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MOTTO 
 
 

Jika anak dibesarkan dengan celaan, 

Ia belajar memaki 

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, 

Ia belajar berkelahi 

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, 

Ia belajar rendah diri 

Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, 

Ia belajar menyesali diri 

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, 

Ia belajar menahan diri 

Jika anak dibesarkan dengan pujian, 

Ia belajar menghargai 

Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, 

Ia belajar keadilan 

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, 

Ia belajar menaruh kepercayaan  

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, 

Ia belajar menyenangi dirinya 

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, 

Ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan (Dorothy Law Nolte) 1  

 

 

 

 

                                                 
1 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005)  
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ABSTRAKSI 
 
 
TRIWIDYASTUTI, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Hadits Perintah 

Shalat Bagi Anak (HR. Imam Abu Daud). Yakni berusaha mengkaji lebih dalam 
hadits perintah shalat bagi anak. Apa saja nilai pendidikan Islam yang terkandung 
didalamnya sekaligus bagaimana implikasinya kepada pendidikan anak dalam 
Islam.   

Hadits riwayat Imam Abu Daud adalah hadits yang akan penulis teliti. 
Seperti halnya telah penulis tuliskan diatas. Karena hadist tersebut penulis anggap 
hadits yang bermuatan pendidikan. Terutama pendidikan terhadap anak. 

Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian;1. Jenis 
penelitian, yakni penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan 
data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang dapat diperoleh 
dari perpustakaan.2. Sifat penelitian, yakni deskriptif-analisis yaitu pemaparan 
apa adanya terdapat apa yang dimaksud dalam teks dengan cara memfrasekan 
dengan bahasa peneliti. Sedangkan pengolahan data 
1. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung didalamnya ialah;  

a. Nilai Pendidikan Keimanan. 
b. Nilai Pendidikan Ibadah. 
c. Nilai Pendidikan Akhlaq. 
d. Nilai Pendidikan Seks Bagi Anak 

2. Sedangkan implikasinya ialah; 
a. Nilai-nilai pendidikan Islam dapat dijadikan alat pengubah anak didik 

melalui proses pendidikan baik, dapat digunakan sebagai pedoman 
(patokan) dalam pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya, 
diaplikasikam guna membentuk manusia yang bertaqwa melalui ibadah 
mahdloh maupum ghairu mahdlohnya dan dapat diterapkan atau dilibatkan 
dalam pengasuhan anak melalui proses pendidikan, baik di lingkungan 
keluarga, sekolah dan masyarakat. 

b. Pendidikan Keimanan, Pendidikan Ibadah, Pendidilkan Akhlaq dan 
Pendidikan Seks Bagi Anak. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan atau 
dilibatkan dalam setiap lini pendidikan anak dalam Islam. 
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KATA PENGANTAR 

 

  ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحْيٍم

ِ ِهللا ربِّ ْالَعاَلِمْيَن َاْشَهُد َاْن َال ِاَلَه ِاالَّ , َوِبِه َنْسَتِعْيُن َعَلى َامُّوِرالدُّْنَيا َوالدِّْيَن, َاْلَحْمُد

ٍد َوَعَلى َاِلِه َوَصْحِبِه َاللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى ُمَحمَّ, اَهللا َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمََّدا رَُّسْوُل اِهللا

 َامَّا َبْعُد,  َاْجَمِعْيَن

 
Segala puji kepada Allah SWT, Rabb Tuhan Semesta Alam yang 

senantiasa kita harapkan ridho-Nya, seraya memanjatkan rasa syukur atas segala 

karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

sebagai salah satu persyaratan wajib untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 

Satu Pendidikan Islam fakultas Tarbiyah Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Sholawat dan salam semoga  dicurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia 

dan akhirat. 

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam dalam Hadits Perintah Shalat Bagi Anak (HR. Imam Abu 

Daud). Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui hambatan, tetapi 

dengan rahmat-Nya dan dengan perjuangan keras penulis serta bantuan dari 

berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu, penulis 

ingin menyampaikan banyak terimakasih atas segala nasehat bimbingan, 

dukungan, dan bantuannya  kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga beserta stafnya yang telah membantu penulis dalam hal 

perijinan. 

2. Bapak Drs. M. Jamroh Latief, M.Si selaku Ketua Jurusan Kependidikan 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah 

memberikan pengarahan dan masukan terhadap penyelesaian skrisi ini. 
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3. Bapak Drs. Misbah Ulmunir, M.Si selaku Sekretaris Jurusan 

Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang selalu memudahkan dalam hal administrasi. 

4. Ibu Dra. Wiji Hidayati, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun 

skripsi ini. 

5. Orang tua penulis Bapak Giyanto dan Ibu Harsiyah A.Ma.Pd yang 

senantiasa memberikan dukungannya baik moril maupun materiil dalam 

setiap langkah penulis. Yang tak luput cucuran keringat dan doanya.  

6. Kakak dan adik penulis, mas Hendri Purwanto, S.T., mas Heri Sugiharto 

dan M. Ramdhan Bima S. Terutama mas Hendri yang senantiasa 

memberikan motivasi dan menampung segala keluh kesah penulis.  

7. Buat sahabat-sahabat dan teman-teman  penulis; Eny, Novy, Herny, Puji, 

Sity, Bella, Wita, Irma, Unun dan anak-anak Wima Khadijah (makasih 

atas persahabatannya selama ini), Zoebed, Iffah, Aji, Mutik (makasih atas 

semua pinjeman-pinjemannya hingga memudahkan pembuatan skripsi 

penulis) and thanks special for  mas Ghafur dan Abik  yang membantu 

mengkonsep skripsi ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang turut membantu dan 

memberikan dorongan bagi skripsi ini.  

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik kalian yang telah 

diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-

Nya. Dan akhirnya penulis hanya dapat berdo'a semoga skripsi ini dapat dan 

mampu memberikan manfaat kepada penulis dan para pembaca, amin.  

              

                                                                    Yogyakarta, 29 November 2007 

 Penulis, 

 

 

   Triwidyastuti 
   NIM. 03470571 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak hadits yang bermuatan pendidikan. Akan tetapi hadits-hadits 

tersebut belum banyak ditelaah lebih jauh. Maka dalam penelitian ini 

mencoba lebih jauh menelaah tentang hadits pendidikan tersebut. Karena 

pendidikan merupakan suatu hal yang pokok dan penting bagi 

keberlangsungan hidup manusia. 

Pendidikan pada umumnya dan khususnya pendidikan Islam, 

tujuannya tidaklah sekedar proses alih budaya atau ilmu pengetahuan (transfer 

of knowledge), tetapi juga proses alih nilai-nilai ajaran Islam (transfer of 

islamic values). Tujuan Islam pada hakikatnya menjadikan manusia yang 

bertaqwa, manusia yang dapat mencapai kesuksesan hidup di dunia dan 

akherat (muflikhun)1 

Pendidikan  merupakan usaha seorang pendidik guna mempersiapkan 

anak didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Proses pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 2 

Penulis dalam menelaah hadist akan lebih memfokus pada hadits 

perintah shalat yang bermuatan pendidikan terhadap anak. Karena memang 

                                                 
1 A. Syafi’i Maarif, Pendidikan di Indonesia, Antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta, Tiara 

Wacana, 1991) hal. 43 
2 Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Bandung, PT Remaja 

Rosda Karya, 1995) hlm. 35 



 

 

hadits tentang perintah shalat juga banyak versinya. Begitu juga banyak 

perawi tentang hadits perintah shalat yang bermuatan pendidikan anak. Akan 

tetapi dalam penelitian nantinya akan memfokuskan pada hadits riwayat Imam 

Abu Daud. Adapun alasannya karena:  

1. Sunan Abu Daud mempunyai tingkatan yang lebih tinggi keshahihannya 

bila dibandingkan dengan Sunan Turmuzdi, Sunan Ad-Darimi, dan Ahmad  

Bin Hanbal. 

2. Abu Daud meriwayatkan tiga hadits (dua hadits ada perincian usia 7 tahun 

dan 10 tahun juga satu hadits membahas perintah shalat secara umum 

tanpa ada perincian usia) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti, lebih banyak dari hadist yang diriwayatkan oleh Turmuzdi, ad-

Darimi dan Ahmad bin Hanbal. 

3. Matan hadist yang diriwayatkan Abu Daud banyak dijadikan rujukan.3  

Kemudian setelah itu penulis akan memilih salah satu hadits dari 

ketiga hadist Beliau. Yakni yang berbunyi ; 

..."هو الَةبِالص كُمالَدا أَوورم مها وهلَيع مهورِباضو ننِيعِ سباَء سنأَب م
  "أَبناُء عشرٍ وفَرِّقُوا بينهم فى الْمضاجِعِ

  
Artinya: “Suruhlah olehmu anak-anakmu itu shalat, apabila ia sudah 

berumur tujuh tahun dan apabila ia berumur sepuluh tahun hendaklah 

                                                 
3 Syab ad-Din Abu al-Fadl ibn Hajar al-Asqalani, Tahzib at Tahzib, (Beirut, Dar al-Kutub 

al-Islamiyyah, juz IV, 1994) hlm. 160.17) 



 

 

dipukul kalau tidak shalat dan pisahkanlah tempat tidurnya (HR Abu 

Daud)”.4  

Melihat terjemahan hadits tersebut jelas sekali adanya penekanan 

perintah shalat kepada anak dengan faktor usia 7 tahun. Dan dipukul pada usia 

10 tahun ketika meninggalkannya. Terlihat juga penekanan agar memisahkan 

tempat tidur diantara anak-anak. Yang nantinya akan memunculkan beberapa 

aspek nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat diambil. Lebih dari empat (4) 

nilai pendidikan Islam yang dapat diambil. Akan tetapi dalam pembahasan 

nantinya penulis hanya akan mengambil empat (4) saja, sekaligus 

penjabarannya lebih lanjut. 

Chabib Thaha mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pendidikan 

yang falsafah, dasar dan tujuannya serta teori-teori yang dibangun untuk 

melaksanakan praktek pendidikan didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam yang 

terkandung dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Saw.5 Menurut pendapat 

tersebut maka penulis merasa semakin perlu untuk meneliti hadist perintah 

shalat.  

Hadits tentang perintah shalat bagi anak sudah sering sekali didengar. 

Baik dalam kajian, pengajian besar ataupun seminar-seminar. Karena di 

dalamnya banyak mengandung nilai-nilai. Secara lebih konkret banyak 

mengandung nilai-nilai pendidikan, atau lebih spesifik lagi nilai-nilai 

pendidikan Islam. 

                                                 
4 CD. Mausu’ah Hadist Kutubut Tis’ah 
5 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 153 



 

 

Kemudian dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang telah diambil 

dalam hadits tersebut dapat diterapkan dalam proses pendidikan Islam. Pada 

bahasan skripsi ini diterapkan dalam proses  pendidikan anak. 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang 

akan diteliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah berikut ini: 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam hadist 

tentang perintah shalat yang bermuatan pendidikan kepada anak? 

2. Bagaimana implikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam hadist perintah 

shalat yang bermuatan pendidikan kepada anak terhadap pendidikan 

Islam? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan penelitian dari permasalahan ini adalah, 

1. Guna mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam 

hadist perintah shalat. 

2. Guna mengetahui implikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam hadist 

perintah shalat terhadap dunia pendidikan Islam. 

Sedangkan kegunaan dari pengkajian (penelitian) adalah, 

1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung dalam hadist perintah shalat. 



 

 

2. Selain itu ingin memberikan tambahan pengetahuan kepada orang tua dan 

guru (pendidik), yang dapat dijadikan salah satu pegangan yang dapat 

digunakan untuk mendidik anak. 

3. Sebagai kontribusi khazanah keilmuan pendidikan Islam. 

 
D. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan penulis memilih judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam 

Hadist Perintah Shalat HR. Abu Daud yang Bermuatan Pendidikan Anak” 

sebagai objek pengkajian (penelitian) adalah, 

1. Pentingnya meneliti dan mengkaji hadist-hadist nabi. Maka penulis 

berinisiatif meniliti hadist perintah shalat yang bermuatan pendidikan 

kepada dengan obyek nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di 

dalamnya. Sehingga diharapkan intelektual muda Islam tergerak untuk 

melakukan hal yang sama. 

2. Merupakan suatu hal yang menarik menurut penulis ketika mengkaji 

tentang hadits.  

3. Ingin memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan Islam melalui 

penelitian ini. Hingga dapat dimanfaatkan oleh siapapun dan kapanpun. 

Sebagaimana yang disimpulkan Muhaimin dan Abdul Mujib6: Bahwa 
pendidikan Islam merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan dan 
internalisasi nilai-nilai ajaran Islam pada diri anak didik melalui 
penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya. Guna mencapai 
keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.  

 

 

                                                 
6 Muhaimin dan Abdul Mujid, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofik dan 

Kerangka Dasar Operasonalnya (Bandung, Trigenda Karya, 1993), hlm. 136. 



 

 

E. Telaah Pustaka 

Yahya (2004) Fakultas Tarbiyah dengan Jurusan PAI, dalam 

skripsinya “Tinjauan Psikologis Terhadap Kandungan Hadist Perintah Shalat 

Bagi Anak Usia 7 dan 10 Tahun”. Yahya menjelaskan tinjauan psikologis 

terhadap kandungan hadist perintah shalat bagi anak usia 7 dan 10 tahun.  

Mukodi (2006) dalam skripsinya “Implikasi Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam dalam QS. Luqman; 12-19 Terhadap Kepribadian Anak”. Dalam 

skripsinya mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung dalam QS.Al-Luqman; 12-19. Serta 

menjabarkan implikasi apa saja yang ikut mempengaruhi kepribadian anak  

berdasarkan nilai-nilai pendidikan Islam tersebut. 

“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Karya Sastra Cerpen (Telaah 

Cerpen-cerpen Asma Nadia) oleh Himatul Aliyah (2003) skripsi yang 

membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam karya sastra cerpen. 

Bukan membahas secara luas tentang cerpen.  

Dedi Polis (2004) dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Novel 

Merpati Biru”, yang mana skripsi ini mengkaji secara ilmiah tentang nilai-

nilai pendidikan Islam yang di dalamnya berupa ajaran-ajaran Islam yang 

terkandung dalam novel Merpati Biru karya Ahmad Munif.  

Dalam skripsinya Abdul Majid (2005), cuplikan kalimat pada  BAB III 

yakni”... Seorang pendidik hendaknya mengutamakan hukuman mental 

terlebih dahulu, apabila dengan hukuman mental atau psikis tidak mampu 

merubah kesalahan anak, maka tindakan yang paling terakhir adalah dengan 



 

 

hukuman jasmani atau badan, dengan memperhatikan kesehatan dan umur 

anak”. 

Diantara kesemua judul skripsi diatas memiliki kemiripan bahan kajian 

dengan judul skripsi yang akan penulis bahas. Akan tetapi yang paling mirip 

adalah skripsinya Yahya yang berjudul ; “Tinjauan Psikologis Terhadap 

Kandungan Hadist Perintah Shalat Bagi Anak Usia 7 dan 10 Tahun”. Maka di 

sini perlu lebih dijelaskan  perbedaan diantara keduanya.  Dalam skripsinya 

Yahya cenderung menjelaskan muatan psikologisnya, tanpa menekankan 

nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang ada di dalamnya. Akan tetapi dalam 

skripsi penulis nantinya akan lebih dijelaskan tentang nilai-nilai pendidikan 

Islam di dalam hadist perintah shalat tersebut sekaligus pembahasan tentang 

nilai-nilai pendidikan tersebut. 
 

F. Landasan Teoritik 

Berdasarkan judul penelitian, yang mana akan meneliti tentang nilai-

nilai pendidikan Islam. Maka tentu saja salah satu landasan teori yang 

digunakan ialah beberapa pendapat para tokoh pendidikan Islam mengenai 

nilai-nilai atau substansi yang terkandung dalam Pendidikan Islam.  Yang 

akan digunakan sebagai acuan meneliti hadist perintah shalat. Selain itu yang 

digunakan sebagai pendukung adalah teori psikologi perkembangan mengenai 

anak usia 7 atau 10 tahun  melalui pendapat para tokoh-tokoh ahlinya.  

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 



 

 

Nilai adalah merupakan sesuatu yang dianggap berharga dan 

menjadi tujuan yang hendak dicapai. Nilai secara praktis merupakan 

sesuatu yang bermanfaat  dan berharga  dalam kehidupan sehari-hari.7 

Terdapat dua nilai dalam Islam yaitu nilai Illahiyah dan nilai 

Insaniyah. Nilai Ilahiyah merupakan nilai yang erat kaitannya dengan 

ketuhanan. Sedangkan nilai insaniyah berkaitan dengan kemanusiaan. 

Keduanya berhubungan dengan tingkah laku manusia. 

Tetapi yang dimaksud nilai dalam hal ini adalah konsep yang 

berupa ajaran-ajaran Islam, dimana ajaran Islam itu sendiri merupakan 

seluruh ajaran Allah yang bersumber Al-Qur’an dan Sunnah yang 

pemahamannya tidak terlepas dari pendapat para ahli yang telah lebih 

memahami dan menggali ajaran Islam.8 Atau bisa dikatakan nilai yang 

dimaksud di sini adalah ajaran ajaran apa saja yang dapat diambil untuk 

diaplikasikan dalam pendidik anak yang diambil dari hadist perintah shalat 

yang bermuatan pendidikan kepada anak.  

Dalam kamus bahasa Indonesia nilai artinya sifat-sifat (hal-hal) 

yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.
9
  

Menurut Sidi Gazalba yang dikutip Chabib Thoha mengartikan 

nilai sebagai berikut : Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, 

nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan 

                                                 
7 Jalaludin Rahmat dan Ali Ahmad Zein, Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan Islam 

(Surabaya, Penerbit Putra Al-Maarif, 1994) 
8 Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam (Bandung, 

CV Diponegoro, 1989) hlm. 27 
9 W.JS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 

hlm. 677.  



 

 

salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki.
10

 Sedang menurut Chabib Thoha nilai 

merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang 

telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang 

meyakini).
11

 Sehingga nilai dapat dikatakan atau berguna sebagai sebuah 

acuan tingkah laku manusia.  

Pendidikan Islam menurut para tokoh ialah, Pendidikan Islam 

menurut Prof. Omar Muhammad Al-Toumi diartikan sebagai usaha 

mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau 

kehidupan kemasyarakatan serta dalam kehidupan sekitarnya melalui 

proses kependidikan. Perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam. 

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam adalah usaha mengubah 

tingkah laku manusia dalam pribadinya ataupun kehidupan 

kemasyarakatannya dan perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam. 

Yang bertujuan terbentuknya kepribadian muslim. 

Sementara Chabib Thaha mendefinisikan pendidikan Islam sebagai 

pendidikan falsafah, dasar dan tujuannya serta teori-teori yang dibangun 

untuk melaksanakan  praktek pendidikan didasarkan pada nilai-nilai dasar 

Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW.12 

Tata nilai Islam sebagai tata nilai Rabbani, bersumber pada naqal 

(wahyu dan hadist). Rumusan naqal membentuk syariat, sumber nilai akal 
                                                 

10 HM. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1996), hlm. 61.  

11 Ibid, hlm.61. 
12 Ibid, hlm. 11 



 

 

membentuk etika. Etika (ethos; adat atau kebiasaan) ialah teori tentang 

laku perbuatan manusia, dipandang dari segi baik buruk sejauh yang dapat 

ditentukan oleh akal.13 

Macam-macam nilai-nilai pendidikan Islam : 

a. Pendidikan Keimanan 

b. Pendidikan  Ibadah 

c. Pendidikan Akhlaq 

d. Pendidikan Kemasyarakatan 

e. Pendidikan ketrampilan 

f. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

g. Pendidikan Seks14 

Secara garis besar pendidikan terhadap anak itu menurut pendapat 

Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya « Al Tarbiyyah Al-Aud fi Al-

Islam » meliputi : 

a. Mas`uliyyah Al-Tarbiyah Al Imaniyah (Pendidikan Keimanan). 

b. Mas`uliyyah Al-Tarbiyah Al Khuniyyah (Pendidikan Akhlaq). 

c. Mas`uliyyah Al-Tarbiyah Al Jismiyyah (Pendidikan Jasmani). 

d. Mas`uliyyah Al-Tarbiyah Al Aqiyah (Pendidikan Akal). 

e. Mas`uliyyah Al-Tarbiyah Al Nafsiyyah (Pendidikan Jiwa) 

f. Mas`uliyyah Al-Tarbiyah Al Ijtimaiyyah (Pendidikan Sosial). 

g. Mas`uliyyah Al-Tarbiyah Al Jinisiyyah (Pendidikan Seksual).15 

                                                 
13 Khoiron Rosyadi, Pendidikan, hlm. 125 
14 Ahmad Azhar Basyir, Ajaran Islam tentang Pendidikan Seks Hidup Berumah Tangga 

Pendidikan Anak,(Bandung, PT.Al-Ma`arif,1982).  
15 Heri Jauhari Muchtar, Fikih, hlm.87-88. 



 

 

2. Studi Kritik (Kelayakan) Hadist 

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah tentang hadist. Maka perlu 

diadakan studi kelayakan hadist melalui sanad dan matannya melalui 

analisis data. 

Untuk memahami tentang sanad hadist, perlu lebih dahulu 

memahami riwayah al-hadist. Dalam istilah ilmu hadist yang dimaksud 

riwayah al-hadist atau al-riwayah ialah kegiatan penerimaan dan 

penyampaian hadist, serta penyandaran hadist itu kepada mata rantai para 

periwayat (rawinya) dengan bentuk-bentuk tertentu.16 Sedangkan matan 

merupakan redaksi dari sebuah hadist. 

Studi kritik sanad dan matan dapat menggunakan kriteria sebagai 

berikut; 

a. Kriteria penelitian sanad; 

Atau menurut M. Syuhudi Ismail berangkat dari definisi di atas 

dapat diambil kesimpulan;  

1) Sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari 

mukharrij-nya sampai kepada Nabi. 

2) Seluruh periwayat hadist itu bersifat adil dan dhabit, 

3) Hadits itu jadi sanad dan matn-nya harus terhindar dari kejanggalan 

(syuzuz) dan cacat (`illat). 

Dari ketiga butir tersebut dapat diurai menjadi tujuh butir, 

yakni yang lima butir berhubungan dengan sanad dan yang dua butir 

                                                 
16 Sa`dullah Assa`idi, Hadis-Hadis Sekte, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996) cet. ke 1, 

hlm.  



 

 

berhubungan dengan matn. Berikut ini dikemukakan uraian butir-butir 

dimaksud; 

1) Yang berhubungan dengan sanad; a) sanad yang bersambung; b) 

periwayat yang bersifat adil; c) periwayat bersifat dabit; d) 

terhindar dari kejanggalan (syuzuz); dan e) terhindar dari cacat 

(`illat). 

2) Yang berhubungan dengan matn; a) terhindar dari kejanggalan 

(syuzuz) dan b)terhindar dari cacat (`illat). 

Sedangkan menurut An-Nawawi definisi kesahihan hadits ialah, 

نلَ سصا اتلَّةمالَ عو ذذُورِ شغَي نم نيابِطلِ الضودبِالْع هد   
Artinya; 

(Hadits sahih ialah) Hadis yang bersambung sanad-nya, 

(diriwayatkan oleh orang-orang yang) adil dan dabit, serta tidak 

terdapat (di dalam hadits itu) kejanggalan (syuzuz) dan cacat 

(`illat).17 

b.  Kriteria penelitian matan; 

Adapun langkah-langkah metodologi kegiatan penelitian matan 

hadits yang diberikan oleh Syuhudi Ismail adalah, 

1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. 

2) Meneliti susunan lafaz berbagai matan yang semakna, 

3) Meneliti kandungan matan. 18 

                                                 
17 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992) 

cet.1, hlm. 64-65. 
18 M. Syhudi Ismail, Metodologi Penelitian, hlm.121-122. 



 

 

 
G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dan informasi 

dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang 

perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen catatan dari kisah  

sejarah dan lain-lain.19 

Penelitian ini akan meneliti hadist perintah shalat yang difokuskan 

pada HR. Abu Daud tentang hadist perintah shalat yang bermuatan 

pendidikan kepada anak. Sebenarnya masih banyak hadist-hadist lain 

tentang perintah shalat yang bermuatan pendidikan kepada anak. 

Diantaranya: Sunan Abu Daud, Kitab Shalat, bab “Saat seorang anak 

mulai disuruh shalat.” 

نِي ابعى ييسع نب دمحا مثَندح نع دعس نب يماهرا إِبثَنداعِ حالطَّب ن
عبد الْملك بنِ الربِيعِ بنِ سبرةَ عن أَبِيه عن جدّه قَالَ قَالَ النبِي صلَّى 

غَ عشر اُهللا علَيه وسلَّم مروا الصبِي بِالصالَة إِذَا بلَغَ سبع سنِني وإِذَا بلَ
   )٤١٧سونن أبو داود (سنِني فَاضرِبوه علَيها 

حدثَنا مؤملُ بن هشامٍ يعنِي الْيشكُرِي حدثَنا إِسمعيلُ عن سوارٍ أَبِي 
يالص نِيزةَ الْمزمو حأَب داود نب اروس وهو داود وةَ قَالَ أَبزمح نع يفر

أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع هدج نع  هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ قَالَ ر

                                                 
19 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta, Bumi Aksara, 

1995), hlm. 28 



 

 

وسلَّم مروا أَولَادكُم بِالصالَة وهم أَبناُء سبعِ سنِني واضرِبوهم علَيها 
مهنيا بفَرِّقُورٍ وشاُء عنأَب مهبٍ ورح نب ريها زثَنداجِعِ حضي الْمف 

حدثَنا وكيع حدثَنِي داود بن سوارٍ الْمزنِي بِإِسناده ومعناه وزاد وإِذَا 
وق زوج أَحدكُم خادمه عبده أَو أَجِريه فَالَ ينظُر إِلَى ما دونَ السرة وفَ

 داوو دأَب هنى عورو همي اسف يعكو مهاومد وقَالَ أَمبو د ةكْبالر
 يفريالص اروةَ سزمو حا أَبثَنديثَ فَقَالَ حدذَا الْحه ِسيالسونن (الطَّي

  )٤١٨أبو داود 
دح رِيهالْم داود نانُ بملَيا سثَندح دعس نب امشا هثَندبٍ حهو نا ابثَن

حدثَنِي معاذُ بن عبد اِهللا بنِ خبيبٍ الْجهنِي قَالَ دخلْنا علَيه فَقَالَ 
فَقَالَت بِيلِّي الصصى يتم هأَترامولِ اِهللا  لسر نع ذْكُرا ينلٌ مجكَانَ ر

 علَيه وسلَّم أَنه سئلَ عن ذَلك فَقَالَ إِذَا عرف يمينه من شماله صلَّى اُهللا
 الَةبِالص وهر٤١٩سونن أبو داود (فَم  

Sunan Turmudzi, Kitab Shalat bab “Saat seorang anak mulai 

diperintahkan shalat” 

ربرٍ أَخجح نب يلا عثَندةَ حربنِ سبِيعِ بنِ الرزِيزِ بالْع دبع نلَةُ بمرا حن
الْجهنِي عن عمه عبد الْملك بنِ الربِيعِ بنِ سبرةَ عن أَبِيه عن جدّه قَالَ 

 ابن سبعِ قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علِّموا الصبِي الصالَةَ
سنِني واضرِبوه علَيها ابن عشرٍ قَالَ وفي الْباب عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو 
 يححص نسيثٌ حدح نِيهالْج دبعنِ مةَ بربيثُ سدى حيسقَالَ أَمبو ع

ي بِهلْمِ ولِ الْعضِ أَهعب دنلُ عمالْع هلَيعا وقَالَا مو قحإِسو دمقُولُ أَح



 

 

 وةُ هربسى ويسقَالَ أَمبو ع يدعي هفَإِن الَةالص نرِ مشالْع دعب لَامالْغ كرت
  )سونن الترمذى( ابن معبد الْجهنِي ويقَالُ هو ابن عوسجةَ

Sunan Darimi, Kitab Shalat bab “Saat seorang anak mulai 

diperintahkan shalat” 

أَخبرنا عبد اِهللا بن الزبيرِ الْحميدي حدثَنا حرملَةُ بن عبد الْعزِيزِ بنِ 
الربِيعِ بنِ سبرةَ بنِ معبد الْجهنِي حدثَنِي عمي عبد الْملك بن الربِيعِ بنِ 

هدج نع أَبِيه نةَ عربوا  سلِّمع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ قَالَ ر
سونن الدارمى ( الصبِي الصالَةَ ابن سبعِ سنِني واضرِبوه علَيها ابن عشرٍ

١٣٩٥(  
Sunan Ahmad bin Hanbal 

عن أَبِيه عن   سوار بن داود عن عمرِو بنِ شعيبٍحدثَنا وكيع حدثَنا
 الَةبِالص كُمانيبوا صرم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ قَالَ ر هّدج

نيفَرِّقُوا با ورشوا علَغا إِذَا بهلَيع موهرِباضا وعبوا سلَغي إِذَا بف مه
الْمضاجِعِ قَالَ أَبِي وقَالَ الطُّفَاوِي محمد بن عبد الرحمنِ في هذَا 

يهطَأَ فأَخةَ وزمو حأَب اروس يثدسونن امحد( الْح(  
لك بنِ حدثَنا إِسماعيلُ بن إِبراهيم حدثَنا أَيوب عن أَبِي قالَبةَ عن ما

الْحويرِث قَالَ أَتينا رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ونحن شببةٌ 
 هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسكَانَ رلَةً قَالَ ولَي رِينشع هعا منونَ فَأَقَمقَارِبتم

شتقْنا أَهلَنا فَسأَلَنا عمن تركْنا في أَهلنا وسلَّم رحيما رفيقًا فَظَن أَنا قَد ا
فَأَخبرناه فَقَالَ ارجِعوا إِلَى أَهليكُم فَأَقيموا فيهِم وعلّموهم ومروهم إِذَا 



 

 

كُمرأَكْب كُممؤيل ثُم كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤالَةُ فَلْيالص ترضسونن  ( ح
  20)امحد

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini akan 

difokuskan pada satu hadist saja untuk mempermudah dalam meneliti 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam hadist perintah shalat. Yakni 

hadist perintah shalat yang bermuatan pendidikan kepada anak HR. Abu 

Daud yang akan dikaji nilai-nilai (ajaran-ajaran) pendidikan Islam apa saja 

yang sekiranya dapat diambil di dalamnya. Dengan melihat terjemahan 

sekaligus tafsiran hadist tersebut. 
 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif-Analisis, yaitu pemaparan apa 

adanya terdapat apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara 

memfrasekan dengan bahasa peneliti. Berarti memaparkan apa adanya 

fakta dari suatu objek tanpa mengurangi, menyalahkan bahkan 

menambahi. Hanya dianalisis sesuai dengan bahasa peneliti sendiri. 

Penelitian ini sebagai objek kajiannya adalah hadist perintah shalat 

yang akan penulis teliti secara apa adanya yang sesuai dengan sumbernya. 

3. Sumber Data 

Sumber data primer:  

 CD Mausu`ah Hadist Kutubut Tis’ah. 

Sedangkan Sumber data sekundernya meliputi:  

                                                 
20 CD, Mausu`ah Hadist Kutubut Tis’ah. 



 

 

- Kitab Ushul Fiqh, Tashilut Turuqat, Semarang, Penerbit Toha Putra 

- Dra. Hibana S. Rahman, M.Pd, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia 

Dini, cetakan kedua, Yogyakarta, PGTKI Press, 2005 

- Prof. Dr. F.J.Monks dan Prof. Dr. A.M.P. Knoers diterjemahkan oleh 

Prof. Dr. Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan; Pengantar 

dalam berbagai bagiannya, cetakan kelimabelas (revisi 3), Yogyakarta, 

Gadjah Mada University Press, 2004 

- Drs. H. Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, Bandung, PT. Remaja 

Rosda Karya, 2005 

- Athiyah Al-Abrasy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, cetakan ke 

4 Jakarta, Bulan Bintang, 1984 

- Drs. Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam; Kaidah-

Kaidah Dasar, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1992 

- Dan buku-buku lain yang mendukung. 

4. Analisis Data 

Dikarenakan penelitian ini adalah library research maka analisis 

yang digunakan analah analisis isi atau content analysis. 

Dalam analisis ini penulis akan menggunakan metode berfikir 

induktif, deduktif dan  kompatarif. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis isi menurut 

Lexi J. Moleong,21 adalah 

                                                 
21 Lexi J. Moelong, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Bandung, Tarsito, 1993), hlm. 192-193 



 

 

a.  Proses satuan (unityzing) yaitu membaca, mempelajari serta 

mengidentifikasi satuan-satuan analisis dan memasukkan dalam kartu 

indeks. 

b. Kategorisasi, yaitu pengelompokan terhadap data yang ada 

berdasarkan pola dalam kerangka pemikiran yang ada dalam 

penelitian. 

c. Penafsiran data, yaitu menetapkan makna fakta-fakta yang diperoleh 

secara utuh melalui penafsiran yang dilakukan sejak pengumpulan data 

atau selama penelitian berlangsung. 

Dikarenakan penelitian ini adalah meneliti tentang isi hadist maka 

penelitian nantinya akan berusaha menganalisis tentang isi hadist melalui 

matan hadist. Yang diawali dengan menganalisis dari sanad hadist. 

Sanad:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Matan: 

Diantaranya;  

Kata  “ ” مروا  Merupakan fi`il Amar atau perintah. Dalam Ushul 

Fiqh, kata perintah mempunyai kalasifikasi 10 macam; a. Nadbun berarti 

perintah sunah atau anjuran. b. Irsyad berati menunjukkan c. Do`a berarti 

memohon d. Iltimas berarti sindiran e. Tamanni berarti berangan-angan f.  

  اهللارسول

 سربة

 الربيع

عبد امللك بن الربيع بن سربة

حرملة بن عبد العزيز بن 
 الربيع بن سربة اجلهين

 على بن حجر

 ترمذى

 عبد اهللا بن عمرو

 حممد بن عبد اهللا

 بن حممد شعيب

 عمر بن شعيب

 سوار بن داود

 امساعيل

 مؤمل بن هشام

 ابو داود

 سربة

 الربيع

 عبد امللك

 حرملة

عبد اهللا بن

 الدارمى

عبد اللة بن 

حممد بن عبد 

شعيب بن 

عمر بن 

 سوار بن داود

 امحد بن هنبل



 

 

Takhyir berarti perintah memilih g. Taswiyah berarti mempersamakan h. 

Ta`jiz berarti melemahkan i. Tahdid berarti ancaman dan j. Ibadah.22  

Menurut penulis kata “ ” مروا  di atas termasuk Nabdun yakni 

perintah sunah  atau anjuran. Dan perintah sunah ini dapat menjadi sebuah 

wajib ketika hal itu ditinggalkan menjadi bahaya atau menimbulkan 

dampak negatif. 

 Maka menjadi diwajibkan kepada orangtua untuk menyuruh anak-

anaknya mengajarkan sholat sejak usia 7 tahun. Di sini tampak kewajiban 

atau peranan orang tua kepada anaknya. Meski tidak dijelaskan langsung 

perintah di sini bagi siapa diperintahkan dalam “dlomir” antumnya. Akan 

tetapi sudah mafhum yang berkewajiban mendidik anak adalah orangtua. 

Nipan Abdul Halim mengemukakan: merawat dengan penuh kasih sayang, 

mendidik dengan baik dan benar, memberikan nafkah yang halal dan baik 

merupakan kewajiban dan tanggungjawab orangtua kepada anak23. 
 
Secara logikapun dapat dipahami bahwa memang orangtua yang 

diperintahkan untuk mendidik anak-anaknya. Atau dalam konteks ini 

mendidik untuk shalat. Karena tidaklah mungkin seorang anak yang belum 

balig dapat mendidik dirinya sendiri tanpa dari arahan dari pendidik. 

Disini adalah orangtua. 

                                                 
22 Kitab Usul Fiqh, Tashilut Turuqot dengan konteks Al-Aslu Fil `Amri Lil Wujub 

(Semarang, Thoha Putra) 
23   



 

 

H. Sistematika Pembahasan Skripsi 

Untuk pembahasan skripsi nantinya penulis akan membagi dalam 

empat (IV) BAB. Dan secara garis besarnya sebagai berikut: 

BAB I sebagai pendahuluan memuat tentang; latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, alasan pemilihan judul, 

telaah pustaka, landasan teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan 

skripsi dan daftar kepustakaan. 

BAB II memuat tentang; gambaran umum tentang hadits melalui 

asbabul wurud, tahkrij hadits, analisis sanad dan matannya.  

BAB III adalah pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terkandung dalam hadits perintah shalat bagi anak HR Imam Abu Daud 

dan implikasinya. 

BAB IV sebagai penutup skripsi memuat tentang; kesimpulan, saran-  

saran dan kata penutup.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM  

HADITS PERINTAH SHALAT BAGI ANAK  

(Hadits Riwayat Imam Abu Daud) 

 

A. Gambaran Umum Tentang Sumber Hadits  

1. Teks Hadits 

حدثَنا مؤملُ بن هشامٍ يعنِي الْيشكُرِي حدثَنا إِسمعيلُ عن سوارٍ أَبِي 
 نع يفريالص نِيزةَ الْمزمو حأَب داود نب اروس وهو داود وةَ قَالَ أَبزمح

رِو بمعهدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ ش  هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ قَالَ ر
وسلَّم مروا أَولَادكُم بِالصالَة وهم أَبناُء سبعِ سنِني واضرِبوهم علَيها 

داجِعِ حضي الْمف مهنيا بفَرِّقُورٍ وشاُء عنأَب مهبٍ ورح نب ريها زثَن
حدثَنا وكيع حدثَنِي داود بن سوارٍ الْمزنِي بِإِسناده ومعناه وزاد وإِذَا 
 قفَوو ةرونَ السا دإِلَى م ظُرنفَالَ ي هأَجِري أَو هدبع همادخ كُمدأَح جوز

 أَمبو داومد وهم وكيع في اسمه وروى عنه أَبو داود الركْبة قَالَ
 يفريالص اروةَ سزمو حا أَبثَنديثَ فَقَالَ حدذَا الْحه ِسيالسونن (الطَّي

  )٤١٨أبو داود 
 

2. Sumber Hadits 

CD. Mausu`ah Hadits Kutubut Tis`ah, Abu Daud dalam kitab Shalat  

3. Riwayat Imam Abu Daud 

Abu Daud adalah Sulayman bin al-Asy`as bin Ishaq bin Bisyri bin 

Syaddad bin `Amr bin `Imron al-azdi al-Sijistani. Beliau dilahirkan pada 



 

 

tahun 202 H/ 284M. Dan hidup pada masa dinasti ABBASIYYAH. Yang 

mana pasa saat itu sedang diperlukannya seorang pengumpul hadits-hadits 

nabi yang masih banyak belum terkumpul. Juga banyak pemalsuan tentang 

hadits nabi.  

Abu Daud merupakan seorang ulama hadits yang berjasa membuat 

kitab As-Sunan Abu Daud, sebagai karya klasik yang dijadikan pegangan 

para ulama hadits sesudahnya. Adapun dari segi metodologisnya, Abu 

Daud telah melakukan penyaringan sekitar 500.000 hadits atau sanad. 

Yang kemudian dari hasil penyaringan ini dihasilkan 4.800 hadits hukum 

atau bisa dikatakan hanya mengambil kurang dari 1% dari hadits yang 

dikumpulkan.  Dari sini terlihat bahwa Abu Daud ulama yang teliti. Hadist 

dari `Abdullah ibn Maslama al-Qanaby, Abul Walid ath Thayalisy, `Abu 

`Amar al Haudly, Ibrahim ibn Musa al-Farra`, Abu Bakar ibn Abi Syaibah 

`Utsman bin Abi Syaibah, Ahmad ibn Shalih, Ahmad ibn Hambal, Yahya 

ibn Ma`ien, Ishaq ibn Rahawaih, Abu Tsaur Qutaibah ibn Sa`id, 

dll24adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. 

Selain dilihat dari hasil karyanya, beliau juga dipandang sebagai 

seorang ulama hadits yang memiliki tingkat hafalan dan pemahaman 

hadits cukup tinggi. Sekaligus memiliki berkepribadian wara` (wirangi) 

dan orang taat beribadah dengan pemahaman agamanya yang kuat.  

Kemudian  wafat di kota Basrah ketika beliau berumur 73 tahun 

atau pada tahun 900 M. 

                                                 
24 Hasbi Ash-Shiddieqqy, Ridjalul Hadits, ((tk), Matahari, 1970), hlm. 74. 



 

 

Pengakuan ulama terhadap Abu Daud; 

a. Semua ulama mengakui bahwa Abu Daud, adalah salah seorang imam 

dunia, baik dalam bidang fiqh, hafalan dan ibadah. Beliau terhitung 

salah seorang ulama yang membela sunnah.25 

b. Pengakuan ulama tentang keahliannya di bidanh hadits sangat 

beralasan untuk menempatkan Abu Daud sebagai Imam muhaddis 

(ahli hadits) yang besar dan terpercaya. Kesungguhannya dalam 

melacak hadits dapat dilihat dari perjalanannya menempuh jarak jauh 

dari Basrah ke al-Jazair, Khurasan, Syam, Hijaz, Mesir dan lain-

lainnya, juga usahanya menggali hadits dari para Syaykh .26 

c. Menurut penilaian Ibnu Mandah, Abu Daud termasuk tokoh hadits 

yang berhasil menyaring hadits-hadits sehingga ia dapat memisahkan 

antara hadits yang sabit (tetap keabsahannya) dengan yang ma`lul 

(yang ada cacatnya) dan antara yang benar yang keliru, disamping al-

Bukhari, Muslim dan al-Nasa`i.27 

Sedangkan haditsnya diriwayatkan oleh28At-Turmudzi, An-Nasa-y, 

Abu `Awanah, Ya`qub ibn Ishaq al Israyiny, Ahmad ibn Muhammad ibn 

Harun al Challal al Hambali, Muhammad ibn al Mundzir, Abu Sa`id, 

Ahmad ibn Muhammad ibn Ziyad al Afraby, Muhammad ibn Ahmad ibn 

`Amar al Lululy. 

 

                                                 
25 Ibid., hlm. 74. 
26 Sa`dullah Assa`idi, Hadis, hlm. 51. 
27 Abdurrahman Muh. Usman, Taqdim dlm `Awn al-Ma`bud Syarh Sunan Abi Dawud 

(Mesir ; al-Maktabah al-Salafiyah, 1979) hlm. 4. 
28 Hasbi Ash-Shiddieqqy, Rijalul, hlm.74. 



 

 

Guru-guru dari Abu Daud adalah; 

Abu Salamah, Abi Al-Walid Muhammad bin Salam bin Raja`, 

Hasan bin Rabi`, Ahmad bin Yunus, Abi Tabah Ar-Rabi`, Ahmad bin Abi 

Syua`aib, Hisyam bin Imran, Ishaq Rahawaih. Ahmad bin Hanbal, Ahmad 

bin Salih, Sa`id bin Mansur, Abdul Wahab, Amru bin `Aun, Sulaiman bin 

Daud, Muhammad bin Isa, Abdul Wahab bin Najih, Mu`az bin Asad, 

Yahya bin Ma`in  dan lain-lain. 

 
B. Asbabul Wurud dan Takhrij Hadits 

1. Asbabul Wurud 

Secara etimologis “Asbabul Wurud” merupakan susunan idhafah 

(baca; kata majemuk) yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata 

“asbab” adalah bentuk jamak dari kata “sabab” yang berarti segala sesuatu 

yang menghubungkan hal yang lain.29 Atau penyebab terjadinya sesuatu. 

Sedangkan kata “wurud”merupakan bentuk isim masdar (kata benda 

abstrak) dari warada, yaridu, wurudan yang berarti datang atau sampai.30 

Dari pernyataan di atas dapat peroleh kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan asbabul wurud adalah sebab-sebab datang atau 

sampainya sesuatu. Karena kebetulan yang dibahas adalah hadits maka 

menjadi sebab datang atau sampainya sebuah hadits. 

Menurut as-Suyuti, secara terminology asbabul wurud diartikan 

sebagai berikut; Sesuatu yang menjadi Thariq (metode) untuk menentukan 

maksud suatu hadits yang bersifat umum, atau khusus, mutlak atau 
                                                 

29 Sunan At-Turmudzi dalam kitab al-Thaharah I/151. 
30 Shahih Bukhari dalam kitab al-`ilmu I/23, Muslim dalam kitab al-Thaharah;I/528, AT-

Turmudzi kitab at-Thaharah ;I/30. 



 

 

muqayyad, dan untuk menentukan ada tidaknya naskh (pembatalan) dalam 

suatu hadits. 

 Sedangkan pendapat Hasbi as-Shiddiqie; Ilmu yang menerangkan 

sebab-sebab Nabi SAW, menurunkan sabdanya dan masa-masa Nabi 

SAW menuturkannya. 31 

Macam-macam; 

Menurut Imam as-Suyuthi, asbabul wurud itu dapat dikategorikan 

menjadi tiga macam;  

a. Sebab yang berupa ayat Al-Quran 

Artinya di sini ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi SAW 

mengeluarkan sabdanya. 

b. Sebab yang berupa hadits itu sendiri. 

Artinya pada waktu itu terdapat suatu hadits namun sebagian sahabat 

merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadits lain 

yang memberi penjelasan terhadap hadits tersebut. 

c. Sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di 

kalangan sahabat. 

Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat 

Syuraid bin Suwaid ats-Tsaqafi. Pada perang Fath Makkah (pembukaan 

kota Makkah) beliau pernah datang kepada Nabi SAW  seraya berkata; 

“Saya akan bernazar akan shalat di Baitul Maqdis” 

                                                 
31 Said Agil Husain Munawwar dan Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud; Studi Kritik Hadis 

Nabi Pendekatan Sosio Historis Kontekstual, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001) cet. ke 1.hlm.7-
9. 



 

 

Urgensi dan signifikasi asbabul wurud menurut Imam as-Suyuti 

antara lain; 

a. Menentukan adanya takhsish hadits yang bersifat umum. 

b. Membatasi pengertian hadits yang masih mutlak. 

c. Mentafshil (memerinci) hadits yang masih bersifat global. 

d. Menentukan ada atau tidak adanya naskh-mansukh dalam suatu hadits. 

e. Menjelaskan `illat (sebab-sebab) ditetapkannya suatu hukum.   

f. Menjelaskan maksud suatu hadits yang masih musykil (sulit 

dipahami).32 

Dari semua penjabaran di atas penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa asbabul wurud merupakan suatu keadaan atau 

kondisional yang menjelaskan dalam konteks apa dan kapan serta dimana 

suatu hadist disampaikan Nabi SAW. Maka dalam skripsi ini juga perlu 

dijelaskan Asbabul Wurud hadits yang akan diteliti. 

Dalam pembahasan asbabul wurud tentang hadist Abu Daud yang 

akan penulis teliti memakai asbabul wurud hadist Abu Daud yang lain 

yang semakna kandungan matannya. Hal ini dapat dilakukan ketika tidak 

dijelaskan asbabul wurud dari hadist tersebut. “….ilmu asbab wurud hanya 

terikat dengan data yang disebutkan dalam hadits, baik yang terdapat pada 

sanad maupun matan hadits”.33  Untuk masalah ini terkait dengan kategori 

adanya asbabul wurud dengan criteria nomor dua bahwa asbabul wurud 

                                                 
32 Ibid, hlm.9-14. 
33 Bustamin dan M.Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik Hadis, (Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004) cet. 1, hlm. 97 



 

 

bisa menggunakan dari sebab yang berupa hadist. Haditsnya sebagai 

berikut; 

ى معاذُ بن عبد اِهللا بنِ خبيبٍ الْجهنِى حدثَنِ: وعن هشامِ بنِ سعد قَالَ 
كَانَ : متى يصلّى الصبِى ؛ فَقَالَت : دخلْنا علَيه، فَقَالَ المراته : قَالَ

 ،كذَل نلَ عئس هاَن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علِ اِهللا صوسر نع ذْكُرا ينلٌ مجر
  اذَا عرف يمينه من شماله فَمروه بِالصالَة: قَالَ فَ

 
Artinya; 

”Dari Hisyam bin Sa`id dia berkata; Pernah kami pergi ke rumah 
Mu`adz bin Abdullah bin Khu`aib Al-Juhni R.A, lalu dia berkata kepada 
istrinya;”Kapankah anak-anak itu harus mengerjakan shalat?” Maka 
isterinya berkata;”Seorang diantara kami menyebutkan Rasulullah SAW, 
bahwasanya beliau pernah ditanya seseotang tentang itu, maka beliau 
bersabda;”Apabila anak itu telah mengenal kanan dan kirinya, maka 
suruhlah dia mengerjakan shalat”.34 

 

Terlihat dari hadist di atas bahwa munculnya hadits perintah shalat 

kepada anak dapat diketahui ketika ada seorang sahabat yang bernama 

Mu`adz bin Abdillah bin Khuaib Al-Juhni R.A. bertanya kepada istrinya 

‘Kapankah anak-anak itu harus mengerjakan shalat?”. Dan istri tersebut 

menjawab, “Seorang diantara kami menyebutkan dari Rasulullah SAW, 

bahwasanya beliau pernah ditanya seseorang seseorang tentang itu.” Atau 

bisa dikatakan sabda Nabi tentang kapan diperintahkanya shalat kepada 

anak ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang itu.   

                                                 
34 Imam Hafid Musnaf Muttaqin Abu Da`ud Sulaiman ibn Asy`ats Sijtani Azdi, 

pent. , Sunan Abu Daud, Jilid 1-2, (Beirut, Dar Al-Fikri, ) hlm. 



 

 

2. Takhrij Hadits 

Dalam mencari hadits tentang perintah shalat bagi anak sebagai 

hadits yang akan diteliti dapat dilakukan dengan penelitian dengan metode 

takhrij hadist; Takhrij Al-Hadits bil Lafz dan Takhrij al-Hadits Bil 

Maudu`. 

Adapun metode Takhrij al-hadist bil Lafz ada dua salah satunya  

dengan cara mengetahui lafaz dari matan hadits, sedangkan untuk metode 

Takhrij al-Hadits Bil Maudu` yaitu dengan cara mengetahui pokok 

bahasan hadits.35 

Ketika menggunakan metode Takhrij al-hadist bil Lafz hasilnya 

sebagai berikut; 

a. Sunan Abi Daud 

Hadits yang menyebutkan lafaz, as-sholah dalam kitab ini terdapat 

pada “kitab as-Shalat” bab kapan diperintahkan anak untuk shalat.36 

Didapatkan keterangan yang sama yaitu dalam kitab dan bab sama 

pula dalam lafaz dharaba dan madlaji` 
b. Sunan At-Turmudzi 

Hadits yang menyebutkan lafaz daraba dalam kitab ini terdapat pada 

kitab as-salah bab waktu shalat.37 Didapatkan keterangan yang sama 

yaitu dalam kitab dan bab yang sama dalam lafaz `allimu. 

                                                 
35 Mahmud AT-Tahhan, Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits  (Surabaya, Bina 

Ilmu, 1995) hlm. 25 
36 Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy`as as-Sijijtani, Sunan Abu Daud, Tagh, Muhammad 

Jamil, (Beirut, Daral Fikri, 1414-1994). Jilid1.hlm.197-198. 
37 Abu Isa Muhammad ibn Isa Surah at-Turmudzi,al-Jami` as-Shahih (Sunan Turmudzi) 

Tagh, Ahmad Muhammad Syakir dan Kamal Yusuf al-Hant (Beirut, Dar alkitab al-Ilmiyyah,tt) 
jilid.II, hlm.59. 



 

 

c. Sunan ad-Darimi 

Hadits yang menyebutkan lafaz as-Sholah dalam kitab ini terdapat 

pada kitab shalat 141.38 Untuk lafaz `allimu juga didapat keterangan 

dari kitab dan hal yang sama.  

d. Ahmad bin Hanbal 

Hadits yang menyebutkan lafaz as-Sholah dalam kitab ini terdapat 

dalam juz II, halaman 180, 187.39 Juga lafaz madja`un didapatkan dari 

keterangan dalam juz dan halaman yang sama. 

Selain di atas juga dapat menggunakan CD Hadist Mausu`ah Kitab 

Kutubut Tis`ah. Hasilnya sebagai berikut; 

Sunan Abu Daud, Kitab Bab Shalat, bab “Saat seorang anak mulai 

disuruh shalat”, hadist no.417, 418 dan 419. Sunan Turmudzi, Kitab 

Shalat, Bab “Saat seorang anak  mulai diperintahkanya shalat”. Sunan 

Darimi, Kitab Shalat, Bab “Saat seorang anak mulai diperintahkanya 

shalat” no.1395. 

Apabila menggunakan metode Takhrij al-Hadits Bil Maudu` dan 

dengan menggunakan kitab Miftah kunuz as-sunah akan mendapati 

sebagai berikut dalam pencarian hadits perintah shalat bagi anak; Abu 

Daud; Kitab Shalat Bab 26, At-Turmudzi; Kitab Shalat Bab 182, ad-

                                                 
38 Abu Muhammad ibn Abdurrahman al-Fadl ibn Barhan, Sunan ad-Darimi (Beirut, Dar 

al-Fikri,1987),hlm.1393. 
39 Ahmad bin Hanbal, al-Musnad (Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal), (Beirut, Dar al-

Fikri, at.2, 1398 H/ 1978 M) Juz II, hlm.180,187. 



 

 

Darimi; Kitab Shalat Bab 141 dan Ahmad bin Hanbal Juz II hlm. 180, 187 

dan Juz III  hlm.404.40 

Di dalam kitab Mu`jam al-Mufahras Li Al-Faz al-Hadits an-

Nabawi,41menyebutkan bahwa hadist perintah shalat bagi anak 

diriwayatkan oleh Abu Daud, Sunan At-Turmudzi, Sunan At-Darimi dan 

Musnad Ahmad bin Hanbal. 
 

C. Analisis Sanad dan Matan Hadits 

1. Analisis Sanad 

a. Kriteria Penilaian Sanad 

…,ada tiga peristiwa penting yang mengharuskan adanya 

penelitian sanad hadits: pertama, pada zaman Nabi Muhammad Saw. 

Tidak seluruh hadits tertulis; kedua, sesudah zaman Nabi 

Muhammmad Saw. terjadi pemalsuan  hadits; ketiga, penghimpunan 

hadits secara resmi dan massal terjadi setelah berkembangnya 

pemalsuan-pemalsuan hadits.42 

Untuk memahami tentang sanad hadits, perlu lebih dahulu 

memahami riwayah al-hadist. Dalam istilah ilmu hadist yang dimaksud 

riwayah alhadist atau al riwayah ialah kegiatan penerimaan dan 

penyampaian hadist, serta penyandaran hadist itu kepada mata rantai 

                                                 
40 Aj. Wensinc dan Muh. Fuad `Abdul Haqi`, Miftahkunuz as-sunah (Kairo, Isa al-Babi 

al-Halibi, 135 H) jilid.1, hlm.270 
41 AJ. Wensinc, kitab Mu`jam al-Mufahras Li Al-Faz al-Hadits an-Nabawi, (Leiden, Ej. 

Brill,1936) juz III dan IV 
42 Said Agil Husain Munawar dan Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud, hlm. 



 

 

para periwayat (rawinya) dengan bentuk-bentuk tertentu.43 Dan sanad 

hadits menentukan kesahihan sebuah hadits. 

Kaidah keshahihan hadits menurut rumusan ibnu as-Salah 

sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Ismail; 

 حيحثُ الصيدا الْحأَم :نلُ إِسصتى يالَّذ دنسثُ الْميدالْح وفَه هاد
  بِنقْلِ اْلعدلِ الضابِط إِلَى منتهاه والَ يكُونُ شاذا والَ معلَّالً

 

Artinya;  

Adapun hadits shahih adalah hadits yang bersambung sanadnya 

sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit 

(pengetahuan luas) sampai akhir sanad dan (di dalam hadits itu) tidak 

terdapat kejanggalan (syuzuz) dan cacat (`illat).44 

Dari terjemahan di atas dapat diambil dua point guna 

melakukan penelitian sanad yakni,  

1) Hadits shahih adalah hadits yang bersambung sanadnya sampai 

kepada Nabi, dan 

2) Diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit (pengetahuan 

luas) sampai akhir sanad.  

Atau menurut M. Syuhudi Ismail berangkat dari definisi di atas 

dapat diambil kesimpulan;  

                                                 
43 Sa`dullah Assa`idi, Hadits, hlm.12. 
44 M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta, Bulan Bintang), 

hlm.106. 
 



 

 

1) Sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari 

mukharrij-nya sampai kepada Nabi. 

2) Seluruh periwayat hadist itu bersifat adil dan dhabit, 

3) Hadits itu jadi sanad dan matn-nya harus terhindar dari kejanggalan 

(syuzuz) dan cacat (`illat). 

Dari ketiga butir tersebut dapat diurai menjadi tujuh butir, 

yakni yang lima butir berhubungan dengan sanad dan yang dua butir 

berhubungan dengan matn. Berikut ini dikemukakan uraian butir-butir 

dimaksud; 

1) Yang berhubungan dengan sanad; a) sanad yang bersambung; b) 

periwayat yang bersifat adil; c) periwayat bersifat dabit; d) 

terhindar dari kejanggalan (syuzuz); dan e) terhindar dari cacat 

(`illat). 

2) Yang berhubungan dengan matn; a) terhindar dari kejanggalan 

(syuzuz) dan b)terhindar dari cacat (`illat). 

Sedangkan menurut An-Nawawi definisi kesahihan hadits ialah, 

لَّةالَ عو ذذُورِ شغَي نم نيابِطلِ الضودبِالْع هدنلَ سصا اتم  
Artinya; 

(Hadits sahih ialah) Hadis yang bersambung sanad-nya, 

(diriwayatkan oleh orang-orang yang) adil dan dabit, serta tidak 



 

 

terdapat (di dalam hadits itu) kejanggalan (syuzuz) dan cacat 

(`illat).45 

Kata `adil dalam bahasa Arab berasal lafaz `adalah yang berarti 

pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran. Menurut Ibn Hajar 

al-Asqolani  sebagaimana dikutip oleh Syuhudi Ismail,  perilaku atau 

keadaan yang merusak sifat `adalah termasuk berat ialah;  

1) Suka berdusta (al-kazib) 

2) Tertuduh telah berdusta (at-tumah bi al-kazib). 

3) Berbuat atau berperilaku fasik tetapi belum menjadikannya kafir 

(al-fasiq). 

4) Tidak dikenal jelas pribadi dan keadaan diri oranh itu sebagai 

periwayat hadits (al-jahalah). 

5) Berbuat bid`ah yang mengarah pada yang mengarah pada fasik (al-

bid`ah). 

Sedangkan keadaan atau perilaku yang merusak ke-dhabit-an 

yang termasuk berat ialah; 

1) Dalam meriwayatkan hadits lebih banyak salahnya daripada benar 

(fahusnya galatuhu). 

2) Lebih menonjol sifat lupanya daripada hafalnya (algaflah `an al-

itqon). 

3) Riwayat yang diriwayatkan diduga keras mengandung kekeliruan 

(al-wahm). 

                                                 
45 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992) 

cet.1, hlm. 64-65. 



 

 

4) Riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang disampaikan oleh 

orang-orang yang siqah (mukhalafah al-siqah). 

5) Jelek hafalannya walaupun ada juga sebagian riwayatnya itu yang 

benar (su`al al-hifz). 

Hadist-hadits oleh periwayat yang memiliki sebagian dari sifat-

sifat tersebut dinilai oleh ulama hadits sebagai hadits yang kualitasnya 

lemah (da`if).46 

Dari pendapat As-Syafi`i tersebut terdapat dapat digunakan 

bahwa hadis dikatakan mengandung syuzuz apabila hadits itu memiliki 

lebih dari satu sanad, para periwayat hadits yang terdapat dalam 

beberapa sanad itu seluruhnya siqah, matan dan atau sanad hadis itu 

ada mengandung pertentangan. 

Menurut  Ibn Salah, `illat (cacat) pada hadits adalah sebab yang 

tersembunyi yang dapat merusakkan kualitas hadits. Keberadaan `illat 

menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih  

menjadi tidak shahih.47 

Adapun yang dapat digunakan sebagai kriteria penilaian sanad 

adalah, 

1) Meneliti kualitas periwayat dan persambungan sanad.. 

2) Meneliti kemungkinan adanya syuzuz dan `illat.48. 

b. Analisis Sanad Terhadap Hadits Perintah Shalat Bagi Anak HR. Imam 

Abu Daud 
                                                 

46 M. Syhudi Ismail,  Metodologi Penelitian, hlm. 70-71 
47 Bustamin dan M.Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik,  hlm.57-58. 
48 M. Syhudi Ismail, Metodologi Penelitian,  hlm. 101, 109. 



 

 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas adapun yang digunakan 

untuk menilai sanad ada 2 kriteria yakni, meneliti kualitas periwayat 

dan persambungan sanad juga meneliti kemungkinan adanya syuzuz 

dan `illat . Maka dalam menganalisis hadis perintah shalat bagi anak 

HR. Imam Abu Daud juga menggunakan kedua kriteria tersebut.  

1) Meneliti kualitas periwayat dan persambungan sanad. 

Dalam melakukan penelitian sanad ini dilakukan dengan 

langkah awal membuat skema jalur sanad dari empat periwayat 

hadits perintah shalat. Akan tetapi dalam penelaahannya lebih 

difokuskan pada sanad HR. Imam Abu Daud, sebagai objek kajian 

dalam skripsi ini. 



 

 

Skema jalur sanad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riwayat para perawi 

a) Abdullah bin `Amru bin Ash 

Beliau adalah Abdullah bin Amru bin Ash bin al-Wail 

bin Hasyim bin Sa`ad bin Syahmi bin `Amru bin Habib bin 

رسول اهللا

 سربة

 الربيع

ةعبد امللك بن الربيع بن سرب

حرملة بن عبد العزيز بن 
 الربيع بن سربة اجلهين

 على بن حجر

 ترمذى

 عبد اهللا بن عمرو

 حممد بن عبد اهللا

 شعيب بن حممد

 عمر بن شعيب

 سوار بن داود

 امساعيل

 مؤمل بن هشام

 ابو داود

 سربة

 الربيع

 عبد امللك

 حرملة

 عبد اهللا بن الزبري

 الدارمى

عبد اللة بن 

حممد بن عبد 

 شعيب بن حممد

 عمر بن شعيب

 سوار بن داود

 امحد بن هنبل



 

 

Ka`ab bin Lu`I bin Ghalib al-Quraisy, Abu Muhammad dan 

disebut Abu Abdurrahman, disebut juga Abu Nasir.Sedangkan 

ibu beliau bernama Raitah binti Mun`iah bin al-Hijaj bin Amir 

ibn Khuzuifah as-Syahmiyah disebutkan juga namanya adalah 

al-Ash. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti 

Abdullah.  

Abdullah bin `Amru merupakan orang yang ahli ibadah 

dan memiliki pengetahuan yang luas. Untuk masuk Islam 

beliau mendahului ayahnya. 

Guru-guru Abdullah bin `Amru; 

Nabi Saw, Abu Bakar Asydiq, Amru bin Abdurrahman 

bin Auf, Muaz bin Jabal, Abi Darda`,  Suraqah bin Malik bin 

Ju`sin, dan lain-lain. 

Muridnya ; 
Anas bin Malik, Abu Umamah bin Sahal, Abu Taif, 

Abdullah bin Harits bin Naufal, Masruq bin Ajda`i, Said bin al-

Musayyab, dan lain-lain. 

Kritik Ulama terhadap beliau ; 

(1) Abu Hurairah 

« Tiada seorangpun yang lebih banyak meriwayatkan hadits 

Rasulullah SAW, dari pada aku `Abdullah bin `Amru 

karena ia selalu menulis sepertinya aku tidak ».  

(Ta`dil tingkat I) 



 

 

(2) Ahmad bin Hanbal berkata ia meninggal pada tahun 63 H, 

bulan Dzulhijjah pada malam Sirah, sementera 

diriwayatkan dari yang lain menyebutkan tahun 65 H Ibnu 

Bakir berkata di dalam riwayatnya ia wafat 68 H.49 

b) Muhammad bin Abdullah bin `Amru bin Ash 

Beliau adalah Muhammad bin `Amru bin Ash as-sahmi, 

demikian disebutkan Ibn Yunus dalam Tarikh Misr, dan begitu 

juga komentar Al-Azraqi dalam Tarikh Makkah dari Abdul 

Majid bin Abu Daud dari Ibn Juraij dari `Amru bin Ash. Beliau 

wafat mendahului ayahnya 

Beliau meriwayatkan hadits dari ayahnya `Abdullah bin 

`Amru bin Amru bin Ash. 

Sedangkan murid-muridnya yang meriwayatkan hadits 

adalah; Anaknya (Syuaib), Hakim bin al-harris al-Fahmi dan 

lain-lain.  

Kritik ulama hadits terhadap dirinya.  

(1) "Beliau termasuk golongan perawi yang siqah".(Ta`dil 

tingkat ke-3).   

(2) Ibn Hajar al-`Asqolani; "Baik Bukhari, Ibn Hakim maupun 

Ibn Hibban tidak memasukkan Muhammad Bin Abdullah  

dalam kitab Rijal al-Hadits, kecuali kitab Tarikh Misr dan 

tarikh Makkah.50 

                                                 
49 Ibnu Hajar al-`Asqolani, Tahzib, hlm.  
50 Ibid, hlm. 411 



 

 

Kritik yang ditujukan kepada Muhammad bin Abdullah 

mengacu pada sifat keadilan dan ke-siqahan-mya, yang 

menunjukkan bahwa beliau adalah seorang perawi yang siqah. 

Adapun komentar yang dilontarkan oleh Ibn Hajar al-Asqolani 

tidaklah memberikan pengertian bahwa Muhammad bin 

Abdullah layak untuk dicela atau dijarh. Dan jika dilihat dari 

pertemuan antara guru dan murid yakni Syu`aib dan 

Muhammad bin `Abdillah, dan antara Muhammad bin 

`Abdullah dan `Abdullah bin Amru bin Ash, mereka jelaslah 

telah bertemu apalagi siqah yang digunakan dalam periwayatan 

hadits ini adalah `an. Dan demikian dapat dikatakan 

periwayatan ini adalah muttasil.  

c) Syu`aib bin Muhammad 

Syu`aib bin Muhammad adalah Syu`aib bin Muhammad 

bin Abdullah bin Amru bin `Ash al-qurasi as-Syami al-Hijaji. 

Ayahnya bernama `Amru bin Syu`aib dan ia dinasabkan pada 

keluarga `Abdullah bin `Amru. 

Guru-guru beliau yakni; 

`Abdullah bin `Abbas, `Abdullah bin Umar bin Khattab, 

kakek dan ayahnya, yakni Muhammad bin `Abdullah dan 

Muawiyah bin Abi Sufyan. 

Sedangkan murid-muridnya ialah Sabit al-Banani, Abu 

Shabah, Ziyad bin `Umar, Salamh bin Abu Hisyam, Said bin 



 

 

Salamah, `Usman bin Hakim, Al-Ansari, `Atho`, al-Khurasani, 

anak-anaknya sendiri; `Umar bin Syua`ib dan anaknya (`Amru 

bin Syu`aib). 

Kritik ulama terhadap dirinya; 

(1) Khalifah Ziyad;”Dia tobaqoh yang pertama dan ahliTa`if”. 

(2) Muhammad bin Sa`id; “Menyebutkan Tobaqoh yang kedua 

dari ahli Madinah.” 

(3) Ibnu Hibban;”Siqah”.(Ta`dil tingkat ke-4). 

(4) Ahnad bin Hanbal; “Sesungguhnya Syu`aib meriwayatkan 

hadits dari kakeknya dan belum dengar dari 

bapaknya.(Ta`dil tingkat ke-6).51 

Jika dilihat dari pertemuan antara guru dan murid yakni 

Syu`aib dan Muhammad bin `Abdullah dengan siqah `an dapat 

dikategorikan periwayatan ini muttasil.  

d) `Amru bin Syu`aib 

`Amru bin Syu`aib adalah `Amru bin Syu`aib bin 

Muhammad bin Abdullah bin `Amru bin Ash bin Quraisy as-

Syahrani Abu Ibrahim disebut Abi `Abdillah al-Madinah 

disebut juga at-Taifi. Beliau wafat pada tahun 118 H. 

Guru-guru beliau diantaranya; 

Bapaknya (Syu`aib bin Muhammad), Bibinya Zaenab 

binti Muhammad dan Zaenab binti Salamah, Rabi` binti 

                                                 
51 Ibid, hlm. 356. 



 

 

Maudu` Tawus, Sulaiman Bin Yasir, Mujahid, `Atho`, az-

Zuhri, Sa`id bin al-Magubari, `Atho` bin Sufyan as-Saqafi, dll. 

Murid-murid; 

`Atha`, `Amru bin Dinar, Yahya bin Sa`id, Hisyam bin 

`Urwah, Ubaid al-Banani, `Asyim al-Ahwal, Qotadah, Makhul, 

hamid at-Ta`wil, Hisyam bin `Urwah, Ibrahim bin Maisyaroh, 

Suwar Abu Hamzah (Suwar bin Dawud), … 

Kritik ulama hadits terhadapnya; 

(1) Sidiq al-Fadli; “Aku mendengar Yahya bin Said berkata 

apabila diriwayatkan darinya berarti siqah karena  ia adalah 

terpersaya dan dijadikan hujjah. (Ta`dil tingkat ke-4). 

(2) Al-Ma`muri; “Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata 

sesungguhnya hadits-hadits Syu`aib darinya ditulis dan 

diakui dan terkadang dijadikan hujjah (ta`dil tingkat ke-4). 

(3) Abu Daud; “Dari Ahmad bin Hanbal para ahli hadits 

apabila mereka berhujjah mereka memkai hadits-hadits 

`Amru bin Syu`aib dari bapaknya dari kakeknya. (Ta`dil 

Tingkat ke-6).52 

Kritik yang ditujukan kepada `Amru bin Syu`aib 

mengacu pada sifat keadilan dan ke-siqahan-mya, yang 

menunjukkan bahwa beliau adalah seorang perawi yang siqah 

daripada mencelanya. 

                                                 
52 Ibid, hlm. 49. 



 

 

Beliau meriwayatkan dari Syu`aib bin Muhammad 

dengan siqah `an. Ketika melihat pertemuan anntara murid dan 

guru mereka bertemu, sehingga periwayatan ini dapat 

dikategorikan muttasil.  

e) Suwar bin Dawud 

Beliau dijuluki Abu Hamzah as-Syafari al-Bisri, penulis 

al-Halili. 

Guru-guru Suwar bin Dawud;  

Tawus, `Atha`, Abdul Aziz bin Abi Barkah, `Amru bin 

Syu`aib,dan lain-lain. 

Murid-murid; 

Ismail bin `Aliyah, Nadirin bin Syamili, Ibn Mubarok, 

Abu `Itab ad-Daili, Muhammad bin Ibrahim dan Waqi`, namun 

ia membalikkan namanya Daud bin Suwar.   

Kritik ulama hadits terhadapnya; 

1. Abu Thalib dari Ahmad;”Syekh Bisyri tidak ada cacat 

baginya. (Ta`dil tingkat ke-4). 

2. Darul Quthni: “Tidak diikuti haditsnya namun diakui.  

(Ta`dil tingkat ke-6). 

3. Ishaq bin Mansyur dari Ibn Mu`in; Siqah . (Ta`dil tingkat 

ke-4). 

4. Ibn Hibban; Siqah. . (Ta`dil tingkat ke-4).53 

                                                 
53 Ibid., hlm. 267. 



 

 

Kritik yang ditujukan pada beliau lebih banyak yang 

menta`dilkan dari pada yang mencelanya. Beliau meriwayatkan 

hadits dari `Amru bin Syu`aib dengan siqah `an. Atau dapat 

dikatakan bahwa Suwar bin Daud termasuk perawi. Kemudian 

ketika melihat pertemuan guru dan murid yakni periwayatan 

yang muttasil. 

f) Ismail 

Ismail adalah Ismail bin Ibrahim bin Muqsim al-`Asad 

Abu Basyar al-Basri. Disebut juga Ibn `Ulaiyah. Lahir pada 

tahun 110 H, wafat 13 Dzulqo`idah tahun 193H. 

Guru-guru beliau; 

Abdul Aziz bin Sahib, Sulaiman at-Tahwili, `Asim al-

Ahwal, Suwar bin Dawud, `Ayyub, Ibn `Uyyun, Abi Rihanah, 

Jariri, Ibn Abi Naqih, Mu`ammar, A`uf al-Aqrabi, Abi `Atiyah, 

Yunus bin `Abid dan lain-lain. 

Murid-murid; 

Syu`bah, Juraiji, Baqiyah, Hammah bin Zaid, Ibrahim 

bin Tuhmah, Ismail bin `Ulaiyah, dan lain-lain. 

Kritik ulama terhadap dirinya; 

(1) Yunus bin Bakir; “Ibn `Ulaiyah adalah panutan para 

Muhaddits. (Ta`dil tingkat ke-4). 

(2) Ibn Mahdi; “Ibn  `Ulaiyah lebih kokoh dari Hasyim” (Ta`dil 

tingkat ke-5). 



 

 

(3) Ibn Muhriz dari Yahya bin Mu`in; “Siqah, sangat jujur, 

muslim yang tegas. (Ta`dil tingkat ke-3). 

(4) Qutaibah; Para ulama berkata ada 4 orang hufaz yaitu 

Ismail bin `Ulaiyah, Abdul Wariz, Yazid bin Zar`I dan 

Wahabi. (Ta`dil tingkat ke-4).54 

Kritik yang ditujukan kepada Ismail bin `Uliyah 

mengacu pada sifat keadilan dan ke-siqahan-mya, yang 

menunjukkan bahwa beliau adalah seorang perawi yang siqah. 

Dan jika dilihat dari pertemuan antara guru dan murid yakni 

Ismail dengan Suwar bin Daud mereka jelaslah telah bertemu 

apalagi siqah yang digunakan dalam periwayatan hadits ini 

adalah `an. Dan demikian dapat dikatakan periwayatan ini 

adalah muttasil.  

g) Mu`amil bin Hisyam 

Mu`ammil bin Hisyam adalah Mu`ammil bin Hisyam 

al-Taskary Abu Hisyam al-Tastari. Beliau wafat pada bulan 

Rabiul Awal tahun 253 H. 

Guru-guru beliau; 

Ismail bin `Ulaiyah, Abu Muawiyah, Ad-Dariri dan 

Yahaya bin `Ibad ad-Dabili. 

Murid-murid beliau; 

Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, Abu Hatim, Ibn Abu 

Daud Al-Bariji, Ibn Khuzaimah, Muhammad bin Ali al-Hakim, 

                                                 
54 Ibid., Juz. hlm.270-279. 



 

 

at-Yurmudzi, Abu Bakar Muhammad bin Harun ar-royan, 

Yahya bin Muhammad bin Sa`id, Abi `Aruba, Muammil bin 

Hisyam, dan lain-lain. 

Kritik ulama hadits; 

(1) Abu Karim; Dapat dipercaya (Ta`dil tingkat ke-3). 

(2) Ibn Hibban; Siqah. (Ta`dil tingkat ke-4).  

(3) Abu Daud dan An-Nasa`I; Siqah.55  

Kritik yang ditujukan kepada Mu`amil bin Hisyam 

mengacu pada sifat keadilan dan ke-siqahan-nya, yang 

menunjukkan bahwa beliau adalah seorang perawi yang siqah. 

Dan jika dilihat dari pertemuan antara guru dan murid jelaslah 

telah bertemu. Siqah yang digunakan dalam periwayatan hadits 

ini adalah haddasana. Dan demikian dapat dikatakan 

periwayatan ini adalah muttasil.  

h) Abu Daud 

Telah diriwayatkan di atas. 

Terlihat semua dari daftar riwayat para perawi bahwa 

adanya pertemuan antara guru dan murid yakni `Abdullah bin 

Amru bin Ash sampai Abu Daud, mereka jelaslah telah 

bertemu. Dengan riwayat perawi yang keadilan dan 

kedhabitanya juga termasuk siqah. Dengan demikian dapat 

dikatakan periwayatan ini adalah muttasil. Atau bisa dikatakan 

sanad tersebut adalah shahih al-Sanad. 

                                                 
55 Ibid,  hlm. 383. 



 

 

Dalam skripsi ini tidak membahas syuzuz dan illat dari 

hadits tersebut sebagai pembahasan. Dikarenakan dianggap 

telah cukup mewakili dengan penelitian sanad hadits.  

2. Analisis Matan 

a. Kriteria Penelitian Matan 

Dalam penelaahan sebuah hadits selain meneliti sanad juga 

perlu dilakukan penelitian tentang matan hadits. Agar semua terlihat 

jelas kesahihan diantara keduanya, shahih al-isnad dan shahih al-

matan. 

Kriteria kesahihan matan hadits menurut Salahuddin bin 

Ahmad Al-Adabi dalam Manhaj Naqd al Matn; 

1) Tidak bertentangan dengan akal sehat. 

2) Tidak bertentangan dengan hukum Al-quran yang telah muhkam 

(ketentuan hukum yang ditetapkan). 

3) Tidak bertentangan dengan hadits yang mutawatir. 

4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan 

ulma pada masa lalu (ulama salaf). 

5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, 

6) Tidak bertentangan dengan hadist ahad yang kualitas kesahihannya 

lebih kuat.56 

Menurut bahasa, kata matan berasal dari bahasa Arab matn 

artinya punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dan keras.57 

Matan menurut ilmu hadits adalah penghujung sanad, yakni sabda nabi 
                                                 

56 Bustamin dan M.Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik,  hlm. 63. 
57 Ibn Manzur , Lizan al-Arab juz III , hlm. 345-435. 



 

 

Muhammad Saw.., yang disebut sesudah habis disebutkan sanad. 

Matan hadis adalah isi hadis. Matan hadits terbagi tiga, yaitu ucapan, 

perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Saw.58 

Adapun langkah-langkah metodologi kegiatan penelitian matan 

hadits yang diberikan oleh Syuhudi Ismail adalah, 

1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. 

2) Meneliti susunan lafaz berbagai matan yang semakna, 

3) Meneliti kandungan matan. 59 

Penjabarannya sebagai berikut; 

1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. 

Setiap matan harus bersanad. Jadi dalam meneliti kesahihan 

matan juga dapat dilihat dengan kualitas sanadnya. Karena tanpa 

adanya sanad maka suatu matan tidak dapat dinyatakan berasal dari 

Rasulullah. Bahkan jika ada ungkapan yang berasal dari nabi akan 

tetapi tidak memiliki sanad maka dikategorikan hadist palsu. 

2) Meneliti susunan lafaz berbagai matan yang semakna. 

Cukup banyak matan hadits yang semakna dengan sanad 

yang sama-sama sahihnya yang tersusun dengan lafaz yang 

berbeda.  Maka hal ini kita dapat membandingkannya dengan 

keadaan tersebut. 

3) Meneliti kandungan matan. 

                                                 
58 Muhammad Tahir Al-Jawabi, Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Matn al-Hadits al –

Nabawi al –Syarif  (Tunis, Muassat A. al-Karim ibn Abdullah, hlm.88-89. 
59 M. Syhudi Ismail, Metodologi Penelitian, hlm.121-122. 



 

 

Setelah meneliti susunan lafaz, maka langkah selanjutnya 

adalah meneliti kandungan matan, yang dengan cara 

memperhatikan matn-matn atau dalil-dalil lain yang yang 

mempunyai topik masalah yang sama. Bisa berasal dari hadits lain 

atau berupa ayat Al-Ouran. Ataupun dengan penalaran logika atau 

akal yang relevan. 

b. Analisis matan Terhadap Hadist Perintah Shalat Bagi Anak HR. Imam 

Abu Daud. 

"… ننِيعِ سباَء سنأَب مهو الَةبِالص كُمالَدا أَوورم
واضرِبوهم علَيها وهم أَبناُء عشرٍ وفَرِّقُوا بينهم فى 

  60"الْمضاجِعِ
 

1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. 

Untuk penelitian kualitas sanad telah telah terwakili pada 

pembahasan penelitian sanad hadits.  

2) Meneliti susunan lafaz berbagai matan yang semakna, 

Salah satu penyebab terjadinya perbedaan lafaz pada matan-

matan hadits yang semakna karena adanya periwayat hadits telah 

terjadi periwayatan secara makna (ar-riwayah bil-ma`na). Maka 

dari keadaan tersebut kita dapat meneliti sebuah hadits yang 

semakna dengan lafaz yang berbeda. Seperti halnya pada hadits-

hadits perintah shalat bagi anak, sebagai berikut; 

                                                 
60 CD Mausu`ah Hadits Kutubut Tis`ah   



 

 

الَةبِالص بِيوا الصرم,الَةبِالص كُملَادوا أَورم , وهرفَم الَةبِالص ;  

susunan lafaz perintah shalat yang diriwayatkan Abu Daud. 

  , علِّموا الصبِي الصالَةَ

susunan lafaz perintah shalat yang diriwayatkan At-Turmudzi 

   علِّموا الصبِي الصالَةَ

susunan lafaz perintah shalat yang diriwayatkan Ad-Darimi 

الَةبِالص كُمانيبوا صرم,  

susunan lafaz perintah shalat yang diriwayatkan Ahmad bin 

Hanbal. 

Dari penjabaran di atas meskipun terdapat perbedaan lafaz 

hadits akan tetapi memiliki makna yang sama. Yakni berisi anjuran 

atau memerintahkan shalat bagi anak. Diantara lafaz-lafaz hadits di 

atas terdapat juga lafaz atau matan hadist yang akan diteliti; 

 الَةبِالص كُملَادوا أَورم.  

Hadits-hadits perintah shalat dari semua periwayat juga 

memuat kategori umur, ننِيعِ سبس untuk usia dimana harus 

diperintahkan shalat dan  untuk usia dimana anak harus عشرٍ 



 

 

dipukul ketika meninggalkan shalat. Akan tetapi ada sedikit 

perbedaan untuk hadits riwayat Abu Daud adanya lafaz 

  هالمش نم هينمي فرإِذَا ع  

Sehingga setelah dibandingkan dengan lafaz-lafaz hadist 

yang lain, hadits yang akan diteliti merupakan hadits shahih al-

matan. Dan dengan adanya tambahan lafaz dibandingkan hadits-

hadits perintah shalat bagi anak dengan riwayat-riwayat yang lain;  

  وفَرِّقُوا بينهم فى الْمضاجِعِ

3) Meneliti kandungan matan. 

a) ...الَةبِالص كُمالَدا أَوورم... 
 ِ  Kata ” مروا  “ Merupakan fi`il Amar atau 

perintah. Dalam Ushul Fiqh, kata perintah mempunyai 

kalasifikasi 10 macam; (1) Nadbun berarti perintah sunah atau 

anjuran. (2) Irsyad berati menunjukkan (3) Do`a berarti 

memohon (4) Iltimas berarti sindiran (5) Tamanni berarti 

berangan-angan (6) Takhyir berarti perintah memilih (7) 

Taswiyah berarti mempersamakan (8) Ta`jiz berarti 

melemahkan (9) Tahdid berarti ancaman dan (10) Ibadah.61  

                                                 
61 Dikutip dalam kitab Usul Fiqh, Tashilut Turuqot dengan konteks Al-Aslu Fil `Amri Lil 

Wujub (Semarang, Thoha Putra) 



 

 

Menurut penulis kata “ مروا ” di atas termasuk Nabdun 

yakni perintah sunah atau anjuran. Dan perintah sunah ini 

dapat menjadi sebuah wajib ketika hal itu ditinggalkan 

menjadi bahaya atau menimbulkan dampak negatif. 

Maka menjadi diwajibkan kepada orangtua untuk 

menyuruh anak-anaknya mengajarkan sholat sejak usia 7 

tahun. Di sini tampak kewajiban atau peranan orang tua 

kepada anaknya. Meski tidak dijelaskan langsung perintah di 

sini bagi siapa diperintahkan dalam “dlomir” antumnya. Akan 

tetapi sudah mafhum yang berkewajiban mendidik anak adalah 

orangtua. Nipan Abdul Halim mengemukakan: merawat 

dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan baik dan benar, 

memberikan nafkah yang halal dan baik merupakan kewajiban 

dan tanggungjawab orangtua kepada anak. 

Adapun dalil yang menguatkan kandungan matn di atas 

adalah QS. At-Tahrim ayat 6; 

"ارن يكُملأَهو كُمفُسوا قُوا أَننَءام ينا الَّذهاأَياي…"  

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka …62 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami 

harus menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. 
                                                 

62 Departemen Agama RI, Al-Quran dan, hlm. 477. 



 

 

Sedangkan untuk kata menjaga diri banyak pendapat yang 

mengatakan berarti pendidikan (kegiatan mendidik). Dan 

menyuruh anak dengan membiasakan untuk solat atau 

mengerjakan solat merupakan salah satu hal yang dapat 

dilakukan untuk menjaga anak dari api neraka.  

Selain QS. At-Tahrim juga kandungan matannya dapat 

dikuatkan QS, Taha ayat 14 dan 132. 

إِننِي أَنا اُهللا الَ إِلَه إِالَّ أَنا فَاعبدنِي وأَقمِ الصالَةَ لذكْرِي 
  (14 : طه(

Artinya :  Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak 

ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan 

dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. 

وأْمر أَهلَك بِالصالَة واصطَبِر علَيها الَ نسأَلُك رِزقًا 
  )132:  طه(نحن نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوى  

Artinya :  Dan perintahkanlah kepada keluargamu 
mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam 
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki 
kepadamu, Kamilah yang memberi rezki 
kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi 
orang yang bertakwa.63 

 
Dari penggalan matan hadits di atas, dapat disimpulkan 

bahwa hadits tersebut tidak bertentangan dengan Al-quran atau 

dalil-dalil yang lain. Sehingga hadits dengan matan hadits 

tersebut dikategorikan shahih al-matan. 

                                                 
63 Ibid, hlm. 477 dan 492.  



 

 

b)  ِعباَء سنأَب مهنونِيس...   ... 
Dari penggalan matan hadits di atas bahwa 

diperintahkannya shalat kepada anak ketika usia 7 tahun. 

Usia 7 tahun merupakan usia yang tepat diberikannya 

sebuah pendidikan atau pengajaran. 

Menurut kacamata psikologi perkembangan masa anak 

usia dini atau masa sekolah (6,0-12,0 tahun) anak telah: 

(1) Telah ada kesadaran terhadap kewajiban dan  pekerjaan. 

(2) Perasaan kemasyarakatan telah berkembang luas hingga 

mampu bekerjasama dengan anak lain yang sebaya 

umurnya. 

(3) Telah mempunyai intelektual yang cukup besar. 

(4) Memiliki perkembangan jasmani yang cukup untuk 

melakukan tugas dan kewajiban.64 

Apabila pendidikan keimanan terabaikan di dalam 

keluarga terutama sampai akhir masa kanak-kanak (12 tahun), 

akan sulitlah bagi anak menghadapi perubahan cepat pada 

dirinya yang tidak jarang membawa goncangan emosi.65 

Selain dari pendapat ahli di atas tentang usia 7 tahun 

ini dapat dikuatkan dengan pepatah arab;  

                                                 
64 Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991) 

hlm.48 
65 Ahmad Tafsir (ed), Pendidikan Agama, hlm. 101 



 

 

اَلتعليم فى الصّغرِ كَالنفْشِ علَى احلَجرِ والتعليم فى اْلكبرِ 
  كَالنفْشِ علَى الْماِء

 
Artinya: Pengajaran di waktu kecil ibarat melukis di atas 

batu dan pengajaran diwaktu besar ibarat melukis 

di atas air.66 

 
Bahwasanya Rasulullah juga mengajarkan kepada 

umatnya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maka hal ini 

juga dapat ditarik kesimpulan bahwa penggalan matan hadits 

di atas juga termasuk shahih. Karena sesuai nalar dan tidak 

menentang logika. 

c) …شاُء عنأَب مها وهلَيع مهورِباضو... 
Penggalan matan hadits di atas merupakan perintah 

memukul ketika usia 10 tahun saat anak meninggalkan shalat. 

M. Athiyah Al-Abrosy berpendapat, untuk dijatuhi 

hukuman jasmaniah disyaratkan sebagai berikut; 

(1) Sebelum berumur 10 tahun anak-anak tidak boleh 

dipukul. 

(2) Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali, yang dimaksud 

dengan pukulan di sini ialah lidi atau tongkat kecil 

bukanlah tongkat besar. 

                                                 
66 Humaidi Tata Pangarsa, Metodologi Pendidikan Islam (Malang, Penerbit Almamater 

YPTP, IKIP Malang 1974) hal. 28 dalam Mahfudzh Shalahuddin, dkk, Metodologi Pendidikan 
Agama (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 101  



 

 

(3) Diberikan kesempatan kepada  anak-anak untuk tobat 

dari apa yang ia lakukan  dan merusak nama baiknya 

(menjadikan ia malu).67 

Rasulullah sendiri memberikan selisih waktu yang 

cukup untuk orangtua dan sang anak sebelum orangtua 

memberikan hukuman badani terhadap anaknya apabila 

meninggalkan shalat. Kemungkinan anak laki-laki ataupun 

perempuan ketika berusia 10 tahun terpengaruh oleh faktor-

faktor psikologis dan pikiran yang mendorongnya bersikap 

malas, bandel atau sikap-sikap yang lain. Dengan demikian 

perintah untuk shalat yang terus menerus pada anak dapat 

dijadikan peringatan dan perhatian sehingga kemudian 

konsentrasi perhatiaannya tertumpu kepada perintah shalat, 

apabila sang anak masih saja membandel maka dikenakan 

hukuman sebagai peringatan baginya.68 

Untuk penggalan matan hadits tersebut ada hadits lain 

yang mengatkan; 

                                                 
67 M. Athiyah Al-Abrosy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam (Jakarta, Bulan Bintang, 

1970) hlm. 219-220 
68 Abu Firdaus al-Halwani, Melahirkan Anak Sholeh, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 

1995).hlm.103-104. 



 

 

وإِذَا بلَغَ ثَالَثَ عشرةَ سنةً ضرب علَى الصالَة والصومِ …

  )رواه ابن ماجه(

Artinya ; ….Maka jika ia telah mencapai umur 13 tahun, 

dipukul karena meninggalkan shalat dan 

puasa…”(HR. Ibnu Majah). 
69

 

 
Dengan melihat hadits di atas memang terdapat 

perbedaan usia. Akan tetapi pada dasarnya antara usia 10 dan 

13 tahun terdapat dalam fase perkembangan psikologi yang 

kurang lebih sama. 

Untuk hukuman memukul pada usia 10 tahun ini 

merupakan saat yang tepat bukan hanya berasal dari pendapat-

pendapat di atas. Dengan hukuman yang diberikan secara 

proporsional sesuai dengan kesalahan anak. Juga berat ringan 

sebuah hukuman haruslah disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan anak. Yakni hukuman harus dibedakan yang 

semisal anak memecahkan piring dengan anak melalaikan 

shalat.  Atau dapat dikatakan pelanggaran masalah syar`I harus 

dapat porsi hukuman yang khusus dibandingkan dengan 

masalah-masalah yang tidak penting. Karena menurut tinjauan 

psikologi agama dan perkembangan usia anak, usia 10 tahun 

haruslah sudah memiliki concience (kata hati).  

                                                 
69  



 

 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penggalan matan 

hadits tersebut adalah shahih. 

d) اجِعضى الْمف مهنيا بفَرِّقُوو  … 
Perintah untuk memisahkan tempat tidur, tidak melihat 

apakah anak itu laki-laki atau perempuan, yang jelas yaitu 

anak yang berusia 10 tahun, seharusnya diberi kamar sendiri-

sendiri.70 

Pemisahan anak dari tempat tidur dalam tekstual kitab 

Manhalulatif karya Muhammad Alawi, adalah ketika tamyiz 

(mengenal perbedaan lain jenis, baik atau buruk dan lain-lain) 

yakni usia tamyiz itu sendiri masih relatif.  Untuk di Indonesia 

kira-kira usia 9/10 tahun. Lain halnya di Arab, disana anak 

pada usia 7 tahun hasrat libido seksualnya telah tumbuh. 

Karena factor hormon dari faktor makanannya; daging dan 

lain-lain. Atau  zaman sekarang juga sudah ada  anak usia 7 

tahun mungkin sudah paham tentang masalah seksual dari 

pengaruh media elektronik yang ditonton. 

Yang menguatkan penggalan bunyi hadist tersebut 

bahwa mengandung pendidikan seksual adalah QS. An-Nur; 

58. Asbabunuzulnya adalah ketika ada anak kecil masuk 

kamar sahabat Umar dan melihat aurat Umar sedang terbuka. 

                                                 
70 Ibid, hlm 



 

 

"تسيا لونآم نيا الَّذهاأَيي نيالَّذو كُمانمأَي لَكَتم نيالَّذ كُمنأْذ
لَم يبلُغوا الْحلُم منكُم ثَالَثَ مرات من قَبلِ صالَة الْفَجرِ 
وحين تضعونَ ثيابكُم من الظَّهِيرة ومن بعد صالَة الْعشاِء 

لَكُم اترو٥٨: نور ال"... (ثَالَثُ ع(  
 

Artinya ; Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-
budak (lelaki atau wanita) yang kamu miliki dan 
orang-orang yang belum baligh di antara kamu, 
meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu 
hari) yaitu; sebelum sembahyang subuh, ketika 
kamu menanggalkan pakaian luarmu ditengah hari, 
dan sesudah sembahyang isya`. (Itulah) tiga aurat 
bagi kamu…71  

 
Jamaal Abdur Rahman mengemukakan,  

Ketika anak menginjak usia 10 tahun insting yang 
dimilikinya sedang menuju ke arah perkembangan dan ingin 
membuktikan eksistensi dirinya. OLeh karena itu, ia harus 
diperlakukan secara hati-hati dengan menangkal semua 
penyebab kerusakan, jalan penyimpangan dan terhanyutnya 
oleh arus yang negatif. Caranya antara lain ialah tidak 
membiarkan mereka tidur satu kasur, tetapi masing-masing 
harus tidur di atas kasurnya sendiri terpisah dari yang lain.72 
Adapun hadits lain yang menguatkan adalah; 

قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم الَ ينظُر الرجلُ الَى 
تنظُر الْمرأَةُ الَى عورة الْمرأَة والَ يفْضِ عورة الرجلِ والَ 

 أَةرلَى الْمأَةُ ارالَ الْمو داحبِ اْلوى الثَّولِ فجلَى الرلُ اجالر
 داحبِ اْلوى الثَّورواه امحد ومسلم وابو داود والترمذى(ف(  

 

                                                 
71 Departemen Agama RI, Al-Quran dan,  hlm. 554 
72 Jamaal Abdur Rahman diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidi, Lc, 

Tahapan Mendidik Anak; Teladan Rasulullah Saw...(Bandung, Irsyad Baitus Salam,2005) hlm.173 



 

 

Artinya ; Rasulullah bersabda; Laki-laki tidak boleh melihat 
aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh 
melihat aurat perempuan lain. Dan seorang laki-
laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam 
satu selimut, dan seorang  perempuan tidak boleh 
tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam 
satu selimut. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan 
Turmudzi). 73 

 
Kandungan makna yang tersimpan dalam hadits 

perintah shalat bagi anak HR. Imam Abu Daud ini adalah; 

Bahwa ketentuan tegas (wajib) ditujukan kepada 
orangtua untuk mengajari anak-anaknya shalat, sebagaimana 
penuturan al-Leqimi Izzudin as-Salam, berpendapat bahwa 
anak (as-Shabii) dalam pernyataan hadits ini bukanlah 
mukhatab, melainkan yang dimaksud di sini adalah bahwa 
perintah mengerjakan atau mendidik ditujukan kepada 
orangtua atau wali, karena bagaimanapun tidaklah mungkin 
bagi seorang anak (yang belum memasuki daur al-Bulugh dan 
Daur ar-Rusyud atau fase dewasa dan fase nalar) dapat 
mencerna secara langsung khitab yang dalam nash.74 

 

 

 

                                                 
73 Al-Qadir Hasan Terjemahan Nainul Authar, Jilid. V. (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1984). 

Hlm.214. 
74 Lihat at-Tayyib Muhammad Syam al-Haq ad-Din Abadi, `Aun al-Ma`bud, Sarah 

Sunan Abu Daud (Beirut, Dar al-Fikr, 1974), Juz II, hlm. 161. 



 

 

BAB III 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM HADITS 

PERINTAH SHALAT BAGI ANAK 

( Hadits Riwayat Imam Abu Daud) 

 

A. Kandungan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadits 

1.  Pendidikan Keimanan 

Kata Pendidikan berasal dari aspek pengajaran. Dan yang 

dimaksud dengan aspek pengajaran adalah dari kata “suruhlah oleh anak-

anakmu itu solat...” Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah 

pendidikan (sesuatu yang mendidik) yakni jika dikaitkan dengan QS. At- 

Tahrim ayat 6. Yang berbunyi, 

  )٦: التحرمي...(ياأَيها الَّذين َءامنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا
 
 

Artinya; Hai orang-orang yang beriman jagalah (peliharalah) 

dirimu dan keluargamu dari  api neraka…
75

 

Dari ayat di atas menjelaskan perintah untuk menjaga diri dan 

keluarganya dari api neraka. Sedangkan untuk kata menjaga (jagalah) 

banyak pendapat yang mengatakan berarti pendidikan (kegiatan 

mendidik). Dan menyuruh anak dengan membiasakan untuk shalat atau 

mengerjakan shalat merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk 

                                                 
75 Departemen Agama RI, Al-Quran dan  Terjemahan,  hlm. 931. 



 

 

menjaga anak dari api neraka atau dapat dikatakan sebagai proses 

pendidikan itu sendiri.  

Abu Firdaus al-Hawani; …peran ibadah dalam mendidik manusia 

agar menjadi manusia yang berakal berfikir sistematis dan menggunakan 

pikirannya secara terus menerus.
76

 Dari pendapat tersebut dapat 

menjelaskan bahwa peran ibadah merupakan salah satu faktor yang dapat 

digunakan sebagai media mendidik. Karena shalat merupakan ibadah. 

Seperti yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya tentang 

Pendidikan Ibadah. 

Ayat yang menyebutkan perintah untuk melakukan ibadah terdapat 

dalam QS. Luqman ayat 17; 

 ما علَى واصبِر الْمنكَرِ عنِ وانه بِالْمعروف أْمرو الصّالةَ يا بنيّ أَقمِ
كابإِنَّ أَص كذَل نمِ مزورِ  ع١٧: اللقمن(األم(  

 

Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
77

 

Untuk pendapat yang mengatakan kata menjaga dari surat At-

Tahrim ayat 6 dapat diartikan sebagai kata yang mengandung unsur 

pendidikan adalah; 

                                                 
76 Abu Firdaus Al-Hawani, Melahirkan Anak Sholeh (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 

1995).hlm. 101-102. 
77 Departemen Agama RI, Al-Quran dan,  hlm. 655. 



 

 

Fakhurrozi menafsirkan ayat tersebut dengan makna meninggalkan 

apa yang telah dilarang oleh Allah atas dirimu, sedangkan Muqotil 

menafsirkan dengan hendaknya seorang muslim mendidik dirinya dan 

keluarganya, menyuruh mereka untuk melakukan kebaikan dan melarang 

dari kejahatan.78 

Dikatakan pula, perintah menjaga diri sendiri dan keluarga dari 

siksa neraka itu apabila ditinjau dari segi pendidikan ialah agar kita 

mendidik diri dan keluarga kita untuk memiliki kekuatan jiwa yang 

mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan 

kesesatan, perbuatan-perbuatan yang menarik kepada durhaka kepada 

Allah yang akhirnya mengakibatkan penderitaan siksa neraka.
79

 Maka 

penelaahan tersebut dapat diperoleh kata pendidikan. 

Sedangkan tentang Keimanan berasal dari pembahasan dibawah 

ini. 

Mendidik keimanan pada anak berarti mengikat anak dengan 

dasar-dasar tauhid. Hal ini bisa dilakukan sejak anak mengerti dan 

membiasakannya dengan rukun-rukun Islam hingga mengenalkan rukun-

rukun iman.80  

Pendidikan agama dan spiritual adalah pondasi utama bagi 

pendidikan keluarga. Pendidikan agama ini meliputi pendidikan aqidah, 

                                                 
78 Fakhruddin Abu Abdillah ar-Rozi bin Umar bin Husain Al-Quraisy, Tafsir Al-kabir, 

Jilid xxx (Teheran, Dar al-Kutub al-Ilmiyah) hlm.46. 
79 Ahmad Azhar Basyir, Ajaran Islam tentang Pendidikan Seks Hidup Berumah Tangga 

Pendidikan Anak,(Bandung, PT.Al-Ma`arif,1982).hlm.40. 
80 Imam Musbikin, Mendidik Anak Ala Shinchan, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004) 

cet. ke 2, hlm. 32. 



 

 

mengenalkan hukum halal-haram memerintahkan anak beribadah (shalat) 

sejak umur tujuh tahun, mendidik anak untuk mencintai Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarganya, orang-orang yang shalih dan 

mengajar anak membaca Al-Qur’an. Al-Ghazali berkata, “Hendaklah anak 

kecil diajari Al-Qur’an hadits dan sejarah orang-orang shalih kemudian 

hukum Islam.”81 

  
 Melihat definisi diatas dengan dikaitkan dengan penggalan hadits 

 “Suruhlah oleh anak-anakmu itu solat apabila ia sudah berumur 7 

tahun…”, yang mana shalat merupakan salah satu rukun Islam. Maka bisa 

dikatan penggalan arti hadits tersebut mengandung nilai “Pendidikan 

Keimanan”.  

Untuk lebih menguatkan pendapat diatas, berikut ini beberapa 

petunjuk dan wasiat Rasulullah Saw dalam mendidik keimanan anak; 

 a. Membuka kehidupan anak dengan Laa ilaaha Ilallah. 

 b. Mengenalkan anak dengan halal dan haram. 

 c. Beribadah saat usia tujuh tahun.  

 d. Mencintai Nabi, keluarganya dan membaca Al-Quran.  

Adapun definisi pendidikan keimanan bisa diasumsikan ; Kunci 

kepercayaan (aqidah) adalah kepercayaan atau keimanan ke-Esaan Tuhan 

(Allah). Kepercayaan ini melahirkan sikap mengakui keberadaan Allah 

sebagai tempat bersandar segala masalah, tempat berlindung, meminta 

pertolongan dan satu-satunya dzat yang disembah. Keimanan kepada 
                                                 

81 Jurnal Yakhsyallah Mansur, Tanggungjawab Orangtua dalam Pendidikan Anak, 17 
Maret 2007  



 

 

Allah merupakan pokok dari segala masalah, tempat rukun-rukun iman 

lainnya. Kebenaran dan kebaikan kepada rukun-rukun iman lainnya sangat 

sangat ditentukan oleh benar dan baiknya keimanan kepada Allah.82 

 Materi Pendidikan Keimanan 

Lima pola dasar nilai-nilai yang ditanamkan pada anak-anak adalah 

membacakan kalimat tauhid, mananamkan pencintaan pada Allah, 

mengajarkan Al-Qur’an dan menanamkan nilai perjuangan dan 

pengorbanan.83  

Nilai-nilai keimanan harus mulai diperkenalkan pada anak dengan 

cara: 

1)  Memperkenalkan nama Allah SWT dan Rasul-Nya  

2)  Memberikan gambaran tentang siapa pencipta alam raya ini melalui 

kisah-kisah teladan  

3) Memperkenalkan ke-Maha-Agungan Allah SWT .84 

 
2.  Pendidikan Ibadah 

Sama halnya dengan nilai Pendidikan Keimanan diatas. Guna 

menentukan bahwa nilai pendidikan yang Islam dapat diambil salah 

satunya adalah Pendidikan Ibadah. Yakni juga menggunakan penggalan 

matan hadits “Suruhlah oleh anak-anakmu itu solat apabila ia sudah 

                                                 
82 Abu Bakar Muhammad, Pembinaan Manusia Dalam Islam, (Surabaya, Al-Ikhlas, 

1994) hlm. 252. 
83 Nur Abdul Hafiz, Manhaj Al-Tarbiyah Ak-Nabawiyah li- Al-Thifh, Pentj. Kuswadini, 

et.al. Mendidik Anak Bersama Rasulullah Saw, (Bandung, Al-Bayan, 1997). Cet. I, hlm. 110.  
84 M. Nippan Abdul Halim, Anak Shaleh Dambaan Keluarga,(Yogyakarta : Mitra 

Pustaka,2001) Cet. II hlm. 176  



 

 

berumur 7 tahun…” Dan juga sama dengan menekankan lafal “الَةبِالص”. 
Akan tetapi dengan penelahan yang berbeda. Kata pendidikan telah 

dibahas pada pembahasan pendidikan keimanan. 
 
Dapat diasumsikan Pendidikan Ibadah dengan definisi sebagai 

berikut; 

1) Ibadah sebagai realisasi dari akidah Islamiah harus tetap terpancar dan 

teramalkan dengan baik oleh setiap anak. Apalagi ibadah shalat yang 

merupakan…” 

2) Sehubungan dengan pendidikan Ibadah bagi anak-anak, syukurlah 

apabila mereka diberikan pendalaman agama secara menyeluruh. 

Setidak-tidaknya pengetahuan tentang Fiqh Islam harus diberikan 

meskipun secara garis besar, terutama sekali tentang fiqh shalat, …” 85 

Kedua argument diatas menjelaskan bahwa shalat merupakan 

sebuah ibadah. 

Dikuatkan dengan ayat dibawah ini, yang menjelaskan tentang 

diperintahkan  shalat sebagai wujud penghambaan atau ibadah manusia 

kepada Tuhan. 

 ما علَى واصبِر الْمنكَرِ عنِ وانه بِالْمعروف وأْمر الصّالةَ يا بنيّ أَقمِ
كابإِنَّ أَص كذَل نمِ مزورِ  ع١٧: اللقمن(األم(  

 

                                                 
85  Ibid, hlm.106-107. 



 

 

Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
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a. Pengertian Pendidikan Ibadah 

Menurut penulis, pendidikan ibadah adalah proses pendidikan 

yang mengajarkan kepada  seorang anak harus menjalankan rukun 

Islam pada khususnya dan seluruh ajaran Islam pada umumnya. 

Sehingga menjadi hamba Tuhan yang taat.  

b. Materi Pendidikan Ibadah  

Materi pendidikan ibadah secara menyeluruh oleh para Ulama 

telah terkemas dalam sebuah disiplin ilmu yang dinamakan Ilmu Fiqh 

atau Fiqh Islam. 

Fiqh Islam ini tidak hanya membicarakan tentang hukum dan 

tata cara shalat belaka, melainkan meliputi pembahasan tentang zakat, 

puasa, haji, tata ekonomi Islam (muamalat), hokum waris (faraid) tata 

pernikahan (munakahat), tata hokum pidana (Jinayat dan Hudud), tata 

peperangan (jihad), makanan sampai dengan tata negara (khilafah). 

Pendek kata, seluruh tata pelaksanaan mentaati perintah Allah dan 

menjauhi larangan_Nya terbahas lengkap di dalamnya.87 

                                                 
86 Departemen Agama RI, Al-Quran dan,  hlm. 655. 
87 M. Nippan Abdul Halim, Anak Shaleh, hlm. 102 



 

 

Telah dijelaskan diatas bahwa salah satu materi Pendidikan 

Ibadah adalah shalat, seperti halnya lafaz yang menjadi penelaahan 

pada bahasan ini. Maka perlu dijelaskan sedikit mendalam tentang 

materi shalat ini. 

Adapun tehnis mengajarkan shalat kepada anak biasa dilakukan 

dengan cara; 

1) Mengajak anak shalat bersama-sama ketika mereka masih kecil. 

2) Mengajarkan bacaan dan tata cara shalatyang benar, ketika mereka 

berumur  sekitar  lima sampai tujuh tahun. 

3) Mengecek dan memantau bacaan serta tatacara shalat yang 

dilakukan oleh anak, misalnya ketika mereka shalat sendiri ataupun 

shalat berjamaah. 

4) Mengingatkan anak untuk senantiasa mendirikan shalat kapan pun, 

dimana pun dan bagaimana pun keadaannya.  

5) Membiasakan mereka untuk melaksanakan shalat berjamaah, baik 

di rumah maupun di masjid, karena shalat berjamaah memiliki 

banyak berkah dan keutamaan, dan diantaranya menambah 

silahturami dan berpahala 27 kali lipat. 

6) Selain shalat, anak juga harus diajarkan, dilatih dan dibiasakan 

melaksanakan ibadah-ibadah lain dalam Islam; misalnya shaum 

(puasa), zakat (termasuk infak dan sadaqah) zikir, doa, tatacara 

ibadah haji dan sebagainya.88 

                                                 
88 Heri Jauhari Muhtar, Fikih, hlm.93. 



 

 

Kemudian materinya yang lain. Menurut Heri Jauhari Muchtar ialah, 

1) Mengajari shalat. 

2) Mengajari berdoa. 

3) Menguji bacaan Al_quran. 

4) Mengajari tata cara berhaji. 

5) Mengajari menyikapi keyakinan sesat (bersikap tegas). 

6) Mengajari menyikapi tradisi non-Islam (tegas). 

7) Melatih berfikir yang berguna. 

8)  Mengajari mengatasi keraguan. 

9) Menguji daya ingat. 

10) Mengajari memakai sesuatu (dengan cara benar). 

11) Mengajari memilih makanan (yang halal dan tayyib). 

12)  Mengajari hitungan bulan. 

13)  Menjelaskan proses kejadian manusia (sesuai umurnya).89 

Terkait dengan usia 7 tahun yang telah diperintahkan 

Rasulullah untuk didik. Secara spesifik lagi sudah diajarkan 

pendidikan ibadah atau diperintahkan shalat, karena pada usia ini anak 

telah memiliki masa perkembangan yang baik. Sesuai dengan tahapan 

psikologi perkembangan. Bahwa usia tersebut sudah mengalami fase-

fase dibawah ini terkait dengan perkembangannya. Yakni, 

1) Perkembangan Intelektual 

                                                 
89 Ibid, hlm.229. 



 

 

Perkembangan inteletual anak pada usia 7 tahun, anak 

sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan 

tugas-tugas belajar yang menuntut kemmapuan intelektual atau 

kemampuan kognitif. 

Sebelum usia ini anak cenderung berfikir imajinatif atau 

berangan-angan (berkhayal). Sedang pada usia ini daya pikirnya 

sudah berkembang kearah berfikir konkret dan rasional (dapat 

diterima akal). Piaget menamakannya sebagai masa operasi konkret, 

masa berakhirnya berfikir khayal dan mulai berfikir konkret 

(berkaitan dengan dunia nyata). 

2) Perkembangan Bahasa 

Usia ini merupakan masa berkembang pesatnya 

kemampuan  mengenal dan menguasai perbendaharaan kata 

(vocabulary). Pada awal masa ini anak sudah  menguasai sekitar 

2500 kata dan pada masa akhir (11-12 tahun) telah dapat 

menguasai sekitar 50.000 kata. Terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu sebagai berikut. 

Proses jadi matang, dengan perkataan lain anak tumbuh 

menjadi matang (organ-organ suara/ bicara sudah berfungsi untuk 

berkata-kata). 

Proses belajar, yang berarti bahwa anak yang telah matang 

untuk berbicara lalu mempelajari bahasa orang lain dengan jalan 

mengimitasi atau meniru ucapan/ kata-kata yang didengarnya. 



 

 

3) Perkembangan Sosial 

Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan 

menyesuaikan diri sendiri (egosentris) kepada sikap yang 

kooperatif (bekerjasama) atau sosiosentris (mau memperhatikan 

kepentingan oranglain). Anak dapat berminat terhadap kegiatan-

kegiatan teman sebayanya, dan bertambah kuat keinginannya untuk 

diterima menjadi anggota kelompok atau gang, dia merasa tidak 

senang apabila tidak diterima dikelompoknya. 

4) Perkembangan Emosi 

Anak sudah mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi 

secara kasar tidaklah diterima di masyarakat. Oleh karena itu dia  

mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi 

emosinya. Kemampuan mengontrol emosi diperoleh anak melalui 

peniruan dan latihan (pembiasaan). Dalam proses peniruan, perang 

orangtua sangat berpengaruh.   

5) Perkembangan Moral 

Anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntutan dari 

orangtua atau lingkungan sosialnya.  Pada akhir usia ini anak sudah 

memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Disamping itu 

anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan 

konsep benar salah atau baik buruk.  

6) Perkembangan Penghayatan Keagamaan 

Pada usia ini perkemabangan penghayatan keagamaan ditandai; 



 

 

Sikap Keagamaan bersifat reseptif disertai dengan 

pengertian. Pandangan dan paham ketuhanan diperolehnya secara 

rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman pada 

indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungan-Nya. 

Menurut Abin Syamsudin M, penghayatan secara rohaniah 

semakin mendalam, pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya 

sebagai keharusan moral Perkembangan Motorik 

Seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak 

matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat 

terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan 

kebutuhan atau minatnya. 
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Sedangkan menurut  Havighurst usia 6 sampai 12 tahun, 

yang didalamnya ada masa usia 7 tahun menerangkan bahwa sudah 

dapat; 

1)  Belajar kecakapan fisik yang diperlukan untuk permaianan 

anak-anak. 
2)   Membangun sikap menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai 

organisme yang bertumbuh.  

3)  Belajar bergaul dengan teman sebaya. 

4)  Belajar memainkan peran pria dan wanita yang sesuai. 

5)  Mengembangkan kecakapan dasar dalam membaca, menulis 

dan menghitung. 

                                                 
90  Syamsyu Yusuf LN., Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung, PT. 

Remaja Rosda Karya, 2004) cet. Ke v. hlm. 178-184. 



 

 

6)  Mengembangkan konsep yang diperlukan untuk sehari-hari. 

7)  Mengembangkan nurani, moralitas, dan suasana skala nilai. 

8)  Membentuk sikap terhadap kelompok dan lembaga sosial.
91

 

Melihat penjabaran tentang perkembangan usia 7 tahun 

maka sudah sangat tepat bahwa anak diajarkan shalat atau secara 

umum pendidikan ibadah pada usia tersebut. Karena Rasulullah 

pun sudah menganjurkan dalam memberikan pengajaran kepada 

seseorang haruslah pada tingkat kemampuannya. 
Sesuai dengan psikologi perkembangan diatas, bahwa 

sudah sangat cocok anak mulai dididik. Dan dikuatkan dengan 

pendapat bahwa materi pendidikan anak usia 6-12 tahun. Pada 

periode ini anak tidak hanya diperkenalkan belaka melainkan 

sudah diberi penanaman kebiasaan-kebiasaan menuju pembentukan 

pribadi yang saleh. Materi sebagai berikut ; 

1) Menanamkan nilai-nilai aqidah. 

2) Menanamkan kebiasaan beribadah. 

3) Menanamkan kebiasaan berakhlaqul karimah. 

4) Mengembangkan kecerdasan dan kreatifitas.92 

3.  Pendidikan Akhlaq 

“Suruhlah olehmu anak-anakmu itu shalat, apabila ia sudah 

berumur tujuh tahun dan apabila ia berumur sepuluh tahun hendaklah 

                                                 
91 Elizabeth. B. Hurlock, Perkembangan Anak,  Jilid. 1 alih bahasa Meitasari Tjandrasa 

dan Muslichah Zarkasih, (Penerbit Erlangga, Jakarta, 1978) hlm. 40. 
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dipukul kalau tidak shalat dan pisahkanlah tempat tidurnya (HR Abu 

Daud)”.93  

Nash diatas menjelaskan, bahwa para ayah dan ibu diperintahkan 

untuk memisahkan tempat tidur anak-anak jika mereka sudah mencapai 

usia sepuluh tahun. Jika mereka bercampur dalam satu tempat tidur, 

sedang mereka sudah menginjak masa peralihan atau mendekati masa itu, 

dikhawatirkan sebagian mereka melihat aurat yang lainnya ketika tidur 

atau terjaga, sehingga bisa membangkitkan rangsangan seksual. 

Ini adalah suatu dalil qath`i bahwa Islam memerintahkan para wali 

supaya mengambil cara-cara positif dan sarana preventif didalam 

menghindarkan anak dari gejolak birahi dan rangsangan seksual. Sehingga 

ia tumbuh baik dan terdidik dengan pendidikan dan akhlak yang mulia.94 

Argument diatas menjelaskan bahwa hadits yang penulis teliti 

mengandung nilai pendidikan akhlaq. Ada argument lain dalam sebuah 

kisah seorang hakim yang mengadili seorang istri yang mendakwa suami 

bahwa berhutang mahar. Dengan penggalan cerita tersebut yang 

menjelaskan bahwa perintah menjaga aurat, yang berasal dari penggalan 

matan «...pisahkanlah tempat tidurnya. » yang mengasumsikan pendidikan 

akhlaq ; 

Kemudian sang hakim berkata kepada orang-orang yang berada di 

sekelilingnya, « Tulislah peristiwa ini di dalam buku catatan tentang 

kemuliaan akhlaq. » 

                                                 
93 CD. Mausu’ah Hadist Kutubut Tis’ah 
94 Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan  Anak, hlm.36. 



 

 

Oleh karena itu, para pendidik hendaknya menerapkan etika 

didalam melihat, baik berkenaan dengan memandang muhrim, etika 

melihat wanita yang dilamar, etika memandang istri, etika melihat wanita 

yang dilamar, etika memandang istri, etika lelaki melihat wanita 

lain...etika melihat untuk tujuan pengadilan dan persaksian.95 

Hal lain menurut hemat penulis bahwa penggalan matan hadits 

tersebut mengandung unsur pendidikan akhlaq ialah bahwa matan tersebut 

berisi adanya sebuah tanggungjawab seorang anak kepada dirinya sendiri, 

tanggungjawab anak terhadap saudaranya dan juga tanggungjawab 

terhadap orangtuanya. 

a.  Pengertian  

Definisi akhlaq adalah, 

Dilihat dari sudut bahasa (etimologi), perkataan akhlaq (bahasa 

arab) adalah jamak dari khulk. Khulk adalah didalam kamus al Munjid 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.96 

Didalam Dairatul Ma`arif dikatakan; 

  ُ"اَالَخالَق هى صفَات االنسان االَدبِية"

“Akhlaq ialah sifat-sifat manusia yang terdidik.” 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah 

sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam 

jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan 

                                                 
95 Ibid, hlm.33. 
96 Luis Ma`luf, Kamus al_Munjid, al_Maktabah al-Katulukiyah, Beirut, t.t, hlm.194. 



 

 

baik, yang disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, disebut 

akhlaq yang tercela sesuai dengan pembinaannya.97  

Menurut para ulama akhlaq memiliki definisi sebagai berikut,  

1)  Menurut Ibnu Abbas Radliyallohu ‘anhu ketika menafsirkan 

firman Alloh Subhanahu wa Ta’alaa dalam surat Al Qolam ayat 4 

yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut “Dan sesungguhnya 

kamu benar-benar memiliki akhlaq akhlaq yang agung tersebut 

adalah dien yang agung (Islam). Demikian pula pendapat Mujahid, 

Abu Malik, As Suddi, Rabi bin Anas, Ad Dhahak, dan Ibnu Zaid. 

Didalam Shohih Muslim, Aisyah Rodliyallohu ‘anha pernah 

ditanya tentang akhlaq Nabi Shollollohu ‘alaihi wa Sallam, lalu 

beliau menjawab bahwa akhlaq Beliau Shollollohu ‘alaihi wa 

Sallam adalah Al Quran, karena segala perintah yang terdapat 

didalam Al Quran beliau laksanakan dan segala larangan yang 

terdapat didalamnya beliau tinggalkan. Syaikh Salim bin ‘Ied Al 

Hilali berkata “Dengan ini menjadi jelas bahwa akhlaq yang agung 

dimana Nabi disifati dengannya adalah dien yang mencakup 

semua perintah-perintah Alloh Ta’alaa dan larangan-Nya, 

sehingga bersegera untuk melaksanakan segala yang dicintai Alloh 

dan di ridloi-Nya dan menjauhi segala yang dibenci dan dimurkai-

Nya dengan sukarela dan lapang dada. 

                                                 
97 Asmaran as, Pengantar Studi Akhlak, (PT Grafindo, Jakarta, 1994), cet. Ke 2, hlm.1. 



 

 

2) Ibnul Atsir menyebutkan dalam An Nihayah tentang “al 

khuluqu.Edan “al khulqul yang berarti dien, tabiat dan sifat. 

Syaikh ‘Utsaimin menerangkan tentang hakikatnya adalah potret 

batin manusia yaitu jiwa dan kepribadiannya  

3)  Al Imam Ibnul Qoyyim Al Jauziyah Rohimahullohu menyebutkan 

beberapa pendapat tentang definisi akhlaq didalam bukunya 

Madarijus Saalikin antara lain akhlaq yang baik adalah berderma, 

tidak menyakiti orang lain dan tangguh menghadapi penderitaan. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa akhlaq yang baik adalah 

berbuat kebaikan dan menahan diri dari keburukan. Ada lagi yang 

mengatakan, “membuang sifat-sifat yang hina dan menghiasinya 

dengan sifat-sifat mulia”. 

4)  Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Mukhtashor Minhajul 

Qoshidiin bahwa akhlaq merupakan ungkapan tentang kondisi 

jiwa, yang begitu mudah menghasilkan perbuatan tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan, jika perbuatan itu 

baik maka disebut akhlaq yang baik, dan jika buruk maka disebut 

akhlaq yang buruk.98 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlaq ialah, sebuah 

proses pendidikan yang membentuk jiwa manusia yang berkarakter 

baik guna keberlangsungan hidup bahagia dunia dan akherat. 

                                                 
98 Kitab Makarimul Akhlaq , hlm. 23, 70 dan 19. 



 

 

Sedangkan hukum akhlaq menurut Ahmad Amin ialah 

memberi nilai suatu pebuatan bahwa ia baik, buruk menurut niatnya.99 

b.  Metode dan Materi Pendidikan Akhlaq 

1)  Menurut Nasih Ulwan 

Ada tiga metode alternatif yang jika para pendidik 

melaksanakannya, maka akhlaq anak akan baik. 

a) Penyadaran 

Dengan menyadarkan anak-anak maka mereka dapat 

mengetahui apa yang direncanakan oleh « musuh-musuh » 

mereka. Yang mana « musuh » yang akan merusak akhlaq. 

Penyadaran dalam pengajaran terhadap anak adalah 

sangat penting. Dalam hal kebutuhan intelektul maupun 

emosional anak. Juga agar mereka tercegah dari perbuatan keji 

dan haram. 

b) Peringatan 

Dengan peringatan dalam memberikan arahan dan 

penyadaran, maka dapat dijadikan metode alternatif untuk 

mencegah anak dari perbuatan keji dan mungkar. 

Dalam metode ini dilakukan dengan jalan memberikan 

gambaran atau contoh-contoh kepada anak tentang bahaya 

akibat dari hawa nafsu yang tak terkendali yang masuk dalam 

dunia hedonis. 

                                                 
99 Ahmad Amin, Kitab Akhlaq, (Dar al_Kutub al_Manjus, Kairo, tt), hlm. 137. 



 

 

c) Pengikatan 

Jika anak diikat dengan ikatan akidah, ikatan rohani, 

ikatan pemikiran, ikatan historis, ikatan sosial, dan ikatan 

keolahragaan, sejak mulai dapat berfikir dan pra pubertasnya 

smapai menginjak masa remaja dan menjadi seorang pemuda, 

maka tidak diragukan lagi dia kan tumbuh dengan penuh 

keimanan dan terdidik dengan bekal ketakwaan.  

2) Sedang menurut Heri Jauhari Muchtar materi pendidikan akhlaq 

ialah, 

a) Perilaku/ akhlaq yang mulia (akhlakul karimah/ mahmudah) 

seperti jujur, rendah hati, sabar, dan sebagainya. 

b) Perilaku/ akhlaq yang tercela (akhlaqul madzmumah) seperti 

dusta, takabur, khianat, dan sebagainya. 

3)  Nasihat Al-ghazali agar membiasakan anak-anak melakukan 

akhlaq mulia. Macam-macam nasihat beliau tentang akhlaq ialah, 

a) Mengeluarkan ingus. 

b) Menguap dihadapan oranglain. 

c) Membelakangi oranglain. 

d) Bertopang dagu dan 

e) Menyandarkan kepala ke lengan. 

Karena dari semua tingkah tersebut adalah sikap seorang pemalas. 



 

 

a) Hendaknya dia dilarang memulai pembicaraan dan dibiasakan 

untuk tidak berbicara, selain menjawab sesuai dengan kadar 

pertanyaan. 

b) Hendaklah dia dibiasakan untuk mendengar dengan baik jika 

orang lain yang lebih besar daripadanya berbicara. 

c) Berdiri menghormat yang lebih atas daripadanya, meluaskan 

tempat duduk baginya, duduk dihadapannya dengan sopan, 

tidak mengeluarkan kutukan dan makian. 

d) Tidak bergaul dengan orang yang mulutnya bisa mengeluarkan 

sesuatu dari kata-kata  tersebut.100 

4) Menurut Ahmad Azhar Basyir, untuk menumbuhkan budi pekerti 

atau akhlaq yang baik dapat melalui jalan sebagai berikut ; 

a) Dengan jalan diajarkan tentang kisah-kisah para nabi atau 

kepahlawanan. 

b) Cerita-cerita fabel atau binatang yang mengandung pesan. 

c) Dibiasakan untuk menyantuni tetangga yang yatim piatu atau 

miskin. Dengan jalan memberikan pakaian bekas danm lain 

sebagainya. 

d) Menghormati tamu. 

e) Tidak mengganggu tetangga. 

f) Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada binatang piaraannya. 

g) Hemat dan cermat dalam segala hal.101 
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5)  Metode ataupun materi pendidikan akhlaq; 

a) Dengan memberi contoh mengucapkan salam. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: 

“Tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman dan 

kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Dan 

maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu jika kalian 

mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai? Tebarkan 

salam diantara kalian.” (HR. Muslim) 

b) Memperhatikan etika dalam makan. 

Dari umar bin Abu Salamah radhiyallahu’anhu bahwa 

Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda kepadaku, 

“Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan 

kananmu serta makanlah dari makanan yang paling dekat 

denganmu.” (Muttafaqun ’alaih) 

c) Mengajarkan rasa kebersamaan dengan saudara muslim yang 

lain, misalnya dengan menjenguk orang sakit. 

Dari Abu Hurairoh radhiyallahu’anhu berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Hak seorang 
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muslim atas muslim lainnya ada lima; menjawab salam, 

menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri 

undangan dan mendoakan orang yang bersin.” (Muttafaqun 

’alaihi) 

d) Mengajarkan kejujuran. 

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu bahwa Nabi 

shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Peganglah kejujuran 

karena sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan 

dan kebaikan menunjukan kepada surga. Seseorang selalu jujur 

dan memelihara kejujuran hingga tercatat di sisi Allah 

termasuk orang yang jujur. Dan hindarilah dusta karena 

kedustaan menunjukkan kepada kejahatan dan kejahatan 

menunjukkan kepada neraka. Seseorang selalu berdusta dan 

terbiasa berbuat dusta hingga tertulis di sisi Allah sebagai 

pendusta.” (HR. Bukhari Muslim)102 

Tak kalah penting dengan metode ataupun materi. 

Menurut penulis dalam melakukan pendidikan akhlaq guna 

mendidik anak berakhlakul karimah ialah faktor lingkungannya. 

Anak ditempatkan pada lingkungan islami. Atau  untuk tempat 

tinggalnya, semisal dinding kamarnya diberi hiasan dinding 

yang islami.            

                                                 
102  



 

 

4.   Pendidikan Seks Bagi Anak 

« ….dan pisahkanlah tempat tidurnya » 

Pemisahan tempat tidur bagi anak dapat dikatakan mengandung 

nilai pendidikan Islam; Pendidikan Seks Bagi Anak. Yakni melalui 

pembahasan dibawah ; 

Bahwasanya perintah memisahkan tempat tidur tidak melihat anak 

itu laki-laki atau perempuan yang jelas anak itu berusia 10 tahun, 

seharusnya diberi kamar sendiri.103 Hal ini terkait, dengan pertumbuhan 

jiwa anak antara lain juga mengenai perkembangan jiwa dalam seks.104  

Selain pendapat diatas, bersamaan dengan sampainya anak pada 

umur baligh itu, kepribadian seksnya makin jelas, baik dari gejala-gejala 

fisik maupun psikisnya. Oleh karenanya Islam makin gencar perhatiannya 

dalam mengatur dan mengarahkan perkembangan jiwa seksuil setelah 

setelah anak mencapai umur baligh itu.105  Juga menurut M. Nur Abdul 

Hafidz ; Nilai Pendidikan Seks yang diajarkan Rasulullah SAW pada 

umatnya adalah pemisahan tempat tidur diantara anak-anaknya. 106 

Melihat pendapat dari Nur Abdul maka lebih konkret bahwa pemisahan 

tempat tidur merupakan salah satu bentuk nilai pendidikan seks. Tujuan 

dari pemisahan tempat tidur ini yang terutama agar anak yang satu dengan 

anak yang lain tidak melihat aurat diantaranya. Seperti yang telah 

dijelaskan diatas, agar tidak mengganggu perkembangan jiwanya. Karena 

                                                 
103 Nur Abdul Hafiz, Manhaj Al-Tarbiyah, hlm 
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106 Nur Abdul Hafiz, Manhaj Al-Tarbiyah, hlm. 529. 



 

 

aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dijaga dari pandangan 

orang Anak yang mencapai aqil baligh akan memahami persoalan-

persoalan hidup, termasuk tahu bagaimana bergaul dengan lawan jenis. 

Pendidikan seks dimaksudkan agar ia mengetahui tentang seks dan 

bahayanya jika menuruti hawa nafsu. 

Pernyataan tersebut dapat dikuatkan dengan, QS. An-Nur; 58. 

AsbabuNuzulnya adalah ketika ada anak kecil masuk kamar sahabat Umar 

dan melihat aurat Umar sedang terbuka. 

تسيا لونآم نيا الَّذهاأَيوا يلُغبي لَم نيالَّذو كُمانمأَي لَكَتم نيالَّذ كُمنأْذ
 كُمابينَ ثوعضت نيحرِ والْفَج الَةلِ صقَب نم اترثَالَثَ م كُمنم لُمالْح

 لَكُم اترواِء ثَالَثُ عشالْع الَةص دعب نمو ةرالظَّهِي نم...   
  )٥٨: لنورا(

 
Artinya ; Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki 

atau wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum 
baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali 
(dalam satu hari) yaitu; sebelum sembahyang subuh, ketika 
kamu menanggalkan pakaian luarmu ditengah hari, dan sesudah 
sembahyang isya`. (Itulah) tiga aurat bagi kamu…107  

 
Adapun hadits yang menguatkan adalah; 
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ولَى علُ اجالر ظُرنالَ ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علُ اِهللا صوسقَالَ رةلِ  رجالر
والَ تنظُر الْمرأَةُ الَى عورة الْمرأَة والَ يفْضِ الرجلُ الَى الرجلِ فى 

 داحبِ اْلوى الثَّوف أَةرلَى الْمأَةُ ارالَ الْمو داحبِ اْلورواه امحد (الثَّو
  )ومسلم وابو داود والترمذى

Artinya ; Rasulullah bersabda; Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-

laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan 

lain. Dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki 

lain dalam satu selimut, dan seorang  perempuan tidak boleh 

tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu selimut. 

(HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi). 108 

 
Berdasarkan asumsi-asumsi yang penulis paparkan diatas maka 

bisa bahwa penggalan hadist tersebut mengandung pendidikan seks bagi 

anak. 

a. Pengertian Pendidikan Seks 

1)  Pendidikan seks adalah penerangan yang bertujuan untuk 

membimbing serta mengasuh tiaplaki-laki adan perempuan sejak 

dari anak-anak sampai dewasa, perihal kelamin umumnya dan 

kehidupan seks khususnya agar mereka dapat melakukan 

sebagaimmana mestinya sehingga kehidupan berkelamin itu 

mendatangkan kebahagian dan kesejahteraan manusia.109 

2) Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran dan 

penerangan masalah-Masalah seksual kepada anak, sehingga 

                                                 
108 Al-Qadir Hasan Terjemahan Nainul Authar, Jilid. V. (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1984). 

Hlm.214. 
109  Abu Azhar Miqdad, Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukun Islam, 

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000 



 

 

ketika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat 

memahami urusan kehidupan, ia mengetahui apa yang diharamkan 

dan dihalalkan.110 

3)  Menurut Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Seks; 

Masalah mengajarkan, memberikan pengertian dan 

menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri dan 

perkawinan kepada anak sebagai penyadaran, bimbingan mengenai 

kehidupan seksual agar dapat melaksanakan fungsi seksuilnya 

dengan sebaik-baiknya.111 

b.  Tujuan Pendidikan Seks 

1) Tujuan pendidikan seks secara umum sesuai dengan kesepakatan 

Internasional conference of Sex Educational and FamilyPlanning 

tahun 1962 sebagaimana dikutip oleh Rono Sulistyo adalah, 

Untuk menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat 

menjalankan kehidupan yang bahagia karena dapat menyesuaikan 

diri dengan masyarakat dan lingkungannya serta 

bertanggungjawab terhadap dirinya dan terhadap oranglain.112 

2)  Menurut Kir Kendel sebagaimana dikutip oleh Sarlito Wirawan 

Sarwono bahwa tujuan pendidikan seks; 

                                                 
110 Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam, Penerj. Jamaluddin Miri, 

Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amami, 1999), Cet II, hlm 1 
111 Abdullah Nasih Ulwan dan Hassan Hathout, Pendidikan Seks (Judul asli; Tarbiyah al-

Aulad fi Al-Islam) penj. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim (Bandung, Remaja Rosda Karya, 
1992).hlm. 2. 

112 Rono Sulistya, Pendidikan Seks, (Bandung, Elstar Offset, tt).hlm. 19. 



 

 

a)  Membentuk pengertian tentang perbedaan seks antara pria dan 

wanita dalam keluarga, pekerjaan dan saluran kehidupan yang 

selalu berubah dan berbeda dalam setiap masyarakat dan 

kebudayaan. 

b)  Membentuk pengertian tentang peranan seks didalam 

kehidupan manusia dan keluarga, hubungan antara seks dan 

cinta, perasaan seks dalam perkawinan dan sebagainya. 

c)  Membentuk generasi muda yang mampu mengekang diri 

tanpa mengumbar nafsu seksual dan perilaku moral lainnya. 

d) Membantu mengembangkan kepribadian sehingga mampu 

mengambil keputusan yang bertanggungjawab. Misalnya, 

memilih jodoh, hidup berkeluarga atau tidak, perceraian, 

kesusilaan dalam seks dan sebagainya.113 

3)  Menurut Abdullah Nasih Ulwan tujuan pendidikan seks; 

a)  Anak didik dapat memahami persoalan hidup, mengetahui 

mana yang halal dan mana yang haram sehingga berperilaku 

Islami. 

b)  Mereka tidak mengikuti kehendak syahwat (hawa nafsu) dan 

tidak menempuh jalan yang sesat (zina).114 

4) Johan Suban Tukan juga mempunyai pandangan mengenai tujuan 

pendidikan seks; Seks yakni untuk mengartikan kehidupan seks 

yang ada pada manusia, yaitu untuk memberikan penjelasan 
                                                 

113 Sarlito Wirawan Sarwono, Seksualitas dan Fertilitas Remaja, (Jakarta, CV. 
Rajawali)hlm. 118. 

114 Abdullah Nasih Ulwan dan Hassan Hathout, Pendidikan Seks, hlm 1. 



 

 

informasi tentang seks manusia serta menegakkan nilai-nilai 

manusiawi terhadap seks tersebut.115 

c.  Materi Pendidikan Seks 

1)  Materi pendidikan seks yang ditawarkan oleh Ayip Syafruddin 

lebih bersifat khusus dan sesuai dengan syariat Islam. Materi-

materi tersebut meliputi pokok sebagai berikut; 

a)  Menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa 

feminitas pada anak wanita. 

b)  Mengenalkan mahramnya. 

c)  Mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata. 

d)  Mendidik agar tidak melakukan ikhtilat. 

e)  Mendidik agar tidak berkhalwat. 

f)  Mendidik agar anak tidak berjabat tanga/ bersalaman dengan 

lawan jenisnya yang bukan mahram. 

g)  Mendidik etika berhias. 

h)  Mendidik cara berpakaian Islami. 

i)  Memisahkan tempat tidur. 

j) Mengenalkan waktu berkunjung dan tata tertibnya. 

k) Mendidik agar menjaga kebersihan kelamin. 

l) Khitan. 

m) Ikhtilam. 

n) Haid.116 
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2)  Oleh Nasih Ulwan diklasifikasikan pada usia anak dalam 

pemberian materi pendidikan seks; 

a)  7-10 tahun, diajari tentang sopan santun masuk rumah dan 

sopan santun memandang. 

b)  10-14 tahun, anak dijauhkan dari hal-hal yang membangkitkan 

birahi. 

c)  14-16 (usia remaja) anak diajari etika bergaul dengan lawan 

jenis bila ia sudah matang untuk menempuh perkawinan. 

d)  Setelah melewati usia remaja (usia pemuda) anak diajari etika 

menahan diri bila tidak mampu kawin.117 

3)  Ninuk Widyanto mengelompokkan materi pendidikan seks 

sebagaimana dikutip oleh Rono Sulistya; 

a) Proses pertumbuhan anak-anak menuju dewasa termasuk 

perkembangan organ-organ seksualnya, diterangkan disini 

perubahan-perubahan tubuh yang terjadi (primer dan 

sekunder) pada masa remaja dan akibat-akibat sosial yang 

ditimbulkan. 

b)  Proses reproduksi manusia mulai dari bagaimana terjadi 

konsepsi diteruskan dengan pertumbuhan janin dalam 

kandungan dan diakhiri dengan proses kelahiran. 
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c)  Segi etika dari perilaku seksual peran sosial dari laki-laki dan 

perempuan serta tanggungjawab masing-masing baik sebelum 

maupun sesudah perkawinan.118 

 
B.  IMPLIKASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM HADITS 

TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM 

Telah dalam pembahasan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

hadits perintah shalat bagi anak HR. Imam Abu Daud adalah, Pendidikan 

Anak Usia Dini, Pendidikan Keimanan, Metode Pendidikan; Hukuman dan 

Pendidikan Seks Bagi Anak  

Kemudian pembahasan selanjutnya bagaimana implikasi yang 

diperoleh dari beberapa nilai-nilai pendidikan Islam diatas. Dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia Implikasi diartikan;  

1.  Keterlibatan/ keadaan yang terlibat. 

2. Apa yang termasuk/ tersimpul; sesuatu yang disugestikan tetapi tidak 

dinyatakan.119 

Maka dengan diantara dua definisi tersebut penulis memilih arti 

implikasi adalah sebuah keterlibatan. Atau bisa dikatakan bahwa implikasi 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam hadits riwayat Abu Daud yang penulis 

teliti, berarti apa/ bagaimana keterlibatan nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

hadits tersebut terhadap dunia pendidikan Islam. 
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Melihat bahwa keterlibatan nilai-nilai pendidikan Islam ini ditujukan 

kepada anak maka perlu dijelaskan anak dalam pandangan Islam. Anak dalam 

pandangan Islam ialah: 

1.  Kedudukan anak dalam pandangan Islam: amanah, berita baik, perhiasan, 

kekuasaan Allah, peringatan Allah,dll  

2.  Definisi anak dalam Islam : setiap orang yang belum mencapai usia 

baligh.  

3. Seorang muslim yang sudah baligh memiliki beban taklif syara? dan    

dianggap sebagai manusia dewasa, sehingga segala hal yang akan 

dilakukannya akan dimintai pertanggungjawaban.  

4.  Sekalipun anak belum berusia baligh bukan berarti pendidikan belum 

dilakukan, baligh lebih bermakna anak telah siap untuk menjalani 

pembebanan taklif. Agar anak pada saat usia baligh telah siap 

menjalankan taklif, maka sudah selayaknya pendidikan di mulai sejak dini 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Tuntutlah ilmu dari buaian sampai 

ke liang lahat?.  

5. Anak bukan milik orangtua yang bebas diarahkan kemana saja yang 

diinginkan orangtua, tetapi anak adalah amanah yang akan dimintai 

pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Anak terlahir dalam keadaan 

fitrah, butuh pendidikan untuk memelihara fitrah yang sudah ada  

6. Pendidikan yang diberikan mengarah kepada arah pendidikan bukan 

didasarkan kepada keinginan individual orantua (prestise,materi,dll).  



 

 

7. Pendidikan yang diberikan kepada anak dilakukan dengan memahami 

hakekat potensi yang dimiliki oleh anak. Allah SWT telah memberikan 

potensi yang sama untuk seluruh manusia termasuk anak-anak, terdiri dari 

akal, kebutuhan jasmani dan naluri-naluri  

8. Potensi yang sama ini menunjukkan adanya perlakuan terhadap anak 

dengan memperhatikan aspek kemanusiaan. Sehingga dengan memahami 

potensi anak, Islam telah menuntun para pendidik termasuk orangtua tidak 

memperlakukan mereka semaunya. 120 

Melihat kedudukan anak diatas maka sangat penting menerapkan nilai-

nilai pendidikan tersebut yang sudah dijabarkan dalam pembahasan diatas. 

Oleh karenanya keterlibatan nilai-nilai pendidikan Islam terhadap anak dalam 

Islam perlu dijelaskan. 

Adapun keterlibatan nilai-nilai pendidikan Islam secara umum dalam 

dunia pendidikan Islam: 

1. Yakni dengan melihat landasan pendidikan Islam adalah Al-Quran dan 

As-Sunah. Dan didalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang 

mana diantaranya telah penulis teliti, maka keterlibatan nilai-nilai 

pendidikan  Islam disini merupakan bagian dari landasan pendidikan Islam 

itu sendiri. 

2. Nilai-nilai pendidikan Islam dapat dijadikan alat pengubah anak didik 

melalui proses pendidikan baik pada tingkah laku individu dan kehidupan 

pribadinya, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 
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3. Nilai-nilai pendidikan Islam dapat digunakan sebagai pedoman (patokan) 

dalam pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya dengan berpegang 

teguh pada tujuan ibadah. Baik ibadah maghdloh maupun ghairu mahdloh 

(muamalah). 

4. Dalam pengaplikasian nilai-nilai pendidikan Islam yang akan membentuk 

manusia yang bertaqwa melalui ibadah mahdloh dan ghairu mahdlohnya, 

juga nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

secara lebih luas. Semisal kewajibannya sebagai warga negara. 

5. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan atau dilibatkan dalam pengasuhan 

anak melalui proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

Setelah menjabarkan keterlibatan nilai-nilai pendidikan Islam secara 

umum, maka disini akan lebih dijelaskan secara spesifik sesuai bahasan 

skripsi penulis yang mana terdapat empat (4) nilai pendidikan Islam, yaitu; 

1. Nilai Pendidikan Keimanan 

Menanamkan keimanan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan 

Hadits merupakan fundamen mutlak yang harus diperoleh pertama kali 

oleh anak. Dan untuk masalah penanaman keimanan ini merupakan 

tanggung jawab orangtua atau pendidik. Sama halnya Luqmanul Hakim 

dalam mendidik keimanan terhadap anak-anaknya. Jadi sebisa mungkin 

orangtua harus berusaha membekali dirinya dengan ilmu-ilmu keagamaan 

yang cukup. Agar dapat mendidik keimanan terhadap anak semaksimal 

mungkin. 



 

 

Nilai pendidikan keimanan ini dapat dilibatkan dalam proses 

penanaman keimanan atau aqidah kepada anak dalam pendidikan 

keimanan atau tarbiyah imaniyah. Tarbiyah imaniyah adalah tarbiyah 

yang ditujukan untuk meningkatkan iman, ma’nawiyah (mentalitas), 

akhlaq (moralitas), dan syakhsyiyah (kepribadian) daripada mutarobiyyin 

(anak didik). 

Tarbiyah Imaniyah untuk anak-anak merupakan  suatu pendidikan 

yang meliputi hal-hal berikut: 

a. Upaya melaksanakan dan menghayati nilai-nilai ibadah kepada Allah 

dalam arti yang seluas-luasnya sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW.  

5. Pembiasaan dalam mengingat Allah (dzikrullah) dengan membaca 

ayat-ayat Al Qur’an atau dengan menyebut-nyebut nama Allah dengan 

cara yang tepat di saat-saat tertentu. 

6. Membiasakan merasakan adanya bimbingan Allah dalam 

melaksanakan kebaikan dan pengawasan Allah dalam setiap aspek 

kehidupan. Yaitu dengan menghubungkan kejadian-kejadian sehari-

hari yang dialaminya dengan kekuasaan Allah.  

7. Membiasakan menggantungkan diri kepada Allah misalnya dengan 

berdo’a dalam berbagai situasi dan kondisi. 

8. Meningkatkan akhlak (perilaku) yang baik dengan mencontohkan 

tindakan-tindakan baik dan memperbaiki perilakunya pada saat anak 

melakukan keburukan. 



 

 

9. Memberikan motivasi dan rangsangan dengan memuji atau memberi 

hadiah ketika anak berbuat baik, memberi manfaat kepada orang lain, 

atau menyenangkan orang lain kendati orang tersebut tidak 

menyadarinya. 

10. Membimbing hal-hal lain untuk yang berhubungan dengan pendekatan 

diri kepada Allah. 

Metode Tarbiyah dapat menggunakan, 

1. Dengan contoh dan keteladanan. 

2. Dengan latihan dan pembiasaan. 

3. Dengan nasihat dan bimbingan. 

4. Pengarahan dan pengajaran. 

5. Dengan bercerita dan berkisah. 

6. Dengan dorongan/ rangsangan dan penghargaan121 

2. Nilai Pendidikan Ibadah 

Tujuan pendidikan Islam adalah agar peserta didik lebih rajin 

dalam beribadah dan beramal shalih. Apapun aktivitas dalam hidup ini 

haruslah didasarkan untuk beribadah kepada Allah, karena itulah tujuan 

Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. 

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan QS. Ad-Dzariyat ayat 56; 

نودبعيإِالَّ ل ساِْإلنو الْجِن لَقْتا خمو  
Artinya; Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk 

beribadah kepadaKu.122 
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Maka dalam keterlibatannya pendidikan ibadah memang sangat 

penting setelah pendidikan keimanan. Bahwanya pendidikan ibadah 

merupakan tongkat estafet dari pendidikan keimanan. Setelah membentuk 

keyakinan, kemudian diajarkan bagaimana cara beribadah. 

Melalui pendidikan ibadah ini diharapkan anak didik mampu 

menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan yang seharusnya. Yakni 

`abdun`, menghambakan diri dengan jalan ibadah. 

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas bahwa pendidikan 

ibadah sangat penting. Oleh karena para pendidik terutama orangtua 

haruslah memperhatikan pendidikan ibadah kepada anaknya. Maka nilai 

pendidikan Islam yang diambil ini sangat tepat guna diterapkan. 

3. Nilai Pendidikan Akhlaq 

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan 

pendidikan anak. Akan tetapi kadang orangtua zaman sekarang kurang  

memperhatikan pendidikan akhlak bagi anak mereka. Dikarenakan  

kesibukan orangtua atau mengkin karena tidak kemampuan  mereka. 

Dalam pikiran mereka terpenting segala kebutuhan materi anak tercukupi. 

Ataupun yang terpenting anak-anak mereka bersekolah di sekolah yang 

favorit. Padahal dalam hal mendidik anak tidak cukup demikian . 

Pendidikan tentang akhlaq juga penting dilakukan.  

Menurut Sayyid Sabiq, memelihara diri dan keluarga termasuk 

anak dari neraka adalah dengan pendidikan  dan pengajaran, kemudian 

                                                                                                                                      
122 Heri Jauhari Muchtar, Fikih, hlm. 128-129. 



 

 

memperhatikan perkembangan mereka agar berakhlak mulia dan 

menunjukkan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat dan 

membahagiakan. Dengan demikian jelaslah betapa pentingnya pendidikan 

menurut Islam. Oleh karena itu siapa saja yang mendidik anak sesuai 

dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, ia akan mendapatkan pahala 

sedang siapa saja yang tidak memberikan pendidikan anak sebagaimana 

mestinya, ia akan mendapat siksa. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam  

bersabda:  “Tidaklah seseorang diantara kamu yang memiliki tiga anak 

perempuan atau tiga saudara perempuan kemudian mendidik mereka 

dengan sebaik-baiknya kecuali ia akan masuk surga.” (HR.At Turmudzi) 

Dan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Diantara 

kewajiban bapak kepada anaknya ialah memperbagus budi pekertinya dan 

membaguskan namanya.” (HR.Baihaqi). Para ahli pendidikan Islam 

menyatakan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, 

sebab tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan 

akhlak.123 

Maka nilai pendidikan akhlaq berperan disini. Guna dapat 

menjalankan proses pendidikan akhlaq yang sesuai dengan harapan. 

Dimana pendidikan akhlaq  berfungsi untuk membentuk akhlaq yang 

mulia/ baik bagi anak.   

                                                 
 123  Dalam jurnal Al Akh Abu ‘Utsman Mohammad Zuly Giansyah, Menggapai 
Kemuliaan Akhlaq, 12 Juni 2005 

 
 



 

 

Adapun eutamaan akhlaq yang baik Syaikh Salim bin ‘Ied Al 

Hilali menyebutkan keutamaan-keutamaan akhlaq yang mulia yaitu : 

a. Akhlaq yang mulia merupakan penyebab masuknya orang yang 

memiliki akhlaq yang mulia tersebut kedalam Jannah (surga). 

b.  Akhlaq yang mulia merupakan penyebab seorang hamba dicintai 

Allah. 

c.  Akhlaq yang mulia merupakan penyebab seorang hamba dicintai 

Allah. 

d.  Akhlaq yang mulia mendapatkan timbangan yang paling berat di hari 

kiamat. 

e.  Akhlaq yang mulia meninggikan derajat seseorang disisi Alloh 

f.  Akhlaq yang mulia merupakan sebaik-baik amalan manusia. 

g.  Akhlaq yang mulia menambah umur 

h.  Akhlaq yang mulia menjadikan rumah makmur124 

 Dengan demikian ketika anak telah memiliki akhlaq yang baik 

maka anak dapat menjalankan kehidupannya dalam Islam secara kaffah. 

Karena akhlaq  yang baik merupakan kekayaan yang paling mahal 

harganya bagi seorang muslim. Juga dikatakan oleh Syauqi Bey; Suatu 

akan tegak apabila baik akhlaqnya, bila akhlaq hancur maka hancurlah 

suatu bangsa.  Karena itu, Rasulullah Saw diutus untuk memperbaiki 

akhlaq manusia. 

                                                 
124 Ibid  



 

 

  )رواه مالك(إِنما بعثْت لأُتمّم مكَارِم اَْألخالَقِ 
  Artinya; Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk 

menyempurnakan akhlaq. 

   Itu pula sebabnya, manakala orang tua telah mendidik akhlaq 

anaknya dengan baik, itu menjadi pemberian yang paling berharga 

ketimbang pemberian yang paling mahal sekalipun. Rasulullah Saw 

bersabda: 

Tidak ada pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang 

lebih baik dari pendidikan  adab akhlaq yang baik (HR. Tirmidzi).  

4. Nilai Pendidikan Seks Bagi Anak 

Melihat realitas sekarang bahwa kecarut-marutan moralitas ada 

dimana-mana. Dengan ini maka pendidikan anak terutama bagaimana 

pencegahan agar anak tidak melakukan pergaulan bebas adalah sangat 

diperlukan. Jelas bahwa berduaan di tempat sepi bahkan sampai berzina 

sudah dianggap tidak tabu lagi. Bahkan dianggap wajar bagi kalangan 

anak sekarang. 

Seks bebas, lari dari rumah, pembuangan bayi, mengedar atau 

menagih dadah dan alkohol, ponteng sekolah, mengugut, menubuhkan 

kumpulan haram. Kesemua yang disebutkan tadi hanyalah sebahagian dari 

permasalahan sosial di kalangan remaja kita.125 

                                                 
125 Oleh Elmi Zulkarnain, Guru Jabatan Bahasa Melayu, Sekolah Rendah St Hilda’s 

dalam www. Tokeikedai.net.my 



 

 

Maka dengan ini pendidikan seks bagi anak sangat diperlukan. 

Nilai pendidikan seks bagi anak akan semakin terlihat keterlibatannya 

dalam membentuk moral anak. Moralitas merupakan salah satu pembentuk 

kepribadian anak. Sebagai benteng mereka ketika remaja atau dewasa. 

Jadi nilai tersebut memang vital diperlukan keterlibatannya dalam 

proses pendidikan anak. Yang mana akan membantu para pendidik 

terutama para orangtua untuk mengelola anak didik agar bermoralitas. 

Karena didalam nilai tersebut tentu saja ketika dikaji lebih dalam akan 

memuat bagaimana dan apa yang mesti dilakukan dalam proses 

pendidikan seks. Seperti telah dalam pembahasan diawal. 

Prof. Yusuf Madan, seorang professor pada Ayn Syam University, 

Mesir menyebutkan, 

 Pembahasan tentang pendidikan seks adalah sebuah tema krusial 
dan karenanya membahasnya adalah sebuah tanggung jawab besar, karena 
Islam sebagai agama yang syumul justru sangat perhatian dengan 
pendidikan seks (sex education) ini. Beberapa teks syari’at yang menata 
perilaku seks sangat jelas adanya. Tentu saja pola dan cara pendidikan 
seks dalam Islam berbeda dengan sex education yang ada di negara-negara 
barat, karena pendidikan seks dalam Islam senantiasa berpijak dari isyarat 
dan tata cara yang telah digariskan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran 
dan Hadist.126

  
 
 

Berdasarkan semua penjabaran diatas tentang penelaahan nilai-

nilai pendidikan dan implikasinya. Maka sebagai tambahan penulis akan 

menjabarkan sedikit hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. 

1. Pedoman Dasar Mendidik: 

                                                 
126 Afrianto Daud, Sex Education For Children; Panduan Islam Bagi Orang Tua dalam 

Pendidikan Seks Untuk Anak, Catatan Perjalanan , 9 September 2006  



 

 

a. Matan rasional; Mendidik pribadi manusia sehingga kesadaran dan 

pikirannya terus menerus berfungsi dalam setiap pembelajaran. 

b. Matan sosial: mendidik manusia agar memiliki solidaritas dan 

kepedulian yang tinggi dan salah merasa bahwa dirinya ada 

berkaitan dengan sesama manusia. 

2. Keharusan mendapatkan pendidikan dasar-dasarnya: 

a. Dasar Pedagogies: merupakan dasar pertama anak untuk 

mendapatkan pendidikan. Para ahli memandang manusia sebagai 

“animal education” makhluk yang memerlukan pendidikan.127  

Manusia (anak didik) dengan potensinya dapat dididik dan 

dikembangkan ke arah yang diciptakan setaraf dengan kemampuan 

yang dimilikinya. 

b. Dasar psikologis; dasar psikologis ini mempertimbangkan tahapan 

psikis anak yang berkaitan dengan perkembangan jasmani, 

kematangan-kemastangan, bakat-bakat intelektual bahasa, emosi, 

sosial dan percakapan. 

c. Dasar sosiologis; Menurut ahli sosiologi pada prinsipnya manusia 

yang berotak dan berkemampuan dasar atau memiliki insting untuk 

hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia harus 

memiliki rasa tanggungjawab sosial yang diperlukan dalam 

berhubungan, timbalbalik (interaksi) dan saling pengaruh 

                                                 
127 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 1998).hlm.86. 



 

 

mempengaruhi antar sesama anggota masyarakat dalam kesatuan 

hidup mereka.128   

d. Dasar religius; dasar religius merupakan kebutuhan yang paling 

mendasar untuk anak dalam mendapatkan pendidikan dasar 

religius ialah suatu pandangan yang mengakui bahwa manusia itu 

adalah makhluk yang berketuhanan yang membuat istilah para ahli 

disebut homo divinous (makhluk yang percaya adanya Tuhan) atau 

disebut juga homo religius artinya manusia beragama.129 

 

 
 
 

 

                                                 
128 Ibid, hlm. 87-88. 
129 Ibid, hlm. 89. 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan skripsi diatas, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan. Bahwa dalam sebuah proses pendidikan atau 

pengajaran diperlukan adanya sebuah nilai-nilai pendidikan yang perlu 

diterapkan. Terutama dalam proses pendidikan Islam, yaitu nilai-nilai 

pendidikan Islam. 

Nilai-nilai pendidikan Islam dapat diperoleh dari Al-Quran dan Al-

Hadits. Sebagai dua pedoman bagi umat Islam. Dari itu penulis mencoba 

menelaah sebuah hadits yakni, Hadits Perintah Shalat Bagi Anak HR. Imam 

Abu Daud, guna diambil nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

didalamnya. Sehingga dapat diimplikasikan dalam dunia pendidikan Islam. 

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang terkandung didalam hadits tersebut 

adalah; 

a.  Pendidikan Keimanan 

b.  Pendidikan Ibadah. 

c.  Pendidikan Akhlaq. 

d.  Pendidikan Seks Bagi Anak. 

2. Sedangkan implikasinya adalah; 

a. Nilai-nilai pendidikan Islam dapat dijadikan alat pengubah anak didik 

melalui proses pendidikan baik, dapat digunakan sebagai pedoman 

(patokan) dalam pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya, 



 

 

diaplikasikam guna membentuk manusia yang bertaqwa melalui 

ibadah mahdloh maupum ghairu mahdlohnya dan dapat diterapkan 

atau dilibatkan dalam pengasuhan anak melalui proses pendidikan, 

baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

b.  Pendidikan Keimanan, Pendidikan Ibadah, Pendidikan Akhlaq dan  

Pendidikan Seks Bagi Anak. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan atau 

dilibatkan dalam setiap lini pendidikan anak dalam Islam. 

B. Saran 

Sehubungan judul skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan saran 

kepada para pendidik terutama orangtua sebagai pendidik utama bagi anak 

didik (anak). Dan penulis berharap semoga tulisan ini dan saran ini berkenan; 

1.  Para pendidik hendaklah dalam menjalankan proses pendidikan senantiasa 

berlandaskan keikhlasan mengharap ridlo dari Allah dan kecintaan mereka 

terhadap anak didik (anak-anak mereka). 

2.  Para pendidik hendaknya dalam menjalankan proses pendidikan haruslah 

menerapkan setiap nilai-nilai pendidikan Islam yang ada. Baik diperoleh 

dari Al-Quran maupun Al-Hadits. 

3.  Para pendidik lebih berupaya untuk mendalami nilai-nilai pendidikan 

Islam guna meningkatkan kompetensi mereka. 

 
C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kepada Rabb Tuhan Yang 

Esa hingga akhirnya selesai sudah skripsi yang penulis susun dengan 

perjuangan keras selama beberapa bulan.  



 

 

Berkat rahmat Tuhan, dukungan orang tua baik moril maupun 

finansial, motivasi dari saudara, juga teman-teman penulis semua yang tidak 

dapat penulis tuliskan satu persatu hingga semuanya berjalan lancar. Tak 

dipungkiri kadang ada kendala tetapi penulis anggap itu sebagai sebuah 

petualangan baru yang akan mendatangkan hikmah.  

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa banyak kekurangan disana-

sini dalam skripsi ini. Akan tetapi selayaknya manusia tempatnya salah dan 

lupa, maka sewajarnya untuk dimaafkan. Adapun kritikan dan saran selalu 

penulis harapkan. Guna membangun kembali agar tulisan ini lebih baik. 

Sekaligus mengembangkan pengetahuan penulis. 

Demikian cukup kiranya yang penulis sampaikan. Sekali lagi penulis 

ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya skripsi ini memang 

belum layak disebut sebagai sebuah karya ilmiah. Atas segala Taufiq dan 

Hidayah-Nya, semoga kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang 

lain. Juga, semoga skripsi ini menjadi salah satu terobosan baru dalam 

penulisan skripsi dijurusan Kependidikan Islam. Amiin Ya Robbal `Alamin. 

            Yogyakarta, 29 November 2007  

     Penulis 

 

Triwidyastuti 
   03470571 
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