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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis paparkan sebelumnya, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut; pertama, cara mendidik anak menurut Rasulullah

SAW dapat dilihat dari berbagai hadis. Hadis tersebut dapat dikategorikan kepada

dua; 1) Hadis yang tidak menyebutkan waktu atau umur anak secara rinci. 2)

Hadis yang menyebutkan waktu atau umur anak secara rinci, baik secara eksplisit

atau pun implisit. Berbagai term yang digunakan seperti al-shabi atau al-shibyan,

al-thifl atau al-athfal, al-walad atau al-aulad, al-ibn atau al-abna' dan muhtalim

juga menunjukkan umur anak secara implisit.

Kedua, kelompok hadis kedua bila ditinjau dari psikologi perkembangan

menggambarkan tahapan perkembangan anak dan sebagian tugasnya. Tahapan

yang dimaksud adalah masa prakonsepsi, masa bayi/kanak-kanak (al-shabi/ al-

ghulam/al-thilf), masa praremaja (mumayyiz), masa remaja (muhtalim). Dan

menurut Rasulullah SAW, materi pendidikan anak yang diberikan mesti

disesuaikan dengan tahapan perkembangan tersebut. Adapun cara mendidik anak

menurut tahap perkembangannya menurut hadis rasul saw. Antara lain: masa al-

shabi atau al-shibyan, al-thifl atau al-athfal, al-walad atau al-aulad, al-ibn atau

al-abna' dengan cara mengazankan dan iqamat, mentahnikkan, mengakiqahkan,

mencukur rambut, menghitankan,memberi nama yang baik. Sedangkan pada masa

Ghulam dengan cara, melatih anak sejak dini untuk taat beribadah,mendidik anak

untuk berhitmad untuk agama, anak diberikan kebebasan memilih



122

walinya,beretika dalam rumah dan menutup aurat. Pada masa mukhtalim dengan

cara mendidik anak tentang kewajiban-kewajiban, wajib melaksanakan sholat

jumat, dibolehkan berperang dan mengelolah hartanya.

B. Saran

1. Kajian psikologi perkembangan terhadap hadis-hadis pendidikan merupakan

kajian yang sangat penting bagi efektifitas pendidikan anak-anak kaum

muslimin. Maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap tema ini agar teori

yang dirumuskan lebih valid.

2. Orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap pendidikan anak perlu

dibekali berbagai ilmu, dalam hal ini psikologi perkembangan, agar tidak keliru

dalam mendidik putera-puterinya. Orang tua tidak boleh lalai terhadap tugas-

tugas perkembangan anak-anaknya dan tidak berlebihan dalam mendidik anak-

anaknya sehingga memberatkan anak.

3. Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim sebagai lembaga yang

menghasilkan pendidik atau tenaga pengajar muslim perlu mendorong kajian-

kajian psikologi perkembangan khususnya dan kajian psikologi pada umumnya

terhadap al-Qur'an dan Hadis. Di samping sebagai pembuktian kebenaran

keduanya, hal ini juga memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan

keilmuan kependidikan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.


