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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada orangtua. 

Karena bersifat amanah, maka setiap orangtua harus menjaga, merawat, 

dan mendidik anak sesuai dengan perintah Allah, bukan sebagaimana yang 

diinginkan orangtua. Orangtua memegang peranan yang penting dan amat 

berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Tanggung jawab pendidikan 

secara mendasar terpikul kepada orang tua, hal itu merupakan fitrah yang 

telah dikodratkan Allah SWT kepada setiap orang tua.
1
 Sebagai mana 

firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6:  

وُدَىا النَّاُس َواْلَِْجـاَرُُ اْ أَنـُْفَسُكْم َوأَْىِلْيُكْم نَارًا َوقُ ٓ  أَيُـَّها الَِّذيَن ءَاَمُنوْا ُقوٓ  يَـــ

َهـــا َملَـــــ ـــَ اِد  َّ ٓ  َعَليـْ ٌِ  َِ َِ ـــ َِ ـــْوَه اَ  َمـــاـــــََِكِغ  ُْ ُْ َُلُـــْوَه َمـــا  ٓ   يـَ أََمـــَُُىْم َويـَْف

مي:  (٦يـُْؤَمُُوَه )التح
“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras. 

Yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

(QS. At-Tahrim [66] :6)
2
 

 

Ayat diatas menegaskan kewajiban orangtua, khususnya ayah 

sebagai kepala rumah tangga, untuk memperhatikan masa depan 
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keluarganya, yaitu masa depan di akhirat. Mereka wajib mendidik 

keluarganya agar tidak menjadi ahli neraka. Allah menyuruh para orangtua 

untuk mendidik anak-anak sesuai dengan tuntutan agama Islam, oleh 

karena itu, setiap orangtua muslim wajib mendorong anak-anaknya 

menjadi orang shaleh.
3
 

Dalam mendidik anak, orangtua merupakan sosok yang pertama 

kali dikenal anak. Karena perilaku keduannya akan sangat mewarnai 

terhadap proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya, disanalah 

anak akan membangun fondasi bagi tegaknya kepribadian yang sempurna, 

sebab pendidikan yang diperolehnya pada masa kecil akan jauh lebih 

membekas dalam membentuk kepribadian anak dari pada pendidikan yang 

diperoleh ketika anak telah dewasa.
4
 

Pada era globalisasi saat ini merupakan tantangan besar bagi 

orangtua dalam upaya mendidik anak. Teknologi yang semakin canggih 

dan akses informasi yang semakin mudah sedikit banyak mempengaruhi 

perkembangan jiwa anak. Akibatnya, fenomena di masyarakat kita saat ini 

terhiasi dengan kian maraknya tawuran antar pelajar, perilaku remaja yang 

menyimpang, seks bebas dan masih banyak lagi kejadian yang jauh dari 

nilai-nilai Islami. Orangtua pun banyak mengeluh atas kenakalan anak-

anak mereka yang sukar dikendalikan seperti  sifat keras kepala, tidak mau 

menurut perintah orangtua, sering berkelahi, tidak mau belajar, merusak 
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milik orang lain, merampok, menipu dan suka berbohong serta kerendahan 

moral lainnya.
5
 Jika kondisi ini dibiarkan, kasus-kasus seperti ini 

nampaknya akan terus meluas seiring perkembangan kemajuan zaman. 

Dan jika hal ini terus berlanjut maka anak sebagai generasi Islam tidak 

mempunyai dasar pendidikan agama yang kuat dalam menghadapi 

tantangan zaman. 

Dalam kondisi ini banyak orang tua yang kurang menyadari apa 

penyebab dari tingkah laku anak mereka. Orangtua lebih melempar 

tanggungjawab pembinaan anak sepenuhnya kepada pihak sekolah. 

Padahal penanaman pendidikan Islami pada diri anak bukan hanya 

tanggung jawab guru di sekolah, artinya tidak harus melalui jalur 

pendidikan formal. Namun orangtua sebagai pemilik anak yang 

sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan utama 

dalam hal ini. Banyak kasus kenakalan yang dilakukan oleh anak lebih 

banyak disebabkan karena kondisi orangtua sendiri, seperti kurangnya 

kasih sayang dan perhatian orangtua, kurangnya pendidikan yang 

diberikan kepada anak di rumah, kondisi keluarga yang tidak harmonis 

dan lain sebagainya.
6
 

Para pakar ilmu sosial memandang keluarga sebagai salah satu 

mata rantai kehidupan yang paling essensial dalam sejarah perjalanan 

hidup anak manusia. Keluarga sebagai pranata sosial pertama dan utama, 

tidak dibantah lagi mempunyai arti paling strategis dalam mengisi dan 
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membekali nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan oleh anak-anak yang 

tengah mencari makna kehidupannya.
7
 Oleh karena itu, Islam menawarkan 

metode-metode yang banyak di bawah rubrik aqidah atau keyakinan, 

norma atau akhlak serta fikih sebagai dasar dan prinsip serta cara untuk 

mendidik anak. Dan awal mula pelaksanaannya bisa dilakukan dalam 

keluarga. 

Seorang anak yang shaleh adalah buah dari pendidikan yang 

berpegang pada ajaran Islam dengan mengambil teladan Rasulullah saw.
8
 

Salah satu tuntunan Rasulullah SAW tentang metode mendidik anak, 

dengan langkah mengajarkan ibadah solat kepada anak, sebagaimana 

sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sabrah bin Ma‟bad 

al-juhani radhiyallahu „anhu: 

َِّْبَّ بِ  َِ قَاَل َرُسْوُل اِ  َصلَّى ا ُ َعَلْيِو َوَسلََّم : ُمُُْوا ال َّْ  ُِ اَِذا بـََلَغ َسـْْ ا ل

َها. )رواه أبو داود ( ُِبـُْوُه َعَليـْ , َواَِذا بـََلَغ َعْشَُ ِسِنِْيَ فَاْض  ِسِنِِيَ
“Rasulullah shallallahu „alayhi wa sallam bersabda,”perintahkanlah 

anak kecil untuk shalat apabila sudah berusia tujuh tahun. Apabila 

sudah mencapai usia sepuluh tahun, maka pukullah untuk 

shalat”.(HR. Abu Dawud)
9
 

 

Dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan pada kita tentang 

implikasi metode yang sangat berperan penting dalam menanamkan 

karakter anak. Maka dari itu, kita perlu menggali lebih dalam bagaimana 
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metode dan panduan Rasulullah dalam hal mendidik anak, karena 

sesungguhnya setiap apa yang Rasulullah ajarkan adalah sebagai solusi 

dalam setiap problem yang kita temui di kehidupan kita. 

Berkaitan akan permasalahan tersebut diatas, Muhammad Nur 

Abdul Hafizh Suwaid yang merupakan salah satu pemikir dan pemerhati 

pendidikan Islam, terutama pendidikan anak, memberikan pemahaman 

kepada para pendidik termasuk orang tua agar dalam mendidik anak 

menggunakan metode yang baik dan sesuai dengan ajaran Rasulullah 

SAW.
10

 

Beliau memaparkan secara mendalam dan luas mengenai metode 

mendidik anak menurut Rasulullah SAW dalam kitab karangannya 

“Manhaj at Tarbiyah an Nabawiyah lith Thifl” yang telah diterjemahkan 

dalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan dengan judul Prophetic Parenting. 

Sejatinya, sudah banyak tokoh terkenal yang telah lebih dahulu membahas 

mengenai metode dalam mendidik anak yang dimiliki oleh Rasulullah, 

seperti Al Ghazali, Abdullah Nashih Ulwan, dan lain sebagainya. Namun, 

berdasarkan pengamatan penulis, buku karangan Muhammad Suwaid ini 

lebih sistematika dan rinci dalam pemaparan mengenai aspek metode 

mendidik anak yang harus diajarkan orangtua kepada anak. Dengan 

kemasan yang sederhana namun berisi lengkap, buku ini menjadi mudah 

dalam mempelajarinya. Merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan 
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 Sucipto, Konsep Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga (Kajian Analitik Buku 
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Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 6-7. 
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menganalisa buku tersebut,  maka penulis menjadikannya sebagai  tema 

penelitian dengan mengambil judul penelitian ”Metode Mendidik Anak 

(Studi Analisis Terhadap Buku Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik 

Anak Karya Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid)”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pengertian dan menghindari kesalahpahaman 

dalam memahami judul skripsi ini, maka akan diuraikan tentang 

pengertian judul sebagai berikut: 

1. Metode 

Metode secara harfiyah berasal dari bahasa Yunani methodos, yang 

artinya jalan atau cara.
11

 Menurut kamus besah bahasa indonesia 

metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki.
12

 Jadi, 

metode merupakan sebuah cara yang ditempuh didalam setiap kegiatan 

manusia untuk memudahkan mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. Mendidik 

 Mendidik adalah membentuk manusia untuk menepati tempatnya 

yang tepat dalam susunan masyarakat serta berperilaku secara 

proporsional sesuai dengan susunan ilmu dan teknologi yang 

dikuasainya.
13
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 Mendidik dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengantarkan 

anak didik ke arah kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani. 

Oleh karena itu mendidik dikatakan sebagai upaya pembinaan pribadi, 

sikap mental dan akhlak anak didik.
14

 

 Jadi mendidik adalah membantu dengan sengaja pertumbuhan anak  

dalam mencapai kedewasaan melalui bimbingan. Pada dasarnya, anak 

telah memiliki potensi dan kemampuan untuk menuju kedewasaannya. 

3. Anak 

 Anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada orangtua. 

Karena bersifat amanah, maka setiap orang tua harus menjaga, 

merawat, dan mendidik anak sesuai dengan perintah Allah, bukan 

sebagaimana yang diinginkan orang tua.
15

 

 Menurut Imam Al- Ghozali anak merupakan amanah Allah yang 

harus dijaga dan dididik untuk mencapai keutamaan dalam hidup dan 

mendekatkan diri pada Allah.
16
 Jadi anak adalah amanah yang diberikan 

Allah kepada orangtua yang harus dijaga dan dididik untuk mencapai 

keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri kepada Allah. 

Jadi metode mendidik anak menurut nabi adalah cara teratur yang 

digunakan untuk membantu dengan sengaja pertumbuhan anak dalam 

mencapai kedewasaan melalui bimbingan, dengan menggunakan sunnah-
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 Sardiman A.M., Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta :Raja Grafindo 
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sunnah nabi Mudammad saw. Dengan penegasan istilah diatas, maka yang 

dimaksud dengan judul adalah rangkaian, ide atau gambaran dari metode 

mendidik anak menurut nabi dalam buku Prophetic Parenting Cara Nabi 

Mendidik Anak karya Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode mendidik anak dalam buku Prophetic Parenting 

Cara Nabi Mendidik Anak Karya Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh 

Suwaid ? 

2.  Bagaimana implementasi metode mendidik anak dalam buku 

Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak Karya Dr. Muhammad 

Nur Abdul Hafizh Suwaid dalam keluarga ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka 

penulisan skripsi ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana metode mendidik anak dalam buku 

Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak Karya Dr. Muhammad 

Nur Abdul Hafizh Suwaid. 

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi metode mendidik anak 

dalam buku Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak Karya Dr. 

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid dalam keluarga. 

E. Manfaat Penelitian 
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Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai kontribusi dan tambahan pengetahuan tentang pendidikan 

Islam khususnya metode mendidik anak. 

b. Sebagai tambahan khazanah keilmuan yang merupakan wujud 

sumbangan pemikiran dalam ilmu pendidikan Islam dan juga 

sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam penelitian lanjutan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini. 

c. Bagi peneliti, dengan meneliti metode mendidik anak menurut 

Nabi dalam buku Prophetic parenting karya Muhammad Suwaid, 

maka akan menambah pemahaman yang mendalam mengenai 

bagaimana metode mendidik anak menurut Nabi tersebut. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan saran kepada orang tua tentang pentingnya mendidik 

anak berdasarkan ajaran Rasulullah untuk bekal dimasa 

mendatang. 

b. Dapat memberikan sumbangan pikiran motivasi kepada orang tua 

untuk menambah pengetahuan terhadap permasalahan mendidik 

anak sesuai dengan petunjuk Nabi saw. 

F. Kajian Pustaka 

Untuk melengkapi kepustakaan yang ada, yang mana penulis 

membahas skripsi tetang Metode Mendidik Anak (Studi Analisis Terhadap 
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Buku Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak Karya Muhammad 

Nur Abdul Hafizh Suwaid), sebagai penguat dalam skripsi ini, peneliti 

menghubungkan berbagai sumber kajian ilmiah yang tentunya lebih 

relevan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

antara lain: 

1. Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode Pendidikan Keluarga 

dalam Kitab Tarbiyah Al-Aulad Fi Al-IslamOleh Abdullah Nashih 

„Ulwan” oleh Uswatun Khasanah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, tahun 2016. Didalam skripsi ini lebih memfokuskan 

kepada metode-metode apa yang digunakan dalam pendidikan 

keluarga supaya pengembangan potensi anak dapat dilakukan secara 

optimal. Sedangkan yang membedakan adalah sumber yang dikaji 

berbeda, karena sumber kajian penulis bukan dari kitab karya Abdullah 

Nashih „Ulwan; Tarbiyah Al-Aulad Fi Al-Islam melainkan buku 

Prophetic Parenting  karya Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. 

2. Skripsi yang berjudul “Konsep Pendidikan Islam Dalam Keluarga 

Menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung” oleh Fadilatus Saniyah 

mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tahun 2015. skripsi 

ini mendeskripsikan tentang konsep pendidikan islam dalam keluarga, 

pentingnya keluarga, fungsi pendidikan keluarga dalam islam, dan 

peranan keluarga dalam penddikan islam anak. Skripsi ini menekankan 

pada fungsi pendidikan yang menjadi tanggung jawab keluarga untuk 

mendidik dan menumbuhkan segala aspek kepribadian anak melalui 
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peran orang tua dalam pendidikan anak, sedangkan skripsi ini penulis 

menekankan pada tanggung jawab orangtua dalam mendidik anak 

yang menggunakan  metode dari Rasulullah Saw, agar sesuai dengan 

ajaran agama Islam.
17

 

3. Skripsi yang berjudul “Metode Pendidikan Karakter Islami Terhadap 

Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Buku Pendidikan  Anak 

dalam Islam dan Relevensinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional” 

oleh Yuni Irawati mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang 

metode pendidikan karakter islami terhadap anak secara mendalam dan 

mengetahui fungsi metode pendidikan karakter anak menurut Abdullah 

Nasih Ulwan. Penelitian ini menanamkan nilai-nilai aqidah, 

pembinaan ibadah pada anak, dan menanamkan nilai-nilai akhlak pada 

anak.
18

 

4. Buku yang berjudul “Cara Rasulullah Saw Mendidik Anak” oleh Ayu 

Agus Rianti, buku cetakan keempat, April 2016. Buku ini membahas 

tentang bagaimana cara Rasulullah Saw mendidik anak, mendidik anak 

adalah suatu anugerah sekaligus amanah terbesar bagi para orang tua. 

Allah akan meminta pertanggung jawaban atas amanah yang 

dititipkannya kepada orang tua. Buku ini akan menjelaskan secara 
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 Fadilatus Saniah, Konsep Pendidikan Islam Dalam Keluarga Menurut Prof. Dr. Hasan 

Langgulung, Skripsi Strata 1 UNISNUJepara, (Jepara: Perpustakaan UNISNU Jepara, 2016). 
18

 Yuni Irawati, Metode Pendidikan Karakter Islami Terhadap Anak Menurut Abdullah 

Nasih Ulwan dalam Buku Pendidikan  Anak dalam Islam dan Relevensinya dengan Tujuan 

Pendidikan Nasional, Skripsi Strata 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. ii. 
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praktis dan aplikatif bagaimana Rasulullah Saw mendidik dan bergaul 

dengan anak-anak. Dan buku ini dapat menjadi jawaban atas ketidak 

tahuan para orang tua tentang sunnah-sunnah dalam mendidik anak, 

mulai dari kandungan hingga dewasa.
19

 

5. Artikel N. Hartini yang berjudul “Metodologi Pendidikan Anak Dalam 

Pandangan Islam (studi tentang cara-cara Rasulullah saw dalam 

mendidik anak)” dalam Jurnal Pendidikan  Volume 9 Nomor 1 2011 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode dalam mendidik anak 

yang disajikan dari berbagai pendapat para ahli pendidikan yang 

bersumber pada contoh yang dilakukan oleh Rasulullah saw semasa 

hidupnya.
20

 

Dari beberapa penelitian skripsi, buku dan jurnal diatas, secara 

garis besar penelitian tersebut menelaah sebuah kajian dengan fokus sama, 

yaitu tentang konsep pendidikan anak. Namun masing-masing penelitian 

menggunakan subyek dan pendekatan, serta tujuan yang berbeda. 

Penelitian yang membahas metode mendidik anak dalam buku Prophetic 

Parenting belum ditemukan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan 

penelitian terhadap buku Prophetic Parenting dengan fokus kajian tentang 

metode mendidik anak. 

G. Metode Penelitian 

                                                             
19

 Ayu Agus Rianti, Cara Rasulullah Saw Mendidik Anak, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 

hlm. vi-viii. 
20

 N. Hartini, Metodologi Pendidikan Anak Dalam Pandangan Islam (studi tentang cara-

cara Rasulullah saw dalam mendidik anak), Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta‟lim Vol. 9, No.1, 

2011. Hlm. 31-41.  
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Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena 

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan 

analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
21

 

Sedangkan dalam pengertian yang lain metode penelitian adalah 

suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya, dibandingkan dengan standart ukuran yang telah 

ditentukan.
22

 Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari 

dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam 

suatu latar yang berkonten khusus.
23

 Penelitian kualitatif lebih bersifat 

deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, 

sehingga tidak menekankan pada angka.
24

 

                                                             
21

 Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.  
22

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hlm. 126. 
23

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), Cet. Ke-32, hlm. 6. 
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-3, hlm. 

3. 
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Penelitian ini merupakan murni kepustakaan (Library 

Research), yakni penelitian kepustakaan atau penelitian murni dengan 

mengumpulkan data-data kepustakaan yang relevan dengan obyek 

studi yang dimaksud, baik dari buku, jurnal, majalah, surat kabar dan 

sebagainya.
25

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library 

research) maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik 

dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
26

 Dokumen sudah lama digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen 

sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, 

bahkan untuk meramalkan.
27

 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber dan berbagai cara. Dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat mengunakan sumber primer, dan sumber 

sekunder.
28

 Adapun sumber data dalam skripsi ini adalah: 

a. Sumber data primer  

                                                             
25

 Sutrisni Hadi, Metode Riset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 9.  
26

 Ibid, hlm. 326. 
27

 Lexy J. Moleong, Op.Cit, hlm. 217. 
28

 Sugiyono, Op.Cit, hlm. 187. 
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Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.
29

 Adapun data primer dalam 

penelitian ini adalah buku karya Muhammad Nur Abdul Hafizh 

Suwaid “Prophetic Parenting”.  

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.
30

 yaitu buku-

buku penunjang yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. 

Sember data sekunder ini meliputi : buku Mendidik Anak Bersama 

Nabi (karya Muhammad Suwaid), Cara Rasulullah Saw. Mendidik 

Anak (karya Ayu Agus Rianti, S.E), Ternyata Mendidik Anak Cara 

Rasulullah Itu Mudah dan Lebih Efektif (karya Wendi Zarman), 

Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan 

Remaja (karya H.TB. Aat Syafaat, dkk.), Pendidikan Anak Dalam 

Islam (karya DR. Abdullah Nashih „ulwan). Penulis menggunakan 

sumber ini dengan cara menelaah terhadap sumber-sumber primer, 

sumber sekunder dan karya lainnya yang mendukung bagi 

penulisan skripsi ini.  

3. Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif 

analisis, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun 

data kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau 

                                                             
29

 Ibid, hlm. 308. 
30  
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penafsiran terhadap data tersebut.
31

 Dalam hal ini untuk membuka 

pesan yang terkandung dalam bahasa teks, terutama buku. Dan juga 

menggunakan metode interpretasi data. Metode interpretasi data adalah 

menyelami isi buku untuk dengan setepat mungkin mampu 

mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan.
32

 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan penulisan dan penyusunan serta pemahaman 

skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman 

abstraksi, kata pengantar, dan daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Dalam bagian ini memuat beberapa bab-bab antara lain: 

BAB I Pendahuluan terdiri dari, latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II Landasan Teori terdiri dari: 

A. Kajian tentang metode mendidik anak meliputi 

pengertian metode, pengertian mendidik, pengertian 

                                                             
31

 Winarno Sukrahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, (Bandung: 

Transito, 1998), hlm. 139. 
32

 Anton Bakker, Ahmad Choiris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1992), cet. 1, hlm. 69. 
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anak, dan pengertian metode mendidik anak. 

B. Tujuan mendidik anak 

C. Macam-macam metode mendidik anak. 

D. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian anak. 

BAB III Kajian obyek penelitian meliputi: 

A. Biografi DR. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. 

B. Gambaran Umum Buku Prophetic Parenting Karya 

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid 

C. Metode Mendidik Anak Dalam Buku Prophetic 

Parenting Karya Muhammad Nur Abdul Hafizh 

Suwaid. 

BAB IV Analisis metode mendidik anak dalam buku Prophetic 

Parenting karya Muhammad Nur Abdul Hafizh   Suwaid. 

A. Analisis metode mendidik anak dalam buku Prophetic 

Parenting karya Muhammad Nur Abdul Hafizh 

Suwaid. 

B. Implementasi metode mendidik anak dalam buku 

Prophetic Parenting karya Muhammad Nur Abdul 

Hafizh Suwaid dalam keluarga. 

BAB V Penutup berisi tentang, simpulan, saran-saran dan penutup. 

 


