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METODOLOGI PENDIDIKAN ANAK

DALAM PANDANGAN ISLAM
( Studi tentang Cara-Cara Rasulullah saw. dalam Mendidik Anak )

Oleh : N. Hartini

Abstrak

Di dunia ini banyak pasangan suami istri yang mengharapkan kehadiran anak untuk

menghiasi kehidupan mereka. Bahkan banyak diantaranya harus menunggu sampai berbulan-

bulan bahkan bertahun-tahun. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mewujudkan keinginan

tersebut. Dalam pandangan Islam, anak merupakan salah satu karunia besar Tuhan yang

hanya diberikan kepada pasangan-pasangan yang dipercaya untuk mengemban tugas sebagai

orang tua. Atas dasar itulah, anak merupakan amanah Tuhan bagi para orang tua. Mereka

mendapat tugas untuk mendidik anak-anaknya sebaik mungkin. Tulisan ini berusaha

mengungkap tentang beberapa metode dalam mendidik anak yang disarikan dari berbagai

pendapat para ahli pendidikan yang bersumber pada contoh yang dilakukan oleh Rasulullah

saw semasa hidupnya.

Kata Kunci : Mendidik Anak; Pendidikan Anak; Metode Pendidikan Anak

A. PENDAHULUAN

Dalam Alquran surat Al Rûm ayat 30 Allah swt. menyatakan bahwa Islam

merupakan agama fitrah. Artinya Islam dipastikan sejalan dengan fitrah manusia.

Tidak ada satupun kebutuhan dasar manusia yang tidak tersentuh oleh bimbingan

syari'at. Syari'at Islam memberikan peluang yang besar bagi pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebutuhan dasar itu adalah melakukan kontak

lain jenis antara laki-laki dan perempuan. Aturan tentang hal ini diatur dalam syari'at

Islam dalam aturan pernikahan (munakahat). Allah SWT berfirman :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al Nûr [24]:32)

dalam surat dan ayat lainnya Allah SWT berfirman :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
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kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir." (Q.S. Al Rûm [30]:21)

Senada dengan kedua ayat tersebut, Rasulullah saw menyatakan bahwa

pernikahan merupakan separuh agama. Artinya orang yang telah menjalankan

pernikahan berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Lebih jauh

Rasulullah menyatakan bahwa menikah merupakan salah satu bentuk dari sunah atau

teladannya. Praktisnya Rasul sangat memperm0udah aturan pernikahan.

Menurut Sa'duddin Shalih salah satu bentuk kemudahan aturan syari'at Islam

tentang pernikahan tergambar dalam tulisan beliau di bawah ini:

"Rasulullah saw. telah menggariskan jalan-jalan yang mudah untuk menempuh

perkawinan. Salah seorang shahabat beliau dibenarkan untuk membayar

maskawin hanya dengan mengajarkan beberapa ayat Alquran kepada

perempuan yang dijadikan istri. Bahkan beliau telah menikahkan putrinya,

Fatimah binti Muhammad, dengan 'Ali bin Abi Thalib dengan maskawin tempat

air yang terbuat dari kulit dan sebuah bantal yang direnda dengan

rerumputan" (Shalih, 2000, p. 17)

Salah satu tujuan dari pernikahan dalam ajaran Islam, selain tujuan ibadah,

adalah untuk memperoleh keturunan. Rasulullah saw pun menganjurkan untuk

menikahi wanita yang subur. Bahkan dalam salah satu sabdanya Rasul menyatakan

kegembiraannya dengan umatnya yang memiliki banyak anak (tentunya yang

berkualitas). Allah mengibaratkan anak sebagai perhiasan bagi suatu keluarga karena

memang pada dasarnya menurut Muhyidin (2009, p. 13) kelahiran seorang anak

mendatangkan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Allah swt. berfirman:

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang

diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah

kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik

(surga)." (Q.S. Ali Imran [3]:14)

Dibalik rasa bahagia yang didapatkan pasangan suami istri saat mendapatkan

seorang anak, pada hakikatnya anak adalah amanat dari Tuhan yang harus dijaga dan

dididik sesuai dengan fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap anak. Mendidik
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anak adalah kewajiban yang diamantkan Tuhan kepada setiap orang tua sesuai

dengan kadar kemampuannya. Allah swt berfirman:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu

menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin

anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al

Baqarah [2]:233)

Konsekuensi logis dari tugas tersebut, Allah swt memberikan beberapa arahan

dalam mendidik anak yang bisa dijadikan pedoman bagi para orang tua dalam

mendidik anaknya. Pedoman tersebut tercermin dalam kehidupan Rasulullah saw.

yang akan diuraikan secara umum dalam tulisan ini.

B. KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Definisi pendidikan Islam banyak diungkap oleh para ahli dan belum

menemukan kata sepakat. Pada dasarnya pendidikan Islam merupakan usaha sadar

yang dilaksanakan berlandaskan ajaran Islam untuk membimbing dan membina

manusia agar menjadi manusia muslim dan mukmin yang dapat meningkatkan,

mengembangkan dan menyalurkan serta memelihara segenap potensi jasmani,

rohani (jiwa), akal dan hawa nafsunya sehingga ia mampu hidup lebih baik dan

produktif bagi kebutuhan diri, keluarga, dan masyarakat. (Tarbiyah, 2001, p. 165)

Lebih detail lagi, menurut Hery Noer Aly (1999, p. 11-13), untuk lebih

memahami pendidikan Islam setidaknya ada tujuh konsep dasar yang harus

diuraikan dalam rangka memahami konsep Pendidikan Islam secara utuh, yaitu :

1. Usaha. Mengandung pengertian bahwa Pendidikan Islam merupakan suatu

aktivitas mengerahkan kemampuan dalam mengatasi semua hambatan untuk

memcapai tujuan pendidikan.
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2. Kemanusiaan. Mengandung pengertian bahwa Pendidikan Islam merupakan

sesuatu yang khas bagi manusia dan bukan untuk hewan atau pun tumbuhan.

3. Perkembangan. Mengandung pengertian bahwa Pendidikan Islam berupaya

untuk melakukan semua potensi yang ada secara fitrah pada diri peserta didik.

4. Proses. Mengandung pengertian bahwa Pendidikan Islam merupakan usaha

yang berproses, dilakukan melalui upaya sistematis melalui runtutan aktivitas

langkah demi langkah dan tahap demi tahap bukan usaha seketika.

5. Bimbingan. Mengandung pengertian bahwa Pendidikan Islam bukan sekedar

proses perkembangan diri manusia tapi juga berupa pengarahan, pembimbingan

dan pembentukan diri manusia sesuai dengan fitrahnya.

6. Oleh manusia. Mengandung pengertian bahwa proses Pendidikan Islam

dilakukan oleh manusia.

7. Secara sadar. Mengandung pengertian bahwa Pendidikan Islam merupakan

sebuah usaha yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran bukan menurut

instink.

Dengan demikian, Pendidikan Islam merupakan usaha berproses yang dilakukan

manusia secara sadar dalam membimbing manusia menuju kesempurnaannya

berdasarkan Islam. Lebih lanjut menurut beliau lembaga yang menjadi pusat

pendidikan pertama adalah keluarga. (Aly, 1999, p. 211)

Dalam terminologi syari'at keluarga adalah setiap orang yang ada hubungna

darah atau perkawinan, yaitu ibu, bapak, dan anak-anaknya (dalam arti sempit) serta

mencakup semua orang berketuruan dari kakek-nenek yang sama, termasuk

kedalamnya keluarga masing-masing istri dan suami (Tarbiyah, 2001). Dengan

demikian, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan fisik dan

perkembangan psikis anak.

Dalam pandangan Islam keluarga bukan hanya lingkungan pertama tetapi

lingkungan utama. Dorothy Law Notle, sebagaimana dikutip Save M. Dagun

(Lestari & Ngatini, 2010, p. 3), mendeskripsikan betapa pentingnya peran keluarga

dalam membentuk kepribadian anak melalui tulisan berikut:

"Anak belajar dari kehidupannya.

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia belajar memaki.

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar rendah diri.

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar menahan diri.

Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri.

Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia belajar menghargai.

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar menaruh kepercayaan.
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Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, maka ia belajar keadilan.

Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia belajar menyesali diri.

Jika anak dibesarkan dengan kasih saying dan persahabatan, maka ia belajar

menemukan cinta dalam kehidupan"

Begitulah gambaran peran penting keluarga bagi pertumbuhan fisik dan

perkembangan kepribadian anak. Intinya bahwa keluarga memberikan pengaruh

yang sangat kuat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya

dalam membentuk kepribadian, akhlak, dan minatnya secara khusus. (Zuraiq, 2004,

p. 15)

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, orang tua harus memperhatikan

beberapa hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan

psikis anak. Menurut para ahli setidaknya ada empat hal yang bisa mempengaruhi

pertumbuhan fisik anak (Ahmadi & Sholeh, 1991, p. 30-32), yaitu :

1. Faktor-faktor sebelum lahir: segala hal yang terjadi ketika anak masih dalam

kandungan. Misalnya peristiwa kekurangan nutrisi pada ibu atau janin.

2. Faktor pada waktu lahir: berupa gangguan yang terjadi pada saat anak

dilahirkan. Misalnya pendarahan dikepala bayi akibat tekanan kuat ketika

melahirkan karena dinding rahim sang ibu yang terlalu sempit.

3. Faktor sesudah lahir: berupa peristiwa yang terjadi setelah anak lahir yang

terkadang bisa menimbulkan terhambatnya pertumbuhan anak. Misalnya

kejadian traumatik yang dialami oleh anak dalam hidupnya.

4. Faktor psikologis: berupa kejadian-kejadian tertentuk yang menghambat fungsi

psikis terutama yang berkaitan dengan perkembangan intelegensi dan emosi

anak yang punya pengaruh penting bagi pertumbuhan fisik anak.

Selain empat faktor di atas, ada dua faktor besar yang juga mempengaruhi

tumbuh kembang anak, yiatu: Pertama, faktor hereditor berupa keturunan atau

warisan dari kedua orangtuanya, dan seterusnya yang biasanya diturunkan melalui

chromosome. Kedua, faktor lingkungan baik lingkungan yang bersifat kongkrit

seperti manusia, tumbuhan, hewan, dll. serta lingkungan yang bersifat abstrak

berupa situasi ekonomi, social, politik, budaya, adat istiadat, dll. Kedua lingkungan

tersebut bisa memberikan kontribusi positif atau pun negatif bagi proses

perkembangan anak.
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C. PEDOMAN-PEDOMAN DASAR DALAM MENDIDIK ANAK

Nasih Ulwan mengutarakan bahwa orang tua sebagai guru pertama dan utama

bagi seorang anak harus mampu menanamkan hal-hal mendasar pada diri anak.

Setidaknya ada tiga hal dasar yang harus ditanamkan orang tua ke dalam jiwa dan

pribadi anak, yaitu :

1. Ikatan Akidah atau pendidikan iman berupa penanaman kepercayaan terhadap

Tuhan, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, qadha dan qadar, serta hal lainnya

yang berkaitan dengan keimanan.

2. Ikatan Spiritual atau pendidikan spiritual yang salah satunya adalah mendidik

anak dengan ibadah. Rasulullah saw bersabda:

"Perintahlah anak-anakmu salat pada usia 7 tahun. Pukullah pada usia 10

tahun jika dia enggan melakukannya. Dan pisahkanlah tempat tidur anak

laki-laki dari tempat tidur anak perempuan" (H.R. Abu Dawud)

Pendidikan spiritual lainnya adalah berupa mengajarkan Alquran kepada anak,

mendekatkan anak dengan tempat-tempat ibadah, mengajarkan anak dengan

zikir, membiasakan anak dengan shalat dan puasa sunnat.

3. Ikatan Pemikiran berupa mengikat anak sejak dini hingga dewasa dengan aturan

Islam yang tidak memisah-misahkan agama dan Negara, dengan ajaran-ajaran

Alquran sebagai pedoman hidup, dengan ilmu-ilmu syariat sebagai metode dan

hokum, dengan sejarah Islam sebagai semangat dan teladan, dan dengan metode

dakwah Islam sebagai titik tolak.

4. Ikatan Sosial atau pendidikan sosial berupa menanamkan dasar-dasar kejiwaan

yang mulia, memelihara hak orang lain, terikat erat oleh tata-krama umum

kemasyarakatan, dan kotrol dan kritik sosial.

5. Ikatan Keolahragaan yaitu berupa pendidikan kesehatan.

(Ulwan, 1992, pp. 208-270)

Senada dengan Ulwan, Reza Rifanto (2010, p. 7-12) menempatkan keluarga

pada posisi strategis dalam melakukan pendidikan terhadap anak. Dalam bukunya 3

Menit Membuat Anak Anda Keranjingan Belajar beliau menyatakan bahwa banyak

sekali diantara orang tua yang menginginkan anak nya yang semulanya malas

belajar menjadi keranjingan belajar. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa

prinsip dasar yang harus mendapatkan perhatian serius dari para orang tua, yaitu:
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1. Ideal versus Kenyataan

Menjadi seseorang yang idealis termasuk menjadi orang tua yang memandang

sesuatu secara ideal bukanlah suatu kesalahan. Akan tetapi, ketika "ideal" jadi

sebuah isme maka hal itu akan sangat membahayakan. Idealisme bisa membukakan

mata batin seorang orang tua terhadap anaknya. Karena tidak sesuai dengan harapan

idealnya, orang tua akan banyak menyalahkan atau mengatai "bodoh" terhadap

anaknya.

Prinsip pertama ini, mengingatkan kita bahwa anak terlahir berbeda satu sama

lain. Alias tidak ada yang sama sekalipun anak kembar, bukan dari sisi fisik semata

tapi juga psikis. Perlakuan yang sama terhadap anak yang berbeda karena suatu

prinsip "ideal" adalah suatu bentuk ketidakadilan.

Setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Seorang anak yang

orang tuanya dokter tidak mengharuskan dirinya menjadi dokter. Begitu pula

sebaliknya hanya karena seorang anak petani tidak bisa kita berkesimpulan bahwa

dia tidak mungkin bisa menjadi dokter.

Setiap anak pun memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada anak yang belajar

akan terasa mudah baginya dengan cara melihat dan mengamati secara langsung.

Ada anak yang mudah menyerap informasi dengan cara mengucapkan atau

mengeluarkan suara ketika belajar. Ada juga siswa yang merasa belajar lebih

menyenangkan baginya dengan cara mencoba, menyentuh, dan merasakan sendiri.

Tipe pertama disebut tipe visual, yang kedua tipe auditori dan yang terakhir tipe

kinestetik. (Rifanto, 2010, pp. 25-32)

Bukan hanya berbeda dari sisi bakat, minat dan gaya belajar, setiap anak pun

berbeda dari sisi kepribadian. Banyak teori dan buku-buku yang mengungkap

tentang jenis-jenis kepribadian salah satunya buku yang ditulis oleh Florence

Littauer berjudul Personality Plus.

2. Anak bukanlah Orang Dewasa Mini

Prinsip ini menyatakan bahwa selama ini orang tua, disadari atau tidak, secara

tidak langsung menganggap anak sebagai orang dewasa mini. Padahal anak adalah

anak, berbeda dengan orang dewasa. Kesadaran akan prinsip ini akan memberikan

orang tua kesabaran dan ketelatenan dalam mendidik anak atau pun siswanya.

Ketika seorang anak sedang melakukan suatu aktivitas, pandanglah ia sebagai

anak bukan sebagai orang dewasa. Selami dunia anak dan jangan memaksakan anak
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untuk menyelami dunia orang tua. Yang tidak kalah penting, berilah anak

kepercayaan penuh untuk melakukan aktivitasnya dengan segala keterbatasan dan

kemampuan yang dimilikinya saat itu. Tugas dan peran orang tua adalah mengamati,

mengarahkan dan membimbingnya secara bertahap menuju ketingkat

kesempurnaannya.

3. Nilai adalah Sebab dari Suatu Akibat

Baik buruknya perolehan nilai seorang anak atau siswa bukan hanya dilihat dari

malas atau rajinnya anak tersebut. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya.

Faktor internal semacam motivasi belajar anak, kondisi fisik dan psikis anak serta

faktor eksternal (yang sangat banyak) seperti metode mengajar guru, permasalahan

keluarga, dll, keduanya ikut berkontribusi terhadap perolehan baik atau tidaknya

nilai seorang anak.

Dalam pengamatan Reza, permasalahan terbanyak yang menyebabkan anak

tidak memiliki motivasi belajar yang berakibat pada rendahnya nilai yang diperoleh

anak adalah berasal dari psikis anak, seperti perasaan takut, cemas, kesepian, tidak

dihargai, dan merasa tidak diperhatikan. Yang sebetulnya kebutuhan-kebutuhan

dasar tersebut harusnya bisa diperoleh di lingkungan keluarga.

Komunikasi yang baik harus terjalin antara anak dan orang tua. Gary Chapman

memberikan uraian bahwa agar anak merasakan cinta yang diberikan orang tua,

memahami bahwa dirinya dicintai, kita juga harus belajar serta memahami

bagaimana bahasa cinta yang diterima anak shingga ia merasakan bahwa dirinya

memang dicintai. (Rifanto, 2010, pp. 41-50)

4. Bersama Jauh Lebih Baik

Prinsip ini menyatakan bahwa pendidikan akan lebih terasa dan berhasil secara

maksimal ketika dilaksanakan secara bersama-sema. Keterlibatan banyak pihak

dalam proses pendidikan akan membuat proses pendidikan berjalan secara optimal

dan maksimal. Kerjasama antara orang tua, guru, lembaga pendidikan, pemerintah

dan masyarakat dalam proses pendidikan merupakan suatu keniscayaan dalam

rangka terwujudnya tumbuh kembang anak menuju tingkat kesempurnaannya.

5. Tidak Ada Murid yang Bodoh, yang Ada Hanya Guru yang tidak Bisa

Mengajari

Ketika anak atau siswa tidak menunjukkan hasil yang kita inginkankan,

instrospeksi kedalam lebih utama dilakukan oleh orang tua atau guru dari pada
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menyalahkan anak. Prinsipnya tidak ada anak yang bodoh yang ada adalah orang tua

atau guru yang tidak bisa mengajari.

Sehubungan dengah hal tersebut, menurut Abdullah Nashih Ulwan, seorang

guru terlebih orang tua harus memiliki lima sifat asasi, yaitu ikhlas, takwa, berilmu,

santun dan pemaaf serta merasa bertanggung jawab. (Ulwan, 1992, pp. 174-186)

D. METODE MENDIDIK ANAK

Abu Guddah (2005, p. 57) dalam bukunya berjudul Al Rasûl Al Mu'allim saw.

wa asâlibuhu fi al Ta'lîm menyatakan bahwa dalam proses pengajaran Rasulullah

saw. selalu menggunakan metode-metode yang beliau nilai paling baik, tepat

sasaran, sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, mudah dipahami dan

dicerna akal, dan yang tidak kalah penting gampang diingat.

Setidaknya ada enam model pendidikan anak yang telah dicontohkan

Rasulullah saw., yaitu :

1. Metode dialog Qurani dan nabawi. Maksud dialog dalam metode ini adalah

pembicaraan diantara dua orang atau lebih melalui tanya jawab yang

didalamnya ada kesatuan inti pembicaraan. Sehingga dialog berperan sebagai

jembatan yang menghubungkan pemikiran antarmanusia. Ada beberapa bentuk

dialog dalam Alquran, yaitu khitabi, ta'abuddi, deskriptif, naratif, argumentatif,

dan nabawiyah.

2. Metode kisah Alquran dan nabawi. Metode kedua ini berupa cara mendidik

anak melalui media cerita tentang kisah-kisah teladan yang ada di dalam

Alquran maupun pada masa Islam generasi pertama. Dalam Alquran Allah swt.

berfirman:

"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyuka

Alquran ini kepadamu" (Q.S.Yusuf [12]:3)

3. Metode keteladanan. Keteladanan adalah salah satu metode yang efektif dalam

mendidik anak. Tanpa keteladanan orang tua akan sulit mendapatkan ketaatan

muthlak dari anaknya. Rasul sebagainya yang dinyatakan Alquran adalah suri

tauladan dalam setiap detik kehidupan beliau. Beliau mengajar dengan memberi

contoh atau teladan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan

Muslim, diceritakan bahwa:

"Rasulullah saw. senantiasa bangun untuk salat malam (tahajud) sehingga

kedua mata dan kakinya bengkak. Lalu beliau ditanya: 'Bukanlah Allah telah

mengampuni segala dosamu yang telah lalu dan yang akan dating?' Nabi
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menjawab: 'Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur?'."

(Ulwan, 1992, p. 6)

4. Metode praktek dan perbuatan. Metode ini merupakan sebuah metode

pendidikan dengan cara mengajari anak langsung tanpa memberikan teori yang

bertele-tele. Metode ini bisa dipakai misalnya dalam mengajarkan adab-adab

sehari-hari, misalkan cara makan dan minum. Dalam sebuah riwayat

dikisahkan:

"Dari Ibnu 'Abbas r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 'Akrabillah

anak-anak kamu dan didiklah mereka dengan adab yang baik'," (H.R. Tabrani)

(Thalib, 1996, p. 78)

5. Metode ibrah dan mau'izzah. Dengan metode ini anak diajak untuk bisa

mengambil setiap pelajaran atau hikmah dari setiap peristiwa kehidupan yang

dialami anak.

6. Metode targhib dan tarhib. Istilah lain dari metode ini adalah reward and

punishment. Melalui metode ini anak akan mengetahui konsekuensi dari setiap

keputusan dan perbuatan yang diambil. (Lestari & Ngatini, 2010, pp. 9-11)

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa :

"Dahulu Rasulullah saw. membariskan 'Abdullah, 'Ubaidillah, dan sejumlah

anak-anak pamannya, Al 'Abbas ra. dalam satu barisan, kemudian beliau

bersabda: "Barang siapa yang paling dulu sampai kepadaku, maka dia akan

mendapatkan anu dan anu." Mereka pun berlomba lari menuju ke tempat Nabi

saw. berada. Setelah mereka sampai kepadanya, maka ada yang memeluk

punggungnya dan ada pula yang memeluk dadanya dan Nabi saw. menciumi

mereka semua serta menepati janjinya kepada mereka" (H.R. Ahmad)

(Rahman, 2005, p. 153)

Disamping enam metode di atas, M. Thalib dalam bukunya berjudul 50

Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shalih menyatakan ada sedikitnya 50 pedoman

yang harus dipegang oleh para orang tua dalam mendidik anaknya, diantaranya

yaitu:
1. Memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik.

2. Mengajar ucapan-ucapan Islami.

3. Membiasakan anak dengan adab Islam sehari-hari

4. Membiasakan anak membaca doa-doa

5. Mengajarkan membaca Alquran

6. Menanamkan sikap dan sifat terpuji

7. Menjauhkan anak dari sikap dan sifat tercela
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8. Mendidik anak menghormati hak-hak orang tua

9. Menanamkan sikap hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih

muda

10. dll

Pendapat lain, Nasih Ulwan (1992, p. 343), memberikan sepuluh saran

berkaitan tentang pendidik anak, yaitu :

1. Menanamkan kerinduan kepada Usaha yang paling mulia.

2. Menyalurkan bakat fitri anak

3. Memberi kesempatan bermain kepada anak

4. Menjalin hubungan baik antara rumah, masjid dan sekolah

5. Memperkuat hubungan antara pendidikan dan anak didik

6. Menerapkan aturan pendidikan sepanjang siang dan malam

7. Menyediakan sarana-sarana kebudayaan yang bermanfaat

8. Menanamkan kecintaan anak terhadap belajar yang berkesinambungan

9. Menanamkan tanggung jawab Islam kepada anak

10. Memperdalam Ruh (semangat) jihad pada jiwa anak

E. PENUTUP

Begitulah beberapa arahan yang diberikan Rasulullah kepada para orang tua

dalam mendidikan putra-putrinya. Sebagai penutup dalam Alquran Allah swt

berfirman:

"… (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana." (Q.S. al Nisâ [4]:11)

Kemudian dalam surat lain Allah swt berfirman:

"Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan

dia kepada kejadian (nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?" (Q.S.

Yasin [36]:68)

Ayat pertama dalam pandangan Ahtar Radhawi (1986, pp. 37-38)

mendeskripsikan tentang sikap Islam terhadap hubungan antara orang tua dan anak-

anak mereka. Allah menegaskan bahwa diatara orang tua dan anak-anak kita, hanya



N. Hartini Metodologi Pendidikan Anak dalam Islam

42 Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 9 No. 1 - 2011

tuhan yang paling mengetahui tentang siapa yang banyak manfaatnya bagi kita.

Yang jelas yang membuat anak mampu berdiri kuat di atas kakinya sendiri dari yang

semulanya lemah secara muthlak adalah cinta, kasih sayang, dan pemeliharaan yang

diberikan kedua orang tuanya dari mulai bayi sampai usia dewasa.

Adapun dalam ayat kedua Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa pada

usia tua Allah akan mengembalikan kita pada usia anak kecil. Pikiran dan tubuh kita

akan berubah menjadi sangat lemah. Karenanya, ketika kita dulu masih lemah untuk

menjaga diri dan orang tua kita saat itu berkorban tanpa pamrih menjaka kita, maka

hari ini sudah saatnya bagi kita untuk menjaga mereka di usia tua.
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