
 

ABSTRAK 

 
Tauhiq, 2022. Konsep Pendidikan Anak (Tinjauan Konseptual Menurut al-Qur’an 
dan al- Hadits), yang dibimbing oleh:  Rusli Malli dan Hj. Sumiati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana urgensi 
pendidikan anak menurut pandangan Islam, 2) Bagaimana konsep pendidikan 
anak menurut al-Qur’an dan 3) Bagaimana konsep pendidikan anak menurut al-
Hadits. 

Untuk melihat ketiga masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian 
Studi Pustaka (library research) dengan menggunakan al-Qur’an dan al-Hadits 
sebagai sumber data primer  dan buku-buku penunjang yang berhubungan 
dengan judul sebagai sumber sekunder. Fokus penelitian pada konsep 
pendidikan anak (tinjauan konseptual menurut al-Quran dan al-Hadits), Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir dedukatif, yakni penelitian yang 
bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang 
bersifat khusus, dalam bentuk uraian naratif.  

Pendidikan anak dalam Islam merupakan hal sangat urgen karena anak-
anak yang lahir di dunia ini dalam keadaan suci (fitrah) dalam artian jiwa dan 
pikirannya masih kosong sehingga butuh pendidikan khususnya dari orang 
tuanya masing-masing, karena orang tua memegang peran yang sangat 
menentukan terhadap kehidupan anak. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup 
manusia (hudanlinnas)  memiliki petunjuk serta ajaran yang sangat sempurna, 
termasuk konsep-konsep pendidikan anak sebagaimana dijelaskan dan surah 
Ibrahim ayat 35-41 dan surah Lukman ayat 12-19.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur’an dan al-Hadits Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 
memiliki konsep pendidikan anak yang sangat sempurna, oleh karena itu sudah 
sepatutnya semua orang yang terlibat dalam pendidikan ini memahami dengan 
baik konsep-konsep tersebut, termasuk orang tua sebagai penanggung jawab 
utama dalam proses pendidikan anak, semestinya memiliki bekal atau persiapan 
yang cukup baik jasmani dan rohani, psikis dan mental serta persiapan keilmuan 
dalam mengelola rumah tangga dan sebagai mu’allim (pengajar) di keluarganya.  

Maka hal yang niscaya bagi calon orang tua untuk membekali dirinya 
dengan keilmuan yang matang baik melalui pendidikan formal maupun non 
formal. Untuk mencapai keberhasilan pendidikan tersebut, diperlukan sinergitas 
yang berkesinambungan antara pendidikan di keluarga sebagai lembaga 
pendidikan non formal maupun melalui bangku sekolah sebagai lembaga 
pendidikan formal, orang tua dan guru diharapkan bisa bekerjasama dengan 
baik, masing-masing pihak mengontrol anak-anak didik kita sesuai dengan 
tanggung jawab masing-masing. 
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