pendidikan 

tersebut.22 

Tujuan utama pendidikan menurut al-Attas adalah mendidik 

manusia untuk menjadi orang baik (good man) atau manusia yang 

beradab (insan adabi). Dikatakan beradab manakala manusia itu bisa 

adil, yaitu idaman ia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil 

yang pertama kali harus dilakukan adalah adil terhadap diri sendiri 

yaitu dengan mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Hal itu 

disebabkan karena ketika manusia masih di alam arwah, ia pernah 

melakukan pejanjian azali dengan Allah.23 

                                                             
21 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Predana Media, 2006) hal. 177-286 
22 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan …, hal. 29. 
23 Adian Husaini, Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara 

Adidaya 2045, (Depok, YPI At-Taqwa, 2018), hal. 10-15. 
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Sementara itu, asal kata adab berasal dari bahasa arab yaitu أدب. 

Kalimat ini memiliki banyak arti diantaranya yaitu, mengadakan 

jamuan makan, sopan, berbudi pekerti baik, moral, dan etika.24 

Pengertian adab menurut Naquib al-Attas sangatlah luas, 

dimana pada awalnya perkataan adab itu merupakan sebuah undangan 

jamuan makan, yang mana dalam jamuan tersebut terdapan 

kandungan hubungan sosial yang baik dan mulia.25 Akan tetapi, 

secara sempit Naquib al-Attas memberikan definisi adab sebagai; 

“Pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwasannya 

ilmu dan segala sesuatu ada yang terdiri dari hierarki yang sesuai 

dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya, dan bahwa 

seseorang itu memiliki tempatnya masing-masing dalam kaitanya 

dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual dan 

spiritualnya.”26 

 

Pengenalan dari definisi di atas adalah mengetahui kembali 

(recognize) perjanjian pertama (primordial covenant) antara manusia 

dengan Tuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua materi 

sudah ada pada tempatnya masing-masing dalam berbagai tingkatan 

wujud. Namun sebab kebodohan dan kesombongannya, manusia 

mengubah tempat tersebut dan terjadilah ketidakadilan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan pengakuan tersebut adalah melakukan sesuatu 

sesuai apa yang dikenal (perjanjian pertama manusia dengan 

Tuhannya). Hal itu menjadi semacam afirmasi dan konfirmasi atau 

realisasi dan aktualisasi dalam diri seseorang mengenai tentang apa 

yang telah dikenalnya.27 

                                                             
24 Gustia Tahir, Sinergitas Ilmu dan Adab dalam Perspektif Islam, Jurnal adabiyah Vol. XV 

Nomor 1/2015, hal. 20. 
25 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filasafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-

Attas, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 175. 
26 Ibid, hal 177 
27 ibid 
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Hasyim Asy’ari sebagai tokoh besar ulama’ Indonesia 

Memberikan pengertian bahwa makna adab merupakan istilah yang 

khas dalam Islam. Adab itu terkait dengan iman dan ibadah dan bukan 

hanya sopan santun, baik budi, namun lebih dari itu, bahwa adab itu 

mengangkat harkat dan martabat sesuatu berdasarkan ketentuan dari 

Allah.28 

Adapun menurut ulama terkenal al-Ghazali dalam kitab 

fenomenalnya Ihya’ Ulumuddin, adab atau yang dia sebut akhalq 

adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul  

perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan 

pemikiran terlebih dahulu.29 

Adab memiliki fungsi yang penting, yaitu memastikan 

seseorang melakukan suatu hal yang benar dan menjahui hal yang 

salah, sehingga peluang keberhasilan semakin besar sebagaimana 

tercermin dalam pengertian adab itu sendiri:30 

 “Adab adalah (istilah yang digunakan untuk) menyatakan 

pengetahuan terhadap hal-hal yang semua bentuk kesalahan dapat 

dihindari.” 

Adab memiliki hubungan erat dengan ilmu. Tanpa adab ilmu 

tidak akan tumbuh dengan baik dalam jiwa manusia, karena adab 

merupakan sebuah proses penyiapan jiwa agar bersih dan layak 

menerima ilmu. Secara bersamaan adab dimaknai sebagai metodologi 

pendidikan. Sebagai sebuah metodologi tentu adab terikat dengan apa 

yang “dilayaninya”, yaitu Islam.31 

Proses penanaman adab harus dimulai dari Tazkiyatun nafs 

(penyucian hati), sebab dengan hati yang bersih manusia akan mudah 

menerima adab dan berbuat adil. Tujuan pendidikan seperti itu sesuai 

                                                             
28 Gustia Tahir, Sinergitas Ilmu…, hal. 20. 
29 Nippan Abdul Halim, Menghias Diridengan Akhalk Terpuji, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2000), hal. 10 
30 Alimin Mukhtar, Adab Guru dan Murid, (Malang: Pesantren Hidayatullah, 2015), hal. 12. 
31 Ibid, hal 18 
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dengan pendidikan menurut islam, karena tujuan utamanya adalah 

membangun karakter baik dan juga membangun adab.32 

 

b. Pelaksanaan Pendidikan Adab 

Pendidikan adab sangatlah penting diterapkan dalam 

pendidikan Islam. Naquib al-Attas telah menyampaikan tentang teori 

penting ke dunia Islam, bahwa problem paling mendasar yang 

dihadapi umat Islam sekarang ini adalah loss of adab (hilang adab). 

Solusi yang tepat untuk masalah tersebut menurut al-Attas adalah 

dengan pendidikan adab atau disebut dengan ta’dib, sebuah proses 

pendidikan yang mengarahkan peserta didiknya menjadi orang yang 

beradab.33 

Proses pendidikan dalam islam haruslah dilakukan dengan 

sungguh-sungguh, terstruktur dan juga tercatat. Nabi Muhammad 

sebagai uswah hasanah telah memberikan teladan yang sangat indah, 

dimana proses pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan sepanjang 

waktu, dimanapun dan kapanpun proses pendidikan itu tetap 

berlangsung. Melalui proses tersebutlah beliau berhasil melahirkan 

generasi terbaik sepanjang masa saat itu. Generasi itu ada pada zaman 

sahabat, dimana tidak hanya fisiknya yang kuat namun juga 

pemikirannya.34 

Pentingnya ta’dib dalam Islam haruslah dimengerti oleh para 

penuntut ilmu dan juga para pendidik atau guru. Proses pengadaban 

dalam pendidikan telah dirumuskan oleh al-Attas, seperti yang 

disampaikan oleh Ardiansyah bahwa menurut konsep adab al-Attas 

ada enam prose pengadaban, yaitu sebagai berikut;35 

1) Mensosialisasikan tujuan pendidikan sebagai proses penanaman 

adab yang dimulai dengan tazkiyatun nafs (Penyucian hati). 

                                                             
32 Ibid, hal 59 
33 Ibid, hal 9 
34 Ibid, hal 52 
35 Ibid, hal 5-6 
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2) Menyusun kurikulum pendidikan secara hierarki dengan 

klasifikasi ilmu-ilmu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. 

3) Menyiapkan program dan metode pendidikan melalui prinsip al 

taadub tsumma al ta’allum, dengan kajian adab, penguatan 

keimanan, pembiasaan, keteladanan dan pendisiplinan. 

4) Mengoptimalkan peran guru sebagai mu’addib yang peduli dan 

menjadi teladan. 

5) Merumuskan evaluasi pendidikan berdasarkan adab dan ilmu 

6) Menyiapkan sarana pendukung yang berkualitas. 

Berdasarkan konsep adab al-Attas tersebut, Adian Husaini 

memberi pandangan bahwa cara pengadaban terhadap anak haruslah 

dimulai dari keluarga. Dikarenakan keluarga merupakan bagian inti 

dari pendidikan anak, yang sejatinya pendidikan anak merupakan 

tanggung jawab orang tua.36 

 

c. Komponen Pendidikan Adab 

Dalam pendidikan perlu diperhatikan komponen-komponen 

yang terdapat didalamnya. Menurut Pasal 1 UU SISDIKNAS no. 20 

tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan 

nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait 

secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Terdapat beberapa komponen dalam pendidikan nasional. 

Adapun pendidikan adab dapat mengacu dari komponen-komponen 

pendidikan nasional tersebut. Diantara komponen-komponen tersebut 

adalah: 

1) Tujuan Pendidikan Adab 

2) Materi Pendidikan Adab 

3) Metode Pendidikan Adab 

4) Pendidik 

5) Peserta Didik 

                                                             
36 Ibid, hal 52 
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Pendidikan adab di sebuah lembaga pendidikan akan berhasil 

apabila semua komponen diatas diperhatikan dan saling terkait dalam 

pelaksanannya. Sebaliknya, pendidikan adab tidak akan pernah 

berhasil apabila salah satu dari komponen tersebut hilang. 

 

d. Materi Pendidikan Adab 

Diantara hal terpenting dalam pendidikan adalah materi yang 

akan disampaikan kepada peserta didik. Para pendidik ataupun orang 

tua harus menyiapkan materi untuk mereka sesuai dengan porsinya 

masing-masing usia. Adian Husain mengambil konsep al-Attas 

tersebut dengan meletakkan pendidikan keluarga sebagai yang 

pertama. Ada beberapa materi adab yang harus diajarkan oleh orang 

tua atau pun para guru pendidik kepada anak didiknya, diantaranya 

yaitu; 

1) Mengenalkan Tuhannya 

Pendidikan mendasar dan paling penting yang harus 

diberikan kepada seorang anak adalah mengenalkan kepada 

mereka siapa Tuhan mereka. Tuhan yang menciptakan, yang 

membuat kehidupan , yang hanya kepada-Nyalah manusia 

diperintahkan untuk menyembah, memohon pertolongan, 

bersyukur kepada-Nya dan tidak boleh mensekutukan-Nya 

dengan sesuatu apapun. Sebagaimana yang telah dicontohkan 

oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya dalam QS Luqman: 12-

13, yang artinya; 

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada 

Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa 

yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia 

bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak 

bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuj. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 
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janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar".” (QS. Luqman: 12-13)37 

Salah satu yang penting diajarkan kepada anak-anak 

adalah mengenalkan nama-nama dan sifat Allah هلالج لج , bahwa 

Allah هلالج لج mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang 

mulia. Diantara nama dan sifat Allah هلالج لج adalah al-‘Alim(Maha 

Mengetahui), as-Sami’(Maha Mendengar dan al-Bashir(Maha 

Melihat). 

Dengan mengetahui nama dan sifat Allah هلالج لج maka anak 

akan meyakini bahwa setiap apa yang dikerjakan, Allah هلالج لج pasti 

melihat, mendengar dan mengetahuinya. Sehingga, anak akan 

selalu berhati-hati dalam berucap dan bertindak dan selalu 

mengedepankan adab. 

2) Mengenalkan Nabinya 

Setelah anak dikenalkan tentang Tuhannya yaitu Allah هلالج لج, 

maka selanjutnya anak dikenalkan kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, 

sang pembawa risalah yang mulia, dengan cara meyakini bahwa 

nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, sebaik-baik 

manusia, teladan yang paling sempurna bagi seluruh manusia 

dalam segala aspek. Sebagaimana yang terdapat dalam firman 

Allah هلالج لج yang artinya; 

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah.” (QS.al-Ahzab:21)38 

Dengan mengenal Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص maka anak akan 

mengetahui bagaimana adab beliau ملسو هيلع هللا ىلص, baik adab ketika beliau 

sendirian maupun ketika bersama orang-orang dan adab ketika 

                                                             
37 Al-Qur’an dan terjemah, hal 412 
38 Al-Qur’an dan terjemah, hal 420 
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beliau berada pada siang hari maupun saat malam hari. Sehingga 

anak akan mencontoh apa yang menjadi kebiasaan beliau ملسو هيلع هللا ىلص 

dalam sehari-hari. 

3) Berbakti Kepada Orang tua dan Guru 

Saat anak telah mengenal siapa Tuhan dan Nabi mereka, 

hal penting lain yang harus diajarkan kepada anak adalah 

berbakti kepada orang tua dan guru. Islam sangat menjunjung 

tinggi orang tua, dan berbuat baik kepada orang tua merupakan 

kewajiban yang harus ditunaikan oleh anak. Sebagaimana 

firman Allah هلالج لج yang artinya; 

“Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 

antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan 

yang mulia.” (QS. Al-Isra’: 23)39 

Ayat diatas menjadi landasan utama bagi setiap anak 

bahwa orang tua mempunyai hak untuk mendapat perlakuan 

yang baik, bahkan meski mereka sudah berusia lanjut dan tak 

sanggup lagi untuk mengurus diri mereka sendiri. Karena, jasa 

orang tua sangat besar dan seorang anak tidak akan pernah 

sanggup membalas budi kepada orang tua dengan cara apapun. 

Demikian halnya dengan guru. Guru adalah orang tua 

kedua karena menggantikan peran orang tua ketika berada di 

lingkungan sekolah. Guru adalah sosok yang membimbing, 

mendidik dan menyayangi peserta didikya meski tidak ada 

hubungan darah atau kekeluargaan. Sehingga tidak patut bagi 

                                                             
39 Al-Qur’an dan terjemah, hal 284 
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peserta didik untuk berbuat buruk dan tidak menghormati 

gurunya mengingat jasanya yang besar. 

4) Adab kepada Orang Lain 

Telah dijelaskan bahwa keberhasilan pendidikan adab 

adalah ketika peserta didik mampu mempraktekkan adab dalam 

kehidupan sehari-hari, salah satunya ketika bermasyarakat. 

Ketika anak telah mengenal Tuhannya dan Nabinya, tentu akan 

mengetahui bahwa Tuhan memerintahkan untuk selalu berucap 

dan berbuat baik, sebagaimana firman Allah هلالج لج yang artinya; 

“Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, 

dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. (al-Baqarah: 83)40 

Dalam Tafisr Jalalain, disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan berkata baik misalnya menyuruh(mengajak;pent) kepada 

yang baik dan melarang dari yang mungkar, berkata jujur dan 

bersikap ramah terhadap manusia.41 

5) Adab saat Sendiri 

Selain itu, adab juga berlaku ketika sendirian. Bahkan 

adab ketika sendirian merupakan adab yang paling banyak yang 

seharusnya dipraktekkan dalam keseharian. Sebagai contoh, 

adab bangun tidur, adab ketika masuk kamar mandi, adab 

sebelum makan, adab masuk rumah dan masih banyak lagi. 

Diantara perintah untuk beradab ketika sendiri adalah firman 

Allah هلالج لج yang artinya; 

“apabila kamu masuk rumah(yang tidak ada orang 

didalamnya), maka ucapkanlah salam untuk dirimu sendiri 

dengan salam yang penuh berkah dan kebaikan dari sisi Allah”. 

(an-Nur: 61)42 

 

                                                             
40 Al-Qur’an dan terjemah, hal 12 
41 Bahrun Abubakar, Tafsir Jalalain, ter, cet 7, (bandung; Sinar Baru Agresindo, 2017), hal 

42 
42 Al-Qur’an dan terjemah, hal 358 
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e. Strategi dan Metode Pendidikan Adab 

Strategi dalam dunia pendidikan sangat penting dipelajari. 

Setiap lembaga pendidikan mempunyai tujuan tertentu yang harus 

dicapai dalam kurun waktu yang telah direncanakan oleh lembaga 

tersebut. 

Strategi sendiri dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang telah didesain demi tercapainya 

suatu tujuan pendidikan. Jika dicermati, makna strategi di atas 

mengandung dua pengertian. 

Pertama, strategi merupakan sebuah rencana kegiatan yang 

termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 

sumber daya atau kekuatan dalam proses pendidikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses penyusunan strategi baru sebatas tahap 

perencanaan kerja belum sampai tahap tindakan. 

Kedua, strategi disusun dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Maksudnya semua bentuk keputusan dalam penyusunan strategi 

diarahkan dalam pencapaian tujuan. Penyusunan langkah-langkah, 

pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya 

diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan, sehingga sebelum 

menentukan strategi perlu dirumuskan tujuan yang jelas dan dapat 

diukur keberhasilannya.43 

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa strategi ini hanyalah 

sarana yang akan digunakan untuk memperoleh kesuksesan, 

keberhasilan serta kesempurnaan dalam proses pendidikan. Sementara 

tujuan inti dari dilaksanaknnya pendidikan adab sendiri adalah 

menjadikan anak yang beradab. 

Dalam strategi yang dicanangkan, terdapat metode yang 

digunakan. Metode sendiri dapat diartikan sebagai sebuah upaya 

mengimplementasikan suatu rencana kegiatan yang sudah disusun ke 

dalam kegiatan nyata supaya tujuan yang telah direncankan tercapau 

                                                             
43 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran……., hal. 126. 
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secara optimal. Hal ini berarti metode merupakan cara yang 

digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan oleh 

suatu lembaga pendidikan. Dapat dipahami pula bahwa strategi 

mengarah pada sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan, 

sedangkan metode merupakan cara yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan strategi tersebut, sehingga satu strategi bisa 

menggunakan beberapa metode dalam proses penerapannya.44 

Setiap lembaga pendidikan memiliki strategi dan metode 

masing-masing dalam proses pendidikannya. Menurut Abdullah 

Nashih ‘Ulwan ada lima metode yang berpengaruh terhadap 

anak/peserta didik, terutama dalam penanaman adab. Metode-metode 

tersebut adalah sebagai berikut;45 

1) Mendidik dengan Keteladanan 

Rasulullah Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص adalah sebaik-baik teladan bagi 

umat manusia. Semua aspek kehidupan yang dilakukan oleh 

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص adalah berdasarkan wahyu. Sebagaimana 

Firman-Nya di dalam Surat an-Najm, yang artinya; 

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) 

menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain 

hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),”(QS. An-Najm 

: 3-4)46 

Sifat keteladanan sangatlah penting dalam pendidikan 

untuk membentuk kepribadian peserta didik. peserta didik lebih 

cenderung meneladani pendidiknya. Secara psikologis usia anak 

memang senang untuk meniru, bahkan tidak saja hal yang baik, 

namun juga yang jelek pun bisa ditirunya.47 

Keteladanan inilah yang menurut A. Hassan menjadi 

faktor paling penting dalam pendidikan adab. Menurutnya, 

                                                             
44 Ibid, hal 126-127 
45 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Terj. Arif Rahman Hakim., Cet.9 

(Solo: Insan Kamil, 2017), hal. 515. 
46 Al-Qur’an dan terjemah, hal 526 
47 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, Cet.2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), hal. 212 
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keberhasilan pendidikan adab ditentukan oleh pendidik yang 

memiliki adab untuk dapat dijadikan cermin bagi para peserta 

didiknya. Adapun klasifikasi pendidik yang memiliki adab 

adalah sebagai berikut: 

a) harus berjiwa ikhlas dan sungguh-sungguh 

b) berakhlaq dan beramal yang tidak tercela 

c) jangan berdusta di hadapan murid-murid sekalipun dalam 

bergurau 

d) menjaga dan mengawasi perangai murid-murid 

e) jangan malas, lalai, dan duka cita 

f) senantiasa mengadakan persiapan sebelum mengajar di kelas 

g) jangan melakukan pemeriksaan penilaian di dalam kelas 

yang akan mengakibatkan anak tidak terbimbing 

h) memberikan nasehat dan hukuman kepada anak yang nakal 

atau malas tidak dengan kekerasan 

i) hilangkan kebencian pada anak yang nakal tetapi binalah 

dengan kasih sayang 

j) melakukan variasi pembelajaran tidak hanya di dalam kelas 

tetapi bawa sesekali ke luar kelas 

k) hendaklah memikirkan metode-metode yang pantas 

digunakan agar murid-murid lebih mudah menerima 

pelajaran 

l) dan jadilah teladan bagi murid-murid.48 

 

2) Mendidik dengan Kebiasaan 

Sesuatu yang sering dilakukan akan menjadi kebiasaan. 

Dan terbiasa melakukan kebaikan adalah baik, sebagaimana 

sabda Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص yang artinya; 

                                                             
48 Syarif Hidayat, “Pendidikan Berbasis Adab Menurut A. Hassan”, jurnal Pendidikan 

Agama Islam, Vol. XV, No. 1, Juni 2018 
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“Amal yang dicintai Allah adalah yang sering dilakukan 

walau sedikit”. (H. R. …..) 

Inti pembiasaan dalam pendidikan adalah pengulangan. 

Sebagaimana seorang guru yang masuk kelas dengan 

mengucapkan salam, dan dijawab oleh peserta didik, maka 

kegiatan yang diulang setiap hari tersebut adalah bentuk 

pembiasaan. Dan itu merupakan pendidikan adab, yang selalu 

membutuhkan pengulangan agar benar-benar tertanam di jiwa 

dan menjadi kebiasaan peserta didik dengan adab yang baik 

ketika disekolah maupun dirumah. 

3) Mendidik dengan Nasihat 

Nasihat-nasihat kepada peserta didik bisa dilakukan 

dengan cara berkisah (mengkisahkan perjalanan nabi-nabi 

terdahulu dll), dengan cara praktik langsung(demonstrasi/ 

drama) atau contoh, ataupun penyampaian nasihat dengan dialog 

bersama.49 Memberi nasihat hendaknya dilakukan secara 

berulang-ulang dan selalu mengingatkan nasihat tersebut agar 

meninggalkan kesan terhadap yang dinasehati serta hendaknya 

nasihat disampaikan dengan cara yang lembut sehingga bisa 

menyentuh jiwa peserta didik. 

Nasihat, merupakan mendidik dengan omongan agar anak 

memiliki sifat benar, jujur, berani, sabar, amanah, dan lain 

sebagainya di antara sifat, perangai, dan kelakuan yang baik. 

Demikian juga, mendidik mereka supaya menjauhi sifat dusta, 

khianat, penakut, pemarah, dan lain sebagainya di antara sifat, 

kelakuan dan perangai jahat. Begitulah kata A. Hassan.50 

4) Mendidik dengan Perhatian 

                                                             
49 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyatul ..., hal. 582-602. 
50 Syarif Hidayat, “Pendidikan Berbasis Adab….,  
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Mendidik dengan perhatian maksudnya adalah mengikuti 

dan mengawasi perkembangan anak dalam proses pembentukan 

pribadi baik fisik maupun intelektualnya.51  

Proses penanaman adab terhadap anak perlu mendapat 

perhatian dan pengawasan dari pendidik. Tidak hanya itu, 

karena keterbatasan pendidik yang hanya dapat mengawasi 

peserta didik selama di sekolah saja, maka perlu ditegaskan 

kembali bahwa peran orang tua sangat penting. Orang tuga tentu 

mempunyai tanggung jawab dalam hal pengawasan anak selama 

di rumah dan di lingkungan sekitar agar proses penanaman adab 

tercapai dengan baik dan cepat. 

Sebagai contoh mendidik dengan perhatiaan adalah ketika 

anak menangis lalu orangtua atau guru mendekatinya, 

menanyakan keadaannya dan sebab mengapa dia menangis. 

Kemudian orang tua atau guru membujuknya agar diam bisa 

dengan mengalihkan fokusnya atau membuat kisah jenaka 

dengan tetap memperhatikan untuk tidak membuat kisah dusta. 

Yang demikian dapat menanamkan sifat empati pada diri anak.  

Selain itu, mendidik dengan perhatian bisa berwujud 

memberikan apresiasi apabila anak mendapatkan prestasi, baik 

apresiasi hanya sekadar memujinya atau apresiasi yang lebih 

besar motivasinya yaitu berupa memberikan hadiah. 

5) Mendidik dengan Hukuman 

Memberikan hukuman terhadap peserta didik itu sangat 

penting, dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi 

kesalahan-kesalahan dikemudian hari. Nashih ‘Ulwan 

mengatakan bahwa hukuman kepada peserta didik berbeda-beda 

tergantung kepada usia dan juga pengetahuannya. Karena 

diantara mereka ada yang cukup dengan nasihat yang lembut, 

                                                             
51 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Tarbiyatul ..., 603 
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ada yang harus diberi teguran dan ada juga yang harus sampai 

dipukul. 52 

Hukuman yang diterapkan pada pendidikan rumah dan 

sekolah sudah barang tentu berbeda secara kuantitas, kualitas 

maupun cara menghukumnya. Namun yang harus diperhatikan 

bahwa metode ini adalah cara alternatif, yaitu cara terakhir 

apabila cara-cara diatas tidak berhasil dalam mendidik anak. 

Demikian beberapa metode pendidikan yang berpengaruh 

terhadap anak/ peserta didik yang disampaikan oleh Abdullah 

Nashih ‘Ulwan. Inti dari pendidikan adab ini adalah agar peserta 

didik menjadi beradab (berakhlak mulia). Metode ini hanya 

sebagai cara untuk merealisasikan tujuan pendidikan adab yang 

telah dicanangkan agar dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

                                                             
52 Ibid, hal 625 


