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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Tentang Metode Mendidik Anak 

1. Pengertian Metode 

Ditinjau dari segi etimologis, metode berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu methodos. Kata ini berasal dari dua suku kata, yaitu 

metha yang berarti “melewati” atau “melalui”, dan hodos yang berarti 

“jalan” atau “cara”. Sedangkan bila ditinjau dari segi terminologis, 

metode dapat dimaknai sebagai jalan yang ditempuh oleh seseorang 

supaya sampai pada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan atau 

perniagaan maupun dalam kaitan ilmu pengetahuan dan lainnya.
1
 

Metode, dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah thariqah yang 

berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan suatu 

pekerjaan.
2
 Beberapa ahli juga mendefinisikan tentang metode sebagai 

berikut: 

Menurut Djamaluddin dan Abdullah Aly dalam Kapita Selekta 

Pendidikan Islam, metode berasal dari kata “meta” berarti melalui dan 

“hodos” yang berarti jalan. Jadi, metode adalah jalan yang harus 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
3
 Menurut Ahmad Husain al-

                                                             
1
 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail 

Media Group, 2009), Cet. IV, hlm. 7-8. 
2
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 155. 

3
 Mastur Faizi, Ragam Metode Mengajarkan Eksakta Pada Murid, (Yogyakarta:DIVA 

Press, 2013), hlm. 12-13. 
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Liqaniy, metode merupakan Langkah-langkah yang diambil seorang 

pendidik guna membantu peserta didik merealisasikan tujuan tertentu.
4
 

Sedangkan menurut Muhibbin Syah metode  secara harfiyah 

berarti cara. Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai 

cara melakukan sesuatu kegiatan atau cara-cara melakukan kegiatan 

dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis.
5
 

Dalam bahasa arab, metode disebut tariqah, artinya jalan, cara, system, 

atau ketertiban dalam melakukan sesuatu. Menurut istilah, metode 

ialah cara dan apa saja yang dapat digunakan untuk menolong, 

menentukan atau membimbing anak dalam masa pertumbuhannya agar 

kelak menjadi manusia yang berkepribadian muslim yang diridai oleh 

Allah.
6
 

Berkaitan dengan metode, didalam Al Qur’an telah dijelaskan 

secara umum tentang metode dalam pembelajaran yaitu terdapat dalam 

surat Luqman ayat 13 

                        

      ) :۳۱لقمان) 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya : Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

                                                             
4
 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para 

Tokohnya, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 209. 
5
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1995), hlm. 201. 
6
 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 169. 



20 
 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar.”(QS. Luqman: 13)
7
 

 

Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa metode adalah cara yang teratur dan sistematis yang harus 

ditempuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

2. Pengertian Mendidik 

Menurut Sardiman, mendidik dapat diartikan sebagai suatu 

usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan, baik secara 

jasmani maupun ruhani. Oleh karena itu, mendidik dikatakan sebagai 

upaya pembinaan pribadi, sikap mental, dan akhlak anak didik. 

Mendidik diartikan secara utuh baik aspek kognitif, psikomotorik, 

maupun afektif, agar tumbuh sebagai manusia yang berkepribadian. 

Sementara itu, menurut Suparlan, mendidik dari segi isi, sangat 

berkaitan dengan moral dan kepribadian. Jika ditinjau dari segi proses, 

maka mendidik berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar 

dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi 

kesepakatan bersama. Kemudian bila ditilik dari segi strategi dan 

metode yang digunakan, mendidik lebih menggunakan keteladanan 

dan pembiasaan.
8
 

Mendidik menurut Langeveld sebagaimana dikuti oleh M. 

Sukardjo dan Ukim Komarudin adalah mempengaruhi dan 

                                                             
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta: Syaamil Quran, 

2007), hlm. 413. 
8
 Sitiatava Rizema Putra, Metode Pengajaran Rasulullah saw, (Yogyakarta: DIVA Press, 

2016), hlm. 15-16.   
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membimbing anak dalam usahanya mencapai kedewasaan.
9
 Bantuan 

atau bimbingan itu dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan 

anak didik dalam situasi pendidikan yang terdapat dalam lingkungan 

rumah tangga, sekolah mauun masyarakat. 

Dalam lingkup yang lebih spesifik, mendidik adalah 

menyampaikan pengajaran, norma-norma dan nilai-nilai hidup, aturan, 

dan hukum.
10

 Jadi mendidik adalah membantu dengan sengaja 

pertumbuhan anak dalam mencapai kedewasaan melalui bimbingan 

baik secara jasmani maupun ruhani. 

3. Pengertian Anak 

Anak adalah orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki, 

perempuan maupun khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua 

lawan jenis. Secara status, seorang anak adalah hasil pernikahan yang 

sah antara suami istri, karena pernikahan adalah satu-satunya tanggung 

jawab terhadap keturunan, baik ditinjau dari segi nafkah yang wajib, 

bimbingan, pendidikan maupun warisan.
11

 

Anak adalah amanah yang diberikan tuhan kepada orangtua. 

Sebagai amanah tentu harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-

baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa diberi 

amanah. Firman Allah SWT:  

                                                             
9
 M. Sukardjo dan Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya, 

(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 10. 
10

 Jarot Wijanarko, Mendidik Anak Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional dan 

Spiritual, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 3. 
11

  Mohammad Fauzil Adhim, Mendidik Anak Hingga Taklif, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), hlm. 7. 
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َل  ََْْ يذِ يي َََْييََْرْة  َي َل  ييل  ِيي َِ َْْذَرييْة ِضعَ ذييَخ َ ييَاَذل  َِ َْلَلْل  َْ كَيَِْميي ََ للذييَن َل لَيي ْْ َولْيََ
َللهلَل  َِل  َوْلََيِ       (٩ء:ٓ  )للّنسيل    

“Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang 

senadainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) 

mereka. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertaqwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar.” (QS. An-Nisa [4]: 9)12
 

  

Ayat diatas menjelaskan bahwa orangtua harus khawatir jika 

anaknya lemah iman atau spiritualnya. Orangtua benar-benar harus 

memperhatikannya agar anak-anak tidak terjerumus ke jalan yang 

dimurkai. Tidak cukup kewajiban orangtua terhadap anak hanya 

memberinya makan dan pakaian, akan tetapi juga diperintahkan untuk 

memelihara dari api neraka. Orangtua berkewajiban menanamkan 

nilai-nilai agama kepada anak-anaknya agar kelak menjadi manusia 

yang bertakwa.
13

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian anak secara umum 

adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan 

kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun 

diluar perkawinan.
14

  

4. Pengertian Metode Mendidik Anak 

                                                             
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid  dan Terjemahnya, (Jakarta: Syaamil 

Quran, 2007), hlm. 78. 
13

 Slamet Ristanto & Nurul Pratiwi, Mengajak Anak-Anak Ke Tanah Suci,(Yogyakarta: 

Pustaka Marwa, 2006), Cet. 1., hlm. 28-30. 
14

 Tholib Setiadi, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. (Bandung: Alfabeta. 2010), 

hlm. 173. 
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Berdasarkan penjelasan diatas jadi dapat disimpulkan metode 

mendidik anak adalah cara yang teratur dan sistematis untuk 

membantu dengan sengaja pertumbuhan anak dalam mencapai 

kedewasaan melalui bimbingan baik secara jasmani maupun ruhani 

yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan.  

Mendidik anak adalah salah satu bentuk kewajiban dan 

tanggung jawab orangtua dalam mengasuh dan membesarkan anak-

anaknya. Menurut Ngalim Purwanto orangtua adalah pendidik sejati 

pendidik karena kodratnya.  Sehingga orang tua memiliki tanggung 

jawab yang besar terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya yang 

termasuk juga adalah tanggung jawab mendidik anak-anaknya. 

Tanggung jawab tersebut merupakan fitrah yang telah dikodratkan 

kepada setiap orangtua.   

B. Tujuan Mendidik Anak 

Mendidik merupakan salah satu sarana untuk mempersiapkan anak 

dalam rangka menghadapi masa dan zaman selanjutnya serta memelihara 

peradaban manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terkandung 

dalam Al-Quran dan Hadits. Mendidik anak memiliki tujuan mulia, yaitu 

membentuk pribadi anak yang shalih dan shalihah, mendekatkan diri 

kepada Allah dalam rangka menggapai ridha-Nya. Anak yang memiliki 

keimanan kuat perlu dipersiapkan sejak dini mengingat persoalan hidup 

yang akan dihadapi begitu berat. Hanya orang-orang yang memiliki 

keimanan kuat yang akan mampu bertahan menghadapi beratnya berbagai 
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tantangan kehidupan. Orang yang seperti ini lah yang harus dipersiapkan 

dengan pendidikan Islami yang bermula dari keluarga.
15

 

Mendidik anak dalam islam juga memiliki beberapa tujuan lain, di 

antaranya: 

1. Membentuk anak sebagai insan yang bertakwa kepada Allah. Agar 

anak mampu mengerti dan memahami ilmu agama, kemudian mampu 

mengamalkan dan mendakwahkannya, serta senantia bersabar saat 

mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu agama.  

2. Membentuk anak sebagi generasi yang kuat. Kuat yang dimaksut 

adalah kuat secara iman, fisik, mental, keterampilan, ekonomi, dan 

sebagainya. Karena itu, anak harus dibentuk sebagai pribadi yang 

memiliki kekuatan dengan cara menjalankan pendidikan yang baik di 

dalam rumah, dan memberikan pendidikan tambahan  di luar rumah 

melalui lingkungan maupun sekolah.   

3. Menjadikan anak tersebut sebagai anak shalih yang selalu mendoakan 

kedua orangtuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun setelah 

meninggal.
16

 

C. Macam-Macam Metode Mendidik Anak 

Dr. Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan lima metode pendidikan 

untuk membentuk dan mempersiapkan anak secara mental dan moral, 

saintikal, spiritual, dan sosial, sehingga anak dapat mencapai kematangan 

yang sempurna. Kelima metode pendidikan anak tersebut adalah: 

                                                             
15 Asadulloh Al-Faruq, Mendidik Balita mengenal Agama, (Solo: Kiswah Media, 2010), 

hlm. 27. 
16

 Ibid, hlm. 28. 
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1. Mendidik dengan Keteladanan 

Keteladanan dalam pendikan merupakan cara yang efektif dan 

berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk dalam aspek akhlak, 

mental, dan sosial anak.  Mengingat orangtua dan pendidik adalah 

seorang figur terbaik dalam pandangan anak yang tindak tanduk dan 

sopan santunnya, disadariatau tidak akan ditiru oleh mereka. Bahkan 

bentuk perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya akan senantiasa 

tertanam dalam kepribadian anak. Oleh karena itu masalah keteladanan 

menjadi faktor penting dalam menentukan baik buruknya anak.  

Keteladanan menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada baik 

buruknya anak. Jika orangtua dan pendidik adalah seorang yang jujur 

dan terpercaya, maka anak akan tumbuh dalam kejujuran dan sikap 

amanah. Namun, jika orangtua dan pendidik adalah seorang yang 

pendusta dan khianat maka anak juga akan tumbuh dalam kebiasaan 

dusta dan tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu orang tua dan pendidik 

di tuntut untuk menjadi contoh terbaik bagi anak dan anak didiknya.
17

 

2. Mendidik dengan Kebiasaan 

Telah ditetapkan dalam syariat Islam bahwa anak semenjak lahir 

sudah diciptakan dalam keadaan bertauhid yang murni, agama yang 

lurus, dan iman kepada Allah. Sebagaimana firmn Allah dalam QS. 

Ar-Rum [30]:30. 

                                                             
17

 DR. Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Insan Kamil: Solo, 

2015), hlm. 516-519. 
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َ أََقْة                          
                      

 (  ٠ٓ)للّْوم:
“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui.”(QS. Ar-Rum [30]: 30)
18

 

 

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa anak dilahirkan dengan 

naluri tauhid dan iman kepada Allah. Dari sini tampak peranan 

pembiasaan, pengajaran dan pendidikan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak dalam menentukan tauhid yang murni, budi 

pekerti yang mulia, rohani yang luhur dan etika religi yang lurus.  

Pendidikan dengan metode pengajaran dan pembiasaan ini 

adalah termasuk prinsip utama dalam pendidikan dan merupakan 

metode paling efektif dalam pembentukan akidah dan pelurusan akhlak 

anak. Sebab, pendidikan ini didasarkan pada perhatian dan 

pengikutsertaan, didirikan atas dasar targhib dan tarhib serta bertolak 

dari bimbingan serta pengarahan.  

Oleh karena itu, betapa kita membutuhkan para pendidik yang 

menunaikan tugas risalahnya dengan sesempurna mungkin, mau 

mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada dunia pendidikan Islam 

dengan tekun, tabah dan penuh kesabaran. Sehingga, dalam waktu 

dekat mereka dapat menyaksikan buah hati mereka menjadi para da’i 

                                                             
18

 Kementerian Agama RI, Op.cit., hlm. 407. 
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penyebar risalah Islam, para reformis moral, pemuda-pemuda dakwah 

dan tentara-tentara jihad. Dengan demikian jelas, bahwa mendidik dan 

membiasakan anak sejak kecil adalah upaya yang paling terjamin 

berhasil dan memperoleh buah yang sempurna. Sedangkan mendidik 

dan melatih setelah anak berusia dewasa, maka jelas di dalamnya 

terdapat kesulitan-kesulitan bagi orang-orang yang hendak mencari 

keberhasilan dan kesempurnaan.
19

 

3. Mendidik dengan Nasihat 

Metode pendidikan yang cukup berhasil dalam pembentukan 

akidah, anak dan mempersiapkannya baik secara moral, emosional 

maupun sosial, adalah pendidikan anak dengan memberikan 

kepadanya nasehat-nasehat. Karena nasehat memiliki pengaruh yang 

cukup besar dalam membuka mata kesadaran anak-anak akan hakikat 

sesuatu, mendorong mereka menuju harkat dan martabat luhur, 

menghiasinya dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan 

prinsip-prinsip Islam. 

Tidak ada seorang pun yang menyangkal, bahwa 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-Quran menegaskan 

pengertian ini dalam banyak ayatnya, dan berulangkali menyebutkan 

                                                             
19

 DR. Abdullah Nashih Ulwan ,Op.cit., hlm. 542-543. 
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manfaat dari peringatan dengan kata-kata yang mengandung petunjuk 

dan nasehat yang tulus. 

 ٌَْْب أَْو أ َََشَرَْدٌ نذ َِف َضَلَك َلنَْمَْى َلَمْل َملَن لَِه, قَي  ْلَ ى للسذَمَع َوِه

   (٠٣:ٓ  )ق

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang 

menggunakan pendengarannya, sedang Dia menyaksikannya." 

(QS. Qaaf: 37)
20

  

Sebagaimana telah penulis kemukakan di atas berdasar bukti-

bukti Al-Quran yang menerangkan secara tegas dan jelas, bahwa jiwa 

yang murni, hati yang terbuka, akal yang jernih dan berpikir, jika 

dimasuki kata-kata yang membekas, nasehat yang berpengaruh, 

peringatan yang tulus, maka dengan cepat akan memberi respon dan 

jawaban tanpa ragu, terpengaruh tanpa bimbang, bahkan dengan cepat 

akan tunduk kepada kebenaran dan menerima hidayah Allah yang 

diturunkan. 

Pendidik hendaknya memahami betul akan hakikat ini, dan 

menggunakan metode-metode Al-Quran dalam upaya memberikan 

nasehat, peringatan dan bimbingannya, untuk mempersiapkan anak-

anak mereka yang masih usia muda, baik sebelum tamyiz maupun 

pada usia remaja, dalam hal akidah maupun moral, dalam 

pembentukan kepribadian maupun kehidupan sosial, jika mereka 

                                                             
20 Kementerian Agama RI, Op.cit., hlm. 520. 
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memang mengingin-kan kebaikan, kesempurnaan, kematangan akhlak 

dan akal anak-anak.
21

  

4. Mendidik dengan Perhatian atau Pengawasan  

Mendidik dengan perhatian adalah mengikuti perkembangan 

anak dan mengawasinya dalam pembentukan akidah, akhlak, mental, 

dan sosialnya. Begitu juga dengan terus meperhatikan keadaannya 

dalam pendidikan fisik dan intelektualnya.  

Mendidik dengan memberikan perhatian dianggap sebagai salah 

satu dari asas yang kuat dalam membentuk manusia yang seimbang, 

yaitu dengan memberikan semua haknya sesuai dengan porsinya 

masing-masing, yang sanggup mengemban semua tanggung jawab 

yang dimilikinya, dan melakukan semua kewajibannya. Melalui upaya 

tersebut akan tercipta muslim hakiki, sebagai batu pertama untuk 

membangun pondasi Islam yang kokoh. Dengan mengendalikan 

dirinya, akan berdiri Daulah Islamiyah yang kuat dan kokoh. Dengan 

kultur, posisi dan eksistensinya, maka bangsa lain akan tunduk 

kepadanya. 

Memberikan perhatian merupakan unsur utama dari pendidikan 

anak, sehingga jika anak lalai, segera diperingatkan. Jika anak 

melencengkan, segera diluruskan. Jika anak melihat kemungkaran, 

segera dicegah agar tidak mendekatinya. Jika anak berbuat kebaikan, 

segera mendapat motivasi dan ucapan terima kasih. 

                                                             
21 DR. Abdullah Nashih Ulwan, Op.cit., hlm. 558-559. 
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Islam, dengan keuniversalan prinsipnya dan peraturannya yang 

mendorong para orang tua, dan pendidik, untuk selalu memperhatikan 

dan mengawasi anak-anak mereka disemua aspek kehidupan dan 

pendidikannya. 

Demikianlah metode Islam dalam pendidikan dengan 

pengawasan. Metode tersebut, seperti yang kita lihat, adalah metode 

yang lurus. jlka diterapkan, maka anak kita akan menjadi penyejuk 

hati, menjadi anggota masyarakat yang saleh, bermanfaat bagi umat 

Islam. Karenanya, hendaklah kita 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 mukmin yang bertakwa, disegani, 

dihormati, dan terpup. Itu semua tidak mustahil jika la diberi 

pendidikan yang baik, dan kita berikan sepenuhnya hak serta tanggung 

jawab kita kepadanya.
22

 

5. Mendidik dengan Hukuman  

Syariat Islam yang lurus dan adil serta prinsip-prinsipnya yang 

universal, sungguh memiliki peran dalam melindungi 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 

                                                             
22 Ibid, hlm. 558-560. 
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sebagai adh-dhoruriyyat al-khams (lima keharusan) atau kulliyyat al-

khams. Yakni, menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta 

benda. Mereka berkata, "Sesungguhnya semua yang disampaikan 

dalam undang-undang Islam, berupa hukum, prinssip dan syariat, 

semuanya bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima keharusan 

tersebut." 

Begitu pula dengan adanya hukuman bagi yang melanggar 

sayariat adalah untuk menjaga lima perkara primer tersebut. hukuman-

hukuman ini dalam syariat tersebut dengan had dan ta’zir. Had adalah 

hukuman yang ditentukan kadarnya oleh syariat yang wajib 

dilaksanakan karena Allah. Diantaranya:   

a. Had Irtidad (hukuman had bagi yang murtad)  

Hukuman had bagi orang yang murtad adalah dibunuh, Jika ia  

tetap meninggalkan agama Islam atau terus membengkang dan 

tidak menerima perintah bertobat. Jika sudah dibunuh, tidak 

dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan, dan tidak dikubur di 

kuburan kaum muslimin. 

b. Had membunuh jiwa 

Hukuman bagi orang yang membunuh adalah dibunuh jika ia 

membunuh dengan sengaja, sebagimana perintah Allah:  
”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan 
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wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari 

saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 

yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) 

kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang 

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka 

baginya siksa yang sangat pedih.”(QS. Al-Baqarah: 178).
23

 

c. Had Mencuri  

Hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya sampai 

pergelangan, jika ia mencuri bukan karena terpaksa, sebgaimana 

firman Allah: 

”laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38).
24

 

d. Had menuduh berzina (qadzaf)  

Hukuman bagi orang yang menuduh berzina adalah didera 80 kali 

deraan dan kesaksinnya tidak lagi diterima. Sesuai dengan firman 

Allah pada QS. An-Nuur: 4. 

e. Had zina 

                                                             
23 Kementerian Agama RI, Op.cit.,, hlm. 27. 
24 Kementerian Agama RI, Op.cit.,, hlm. 114. 



33 
 

Adapun hukuman bagi pezina adalah didera 100 kali deraan jika 

yang melakukannya belum menikah, dan dirajam sampai mati jika 

sudah menikah. Sesuai dengan firman Allah pada QS. An-Nuur: 2. 

f. Had bagi yang membuat kerusakan dibumi 

Adapun hukuman bagi orang yang mengadakan perusakan di muka 

bumi adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya 

secara silang atau juga diasingkan. Menurut jumhur fuqaha’ di 

antaranya Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad bahwa perampok jalanan 

(penyamun) jika membunuh dan mengambil harta, mereka dibunuh 

dan tidak disalib, tangan dan kaki mereka dipotong secara 

bersilang. Jika menakut-nakuti orang yang melakukn perjalanan 

dan tidak mengambil harta, mereka diasingkan dari negerinya. 

Pendapat ini hampir sama dengan pendapatnya Abu Hanifah. 

Imam (pemimpin) mempunyai kebebasan untuk memilih hukuman 

yang sesuai dengan pendapatnya sebagai pelajaran bagi orang lain 

dan sebagai jalan untuk mencapai ketentraman. Sebagai dasarnya 

adalah firman Allah QS. AlMaidah: 33. 

g. Had meminum minuman keras 

Sedangkan hukuman bagi peminum minuman keras adalah didera 

sebayak 40 kali. Meskipun demikian seorang imam/hakim dapat 

menambahkannya sampai 80 kali, jika 40 kal tidak membuat jera 

bagi sebagian orang.
25

 

                                                             
25 DR. Abdullah Nashih Ulwan ,Op.cit,. hlm. 621-624. 
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D. Faktor-Faktor yang Membentuk Kepribadian Anak 

Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas 

dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima 

dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan 

seseorang sejak lahir. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi 

secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan 

dari lingkungan sosoal yang dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor 

yang dapat mempengarungi kepribadian seseorang dapat dikelompokkan 

dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal: 

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu 

sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau 

bawaan. Faktor genetis adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir 

dan merupakan pengaruh keturunn dari dalah satu sifat yang dimiliki 

salah satu dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sering kita 

mendengar istilah “buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya”. 

Misalnya, sifat marah yang dimiliki seseorang ayah bukan tidak 

mungkin akan menurun pada anaknya.
26

 

Pada faktor internal ini, terdapat banyak hal yang 

mempengaruhinya, yaitu: 

a. Insting atau naluri  

                                                             
26

 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral Intelektual, Emosional dan 

Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 19. 



35 
 

Insting adalah suatu sifat yang dapat menumbuhkan 

perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih 

dahulu ke arah tujuan itu dan tidak didahului latihan perbuatan itu. 

Setiap perbuatan manusia lahir dari suatu kehendak yang 

digerakkan oleh naluri (insting). Sedangkan naluri merupakan 

tabiat yang dibawa sejak lahir yang merupakan suatu pembawaan 

yang asli. Para ahli psikolog membagi insting manusia sebagai 

pendorong tingkah laku ke dalam beberapa bagian di antaranya 

naluri makan, naluri berjodoh, naluri keibu-bapakan, naluri 

berjuang dan naluri ber-Tuhan.
27

 

Pengaruh naluri dari diri seseorang tergantung pada 

penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan manusia kepada 

kebinaan (degradasi), tetapi dapat juga mengangkat kepada derajat 

yang tinggi jika disalurkan kepada hal yang baik dengan tuntunan 

kebenaran. 

b. Adat atau kebiasaan (habit) 

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia adalah 

kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi akhlak 

(karakter) sangat erat sekali dengan kebiasaan. Yang dimaksud 

dengan kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang, 

sehingga mudah untuk dikerjakan. Faktor kebiasaan ini memegang 

peran yang sangat penting dalam membentuk dan membina akhlak 
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 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 20. 
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(karakter). Sehubungan kebiasaan merupakan perbuatan yang 

diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan, maka hendaknya 

manusia memaksakan diri untuk mengulang-ulang perbuatan yang 

baik sehingga menjadi kebiasaan dan terbentuknya akhlak 

(karakter) yang baik padanya.
28

  

c. Kehendak atau kemauan (iradah) 

Kemauan ialah kemauan untuk melangsungkan segala ide 

dan segala yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai 

rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-kali tidak mau 

tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut. salah satu kekuatan 

yang berlindung dibalik tingkah laku adalah kehendak atau 

kemauan keras (azam). Itulah yang menggerakkan dan merupakan 

kekuatan yang mendorong manusia dengan sungguh-sungguh 

untuk berperilaku (berakhlak), sebab dari kehendak itulah 

menjelma suatu niat yang baik dan buruk dan tanpa kemauan pula 

semua ide, keyakinan, kepercayaan dan pengetahuan menjadi pasif 

tidak akan ada artinya atau pengaruhnya bagi kehidupan.   

d. Suara batin atau suara hati 

Didalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-

waktu memberikan peringatan (isyarat) jika tingkah laku manusia 

berada di ambang bahaya dan keburukan, kekuatan tersebut adalah 

suara batin. Suara batin berfungsi memperingatkan bahaya dari 
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perbuatan buruk dan berusaha untuk mencegahnya, di samping 

sorongan untuk melakukan perbuatan baik.
29

 

e. Keturunan 

Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi 

perbuatan manusia. Dalam kehidupan, kita dapat melihat anak-

anak yang berperilaku menyerupai orang tua bahkan nenek 

moyangnya, sekalipun sudah jauh. Sifat yang diturunkan itu pada 

garis besarnya ada dua macam, yaitu: Sifat jasmaniyah, yakni 

kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat saraf orang tua yang 

dapat diwariskan kepada anaknya. Sifat ruhaniyah, yakni lemah 

dan kuatnya suatu naluri dapat diturunkan pula oleh orang tua yang 

kelak mempengaruhi perilak anak cucunya. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor ekstermal ialah yang berasal dari luar orang tersebut. faktor 

eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari 

lingkungan seseorang mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni 

keluarga, teman, tetangga sampai dengan pangaruh dari berbagai media 

audiovisual seperti TV dan VCD atau media cetak seperti koran, 

majalah dan lain sebagainya.
30

 

Lingkungan keluarga, tempat seorang anak tumbuh dan 

berkembang akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang 

anak. Terutama dari cara para orang tua mendidik dan membesarkan 
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anaknya. Sejak lama, peran sebagai orang tua sering kali tanpa 

dibarengi pemahaman mendalam tentang kepribadian. Seorang anak 

memiliki perilaku yang demikian sesungguhnya karena meniru cara 

berpikir dan perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan 

oleh orang tua mereka.
31

 

 

                                                             
31

 Ibid., hlm. 20. 


