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ABSTRAK 

Relasi antara kajian anak pada umumnya dan hukum islam yang menuntun 
tentang pembentukan  karakter anak pada khususnya mempunyai semangat yang sama 
yakni perhatiannya yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan tumbuh kembang 
anak termasuk masalah pembangunan  karakter/kepribadian anak. Islam sendiri juga 
memberikan tuntunan yang jelas mengenai betapa pentingnya pembentukan karakter pada 
anak, karena hal tersebut berkaitan dengan salah satu aspek dalam Maqashid syariah yaitu 
menjaga kualitas keturunan. Maka merupakan sebuah sikap yang sangat bijak ketika 
Pendidikan etika/moral yang berasal dari nilai-nilai agama (wahyu) yang dipegang teguh 
sehingga harapan terhadap optimalisasi dan maksimalisasi fitrahwi seorang anak sebagai 
amanat Tuhan dapat dapat tercapai dengan baik. 

Sebagaimana hal di atas, perkembangan karakter anak sangat ditentukan oleh 
pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya sehingga sangat mempengaruhi sikapnya 
setelah dewasa. Dalam hal ini, Zakiah mengatakan, agama merupakan bagian yang paling 
fundamental dalam membentuk kualitas kepribadian/karakter anak, sehingga kelak dalam 
usia dewasa memiliki pendirian yang kokoh dalam menjalani dinamika kehidupannya. 
Fungsi agama akan membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan 
dirinya sesuai dengan hakekatnya.  

Jenis penelitian ini adalah library research yang bercorak pada studi pemikiran 
dan intelektual biografis yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan 
dengan memilih literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu yaitu, 1) 
Bagaimana pemikiran Prof. Zakiyah Daradjat tentang peran keluarga dalam membentuk 
karakter anak, 2) Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah dalam membetuk karakter anak 
menurut pemikiran Prof. Dr. Zakiah Daradjat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah 
normatif-psikologis yakni berdasarkan teori-teori hukum Islam dan teori psikologi anak. 
Sedangkan kerangka berpikir deduktif-induktif digunakan untuk mengurai pemikiran yang 
diteliti dan dirangkum secara khusus untuk menjawab pokok masalah.  

Hasil Penelitian menunjukkan, sebagaimana telaah penyusun atas pemikiran 
Zakiah Daradjat, bahwa: 1) Keluarga merupakan ruang yang sangat strategis dalam 
mengarahkan pada karakter anak yang Islami guna mencapai tujuan kebahagiaan dunia 
dan akhirat (tujuan Syari’at Islam), 2) Pendidikan agama mempunyai peran penting 
dalam pembentukan karakter anak. Menumbuhkan minat anak terhadap pendidikan 
agama Islam dalam keluarga harus dilakukan sejak kecil, dengan lebih menitikberatkan 
pada aspek ibadah dan akhlak, 3) peran keluarga sebagai penentu pertumbuhan agama 
pada anak hendaknya memahami secara benar perkembangan jiwa agama yang sedang 
dilalui oleh anak dan memilih metode yang cocok dalam melaksanakan pendidikan 
agamanya tersebut, dan 4) Pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak selaras 
dengan semangat hukum Islam di mana agama (hifz ad-Din)  dan keturunan (hifz an-
Nasl) merupakan dua pilar vital yang harus selalu dijaga kelestariannya dalam 
mewujudkan tujuan hukum Islam (Maqashid Syari’ah) di dalam segala aktifitas 
kehidupan seorang muslim, sehingga kebahagiaan keluarga (sakinah) akan tercapai 
dengan baik. 
 
Kata Kunci : Zakiah Daradjat, Karakter Anak, Maqashid Syariah, Peran Keluarga, dan 

Kepribadian Anak 
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Motto Hidup: 
 

Hidup adalah Perjuangan 

 

Hidup hanya sekali, Jadilah manusia yang berarti 

 

Proses akan selalu lebih bermakna 

Dari pada hasil 
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PERSEMBAHAN 

 

“Aku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku, Ayah 
dan ibu 

yang selalu memberikan motivasi baik moril maupun materil.” 
 

Segenap Keluarga yang selalu menambah spirit jiwaku dan 
selalu mengisi 

kegembiraan serta keceriaan Hidupku.” 
 

Buat adik-adikku yang semakin hari semakin kubanggakan, 
teruslah perjuangkan apa yang telah kau cita-citakan, jangan 

jadikan halangan sebuah rintangan, jadikan itu sebuah 
tantangan. 

Dengan tantangan kita diuji menjadi orang yang lebih kuat. 
 “Sahabat-sahabatku semoga selalu dilimpahkan 

kesuksesan hidupdan 
diberikan kemudahan dalam setiap ujian.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



viii 

KATA PENGANTAR 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

من  ه ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا والحمد هللا نحمد
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، 

 عبده ورسوله اوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمد

أما  ،به أجمعينحصآله ووعلى  عـليه وبارك تسليما وسلم هم صلل،ال
 بعد 

        

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita 

kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan 

mengabdi kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. 

Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Peran 

Keluarga dalam membentuk Karakter Anak (Studi Pemikiran Prof. Dr. 

Zakiah Daradjat dan Relevansinya terhadap Kajian Hukum Keluarga 

Islam)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah 

manusia biasa, yang tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Dari itu, kritik 

dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk 

memperbaiki isi dari skripsi ini. 

Penyusun juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas 

dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penyusun 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Noorhaidi, M.A., Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A, selaku Ketua Jurusan Al-

Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab

Nama Huruf Latin Keterangan

Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ba B be

ta T te

s\a s\ Es (dengan titik di atas)

ji>m J je

h}a>’ h{ ha(dengan  tutik di bawah)

kha>’ Kh Dan dan ha

da>l D de

z\a>l z\ Zet (dengan titik di atas)

ra>’ R er

zai Z zet

sin S Es

syin Sy Es dan ye

sa>d s} Es ( dengan titik  di bawah)
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da>d d} De (dengan titik di bawah)

t}a>’ t} Te (dengan ttitik  di bawah)

z}a’ z{ Zet (dengan titik di bawah)

‘ain ‘ Koma terbalik dari atas

gain G ge

fa> F ef

qa>f Q qi

ka>f K ka

la>m L ’el

mi>m M ’em

nu>n N ’en

wa>wu> W w

ha>’ H ha

Hamzah ’ apostrof

ya> Y ye

B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

Ditulis Muta‘adiddah

Ditulis ‘iddah



xii

C. Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة Ditulis h}ikmah

علة Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap

dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya,  kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti  denagan kata  sandang ’al’ seta bacaaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

Ditulis Kara>mah al-auliya>’

3. Bila ta’ marbu>t}ah hidup atau  dengan harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah

ditulis t atau h.

dituliis Zaka>h al-fit}ri

D. Vocal pendek

Fath}a>h} Ditulis A

فعل Ditulis Fa‘ala

Kasrah Ditulis I

Ditulis Z>>>|>ukira

D}amma>h Ditulis U

يذهب Ditulis yaz\habu
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E. Vocal Panjang

1 Fath}ah + Alif Ditulis a>

جاهية Ditulis ja>hiliyyah

2 Fath}ah +ya’mati Ditulis ai

تنسى Ditulis tansa>

3 Kasrah + ya’mati Ditulis i>

كرمي Ditulis kari>m

4 D}ammah + wawu mati Ditulis u>

Ditulis furu>d}

F. Vocal Rangkap

1 Fath}ah + ya’mati Ditulis Ai

2 بينكم Ditulis Bainakum

3 Fath}ah + wawu mati Ditulis Au

4 Ditulis Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan  apostrof

Ditulis A’antum

Ditulis U‘iddat
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لئن شكرمت Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah dituis menggunakn huruf ”l”.

Ditulis Al-Qur‘a>n

Ditulis Al-Qiya>s

2. Bila diikuti  huruf Syamsiyyah ditulis denagan mengunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, denagan mengilangkan huruf l(el)nya.

Ditulis As-Sama>’

Ditulis Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ditulis Z}awi> al-furu>d}

ditulis Ahl as-sunnah
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah swt 

kepada manusia.Oleh sebab itu, bagi pemegang peran, menjaga dan memelihara 

anak merupakan tugas mulia dan bernilai ibadah. Orangtua, sekolah dan 

masyarakat sebagai pemegang peran, secara ideal bertanggung jawab penuh 

terhadap agama, pendidikan dan upaya memaksimalkan tumbuh kembang anak 

hingga dewasa. Hal inidikarenakanmerupakan dasar yang utama dalam 

pembentukan manusia yang seutuhnya, termasuk yang terpenting di dalamnya 

adalah masalah akhlak, karakter atau kepribadian. Pendidikan yang mengarah 

pada terbentuknya kepribadian yang berakhlak merupakan hal pertama yang harus 

dilakukan, sebab ia akan melandasi kestabilan kepribadian manusia secara 

keseluruhan.1Senada dengan pernyataan ini, pendidikan budi pekerti dan akhlak 

merupakanjiwa dari ajaran Islam untuk mencapai suatu akhlak yang sempurna 

sekaligus menjadi tujuan sebenarnya dari ajaran Islam.2 

Selanjutnya dalam hukum Islam, sebagaimana Kamal Mochtar 

mengatakan, pemeliharaan anak (hadha>nah) adalah sesuatu yang dianjurkan oleh 

agama dan diutamakan karena anak merupakan sambungan hidup orangtua untuk 

                                                            
1Ramayulis Tuanku Khatib, Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2001), hlm. 87. 
 
2Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1970), hlm. 104. 
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meneruskan cita-cita.3Hadha>nahjuga dapat dimengerti sebagai penyerahan 

tanggung jawab mengasuh anakkepada orang yang lebih mampu untuk 

memelihara atau sesuatupenyerahan tanggung jawab mengasuh anak yang belum 

cakap mengurusdirinya oleh karena belum adanya kecakapan (dewasa). Tanggung 

jawab yang dimaksud dapat berupa perhatian terhadap makanannya,minumannya, 

kebersihannya dan sebagainya.4 

Beralih kepada beberapa aturan di Indonesia terkait masalah pemeliharaan 

atau pemenuhan hak anak. Dalam masalah pendidikan misalnya, Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dalam bab I pasal I menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.5 

Mengacu pada landasan yuridis ini, maka masalah pendidikan mempunyai 

karakter yang sangat penting dalam mengawal tumbuh kembang manusia sejak 

lahir hingga dewasa. Pendidikan adalah suatu usaha sadar melalui bimbingan, 

pengarahan dan atau latihan untuk membantu mengarahkan anak didik agar 

berkepribadian tinggi menuju hidup yang sempurna serta mampu melaksanakan 

                                                            
3Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1993), hlm. 138. 
 

 4 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th) 
hlm. 717. 
 

5Munawar Ni’am, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Media 
Wacana Press, 1992), hlm. 2. 
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kewajibannya terhadap agama dan negara. Sedangkan dalam masalah 

pemeliharaan anak, seperti yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun adalah hak 

ibunya sedangkan biaya hidup ditanggung oleh ayahnya. Ketika sudah dewasa, 

anak diberi hak untukmemilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang 

hakpemeliharaannya.6 

Menurut salah satu tokoh, Nasrun Haroen berpendapat bahwa dilihat dari 

segi kualitas dan kemaslahatan umat manusia para ahli membaginya menjadi tiga 

yaitu salah satunya adalah biasa di sebut dengan istilah Mashlahah al- 

dharuriyyah, dalam kemaslahatan ini salah satunya di jelaskan mengenai 

pentingnya pemeliharaan keturunan yang didalamnya juga termasuk bagaimana 

pentingnya mendidik dan membentuk karakater anak sesuai dengan norma dan 

tuntunan agama.7 

Kedua contoh aturan yuridis di atas memberikan gambaran bahwa 

pemenuhan hak pendidikan dan pemeliharaan anak merupakan hal yang sangat 

penting demi mewujudkan generasi penerus yang dicita-citakan. Dalam Islam, 

sebagai contoh, penanamanakhlaqul karimah (akhlak mulia) kepada anak adalah 

faktor penting dalam membina generasi atau membangun suatu bangsa. Suatu 

pembangunan tidak ditentukan semata dengan faktor kredit dan investasi material. 

Betapapun melimpahkredit dan besarnya investasi, jika manusia pelaksananya 

seperti keluarga tidak memiliki akhlak yang baik, niscaya segalanya akan 

                                                            
 6Lihat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
 
 7Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, et - ke -1(Jakarta Logos 1996), Hal 115  
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berantakan akibat penyelewengan.8 Oleh karena itu, program utama dan 

perjuangan pokok dari segala usaha ialah pembinaan akhlak mulia. Ia harus 

ditanamkan kepada seluruh lapisan dan tingkatan masyarakat, mulai dari tingkat 

atas sampai ke lapisan bawah. 

Akhlak dari suatu bangsa itulah yang menentukan sikap hidup dan laku 

perbuatannya. Apabila suatu bangsa (umat) itu telah rusak, maka hal ini juga akan 

mempengaruhi akhlak generasi-generasi mendatang. Terlebih lagi kalau rusaknya 

akhlak tersebut tidak segera mendapat perhatian atau usaha untuk mengendalikan 

dan memperbaikinya. Bagaimanapun, akhlak dan perilaku suatu generasi itu akan 

sangat menentukan terhadap akhlak dan perilaku umat-umat setelahnya. Al-

Qur’an sebagai sumber sekaligus pegangan umat Islam dalam melaksanakan 

aktifitas kesehariannya juga menempatkan masalah kepribadian anak pada ranah 

yang sangat penting. Sebut saja firman Allah berikut: 

¢©o_ ç6≈tƒ ÉΟ Ï%r&nο 4θ n= ¢Á9$# öãΒù&uρÅ∃ρ ã÷èyϑø9$$Î/ tμ ÷Ρ$#uρ Ç⎯tãÌs3Ζ ßϑø9 $# ÷É9 ô¹$# uρ4’n?tã!$tΒ y7t/$|¹r&(¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÇΠ÷“ tãÍ‘θãΒ W{$#9 
 

Ayat di atas menggambarkan betapa pentingnya masalah kepribadian anak 

dalam menyiapkan generasi manusia yang ideal. Pemahaman agama yang baik 

melalui pendidikan kemudian disempurnakan dengan akhlak yang baik dalam 

keseharian akan membawa kepada kehidupan manusia yang sesuai dengan 

semangat al-Qur’an. Dalam Ilmu Jiwa Agama, Prof. Dr.  Zakiyah Daradjat 

mengatakan, agama seseorang biasanya ditentukan oleh faktor pengasuhan 

(hadanah) baik berwujud pendidikan, pengalaman dan latihan-latihan yang 
                                                            
 

8Nazaruddin Razak, Dienul Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1973), hlm. 47. 
9Al-Luqman (31): 17 
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dilaluinya pada masa kecilnya dulu. Seseorang pada waktu kecilnya tidak pernah 

mendapat pengalaman agama, maka pada masa dewasanya nanti ia tidak akan 

merasakan pentingnya agama dalam hidupnya. Lain halnya dengan orang yang 

diwaktu kecilnya mempunyai pengalaman-pengalaman agama, misalnya ibu-

bapaknya orang yang tahu agama, lingkungan sosial dan kawan-kawannya juga 

hidup menjalankan agama, ditambah pula dengan pendidikan agama secara 

sengaja di rumah, sekolah dan masyarakat. Maka orang tersebut akan dengan 

sendirinya mempunyai kecenderungan kepada hidup dalam aturan-aturan agama 

dan dapat merasakan betapa takut melanggar larangan-larangan agama dan dapat 

merasakan betapa nikmatnya hidup beragama.10 

Beberapa persoalan mendasar dalam konteks kekinian, sebut saja masalah 

kenakalan remaja, tentunya persoalan ini mempunyai kompleksitas permasalahan 

yang bermacam-macam termasuk faktor-faktor yang melatarbelakanginya. 

Konsekwensi yang harus diambil adalah penanggulangannya yang memerlukan 

berbagai usaha, antara lain di antara yangterpenting adalah usaha preventif agar 

kenakalan itu dapat dibendung dantidak menular kepada anak yang masih baik. 

Tentu saja usaha represif danusaha rehabilitasipun perlu dilakukan agar anak yang 

nakal dapat diperbaikidan kembali hidup sebagai anggota masyarakat. Karenanya, 

dalam semuausaha tersebut, peran agama sangat penting, karena 

agamamemberikan pedoman dan tuntunan yang pasti dan dipatuhi dengansukarela 

atas dorongan dari dalam diri sendiri dan bukan karena paksaan dariluar.11Dengan 

                                                            
10Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 35. 
 
11Zakiah Daradjat, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1997), hlm. 84. 
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demikian, dalam proses pengasuhan anak (hadha>nah) yang baik, maka keluarga 

merupakan titik strategis dalam menentukan karakter anak. 

Perkembangan perilaku dan kepribadian anak juga ditentukan olehsikap, 

perilaku dan kepribadian orangtua. Dengan kata lain, hal itu juga tergantung 

dengan pola asuh(hadha>nah)  yang akan diberikan. Perilaku orangtua terhadap 

anaknyatergantung oleh sikapnya dalam mengasuh anak yang juga merupakan 

aspekdari struktur kepribadiannya. Kepribadian orangtua akan mempunyai 

dampakterhadap suasana psikologi dalam suatu keluarga dan terhadap 

perkembangankepribadian anak, sedangkan perasaan orangtua terhadap anak akan 

menentukan kejiwaan anak sendiri.12Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

pembentukan kepribadian anakdapat dimulaidari keluarga. Kepribadian yang 

masih dalam permulaanpertumbuhan itu sangat peka dan mendapat unsur 

pembinaannya melaluipengalaman yang dirasakan, baik melalui pendengaran, 

penglihatan, perasaandan perlakuan yang diterimanya. Oleh karena itu, 

kepribadian anak yangsedang tumbuh itu tergantung kepada pengalaman dalam 

keluarga. Sikap dan pandangan hidup orangtuanya, sopan santun dalam keluarga, 

baik dengananggota keluarga maupun dengan tetangga, atau masyarakat pada 

umumnyaakan diserap oleh anak dalam pribadinya.13 

Berangkatdari beberapa ulasan di atas, mendiskusikan lebih jauh 

bagaimana ketokohan perempuan di zaman orde baru, Prof. Zakiyah Daradjat,  

yang telah berhasil tampil sebagai perempuan yang berpengaruh pada 

                                                            
12Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: Gunung Mulia, 1982), hlm. 64. 
 
13Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah, (Surabaya: Terbit 

Terang, t.th), hlm. 80. 
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pembentukan wacana sosial intelektual Islam di Indonesia saat itu dikaitkan  

dengan masalah hukum keluarga Islam menjadi hal yang patut untuk dilakukan. 

Beliau selain sebagai birokrat di beberapa jajaran pemerintahan hingga institusi 

pendidikan Islam, juga menjadi akademisi yang cukup produktif dalam 

menelurkan karya-karya sesuai dengan kepakarannya di bidang psikologi Islam 

hingga pemberdayaan perempuan.14 Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk 

meneliti lebih jauh pemikiran Prof. Dr.  Zakiyah Daradjat terkait bagaimana peran 

keluarga dalam pembentukan karakter anak, sehingga akan diketahui bagaimana 

relevansinya dengan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam masalah 

pola asuh anak (hadha>nah). 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah di atas maka pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemikiran Prof. Dr. Zakiyah Daradjat terkait peran 

keluarga dalam pembentukan karakter anak? 

2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah dalam membetuk karakter anak 

menurut pemikiran Prof. Dr. Zakiah Daradjat? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Mengacu  pada pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemikiran Prof. Dr. Zakiyah 

Daradjat terkait peran keluarga dalam pembentukan karakter anak. 

                                                            
14 Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman (ed), Tentang Perempuan Islam; Wacana 

dan Gerakan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 92. 
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2. Untuk menjelaskan bagaimanaMaqashid Syariah dalam membetuk 

karakter anak menurut pemikiran Prof. Dr. Zakiah Daradjat. 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

1. Kegunaan teoretis, menambah khasanah keilmuan dalam bidang 

hukum perkawinan. 

2. Kegunaan praktis, memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang 

pentingnya peran keluarga dan Maqashid Syariah dalam pebentukan 

karakter anak. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka, pada dasarnya urgensi dari adanya 

telaah pustaka adalah sebagai bahan auto-kritik terhadap penelitian yang ada, baik 

mengenai kelebihan maupun kekurangannya sekaligus sebagai bahan komparatif 

terhadap kajian yang terdahulu. Di samping itu, telaah pustaka juga mempunyai 

andil yang cukup besar dalam rangka memperoleh informasi secukupnya tentang 

teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh 

landasan teori ilmiah.15 Penelitian dan penulisan seputar tema-tema kepripadian 

anak atau peran keluarga dalam hukum keluarga Islam telah banyak dilakukan. 

Meskipun demikian, secara garis besar karya-karya tersebut masih belum banyak 

terfokus pada kajian yang dimaksud penyusun. Oleh karenanya, penelitian ini 

sedikit banyak dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dan warna lain 

terhadap literatur yang sudah ada. 

                                                            
15Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi 

Bidang Ilmu Agama Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1979), hlm. 39. 
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Di antara sekian banyak karya tulis yang ada, buku antologi berjudul 

“Tentang Perempuan Islam; Wacana dan Gerakan” yang mana Jajat Burhanudin 

dan Oman Fathurahman sebagai editornya, merupakan rujukan yang cukup 

menarik dan komprehensif ketika membahas ketokohan Prof. Zakiyah Daradjat. 

Di dalamnya ditampilkan bagaimana peran dan kontribusi Prof. Zakiyah Daradjat 

terhadap pemberdayaan perempuan Indonesia. Walaupun beliau juga 

disandingkan dengan pemikir perempuan yang lain, Prof. Zakiyah Daradjat 

merupakan pemikir perempuan yang sangat menekankan kepada masyarakat 

untuk memperkuat dan meningkatkan peran domestik perempuan demi 

kesejahteraannya khususnya untuk keluarga dan anak-anaknya dengan tetap 

mempertahankan nilai-nilai keislaman.16 

Untuk tulisan lain, Siti Sa’diyah denganskripsinya berjudul “Pendidikan 

Agama padaAnak dalam Perspektif Psikologi Agama menurut Zakiah 

Daradjat”juga dengan tegas menjelaskan bahwa pendidikan agama pada anak 

sangat dipengaruhioleh pendidikan agama yang dipengaruhi dari rumah. Secara 

otomatis, orangtua sangat berperan dalam membina perkembangan pengetahuan 

agama pada anak. Oleh karena itu, orangtua harus memberikan pendidikan secara 

instrinsik pada anaknya, terutama pada awal-awal kehadiran anak di dunia, 

sebelum anak kenal dengan dunia lain. Karena pertumbuhan agama pada anak 

sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada 

masa pertumbuhan yang awal-awal mulai mengenal Tuhan melalui orangtua dan 

lingkungan keluarganya, baik berupa perkataan, sikap, tindakan perbuatan 

                                                            
16 Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman (ed), Tentang Perempuan Islam; Wacana 

dan Gerakan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004). 
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orangtuanya yang sedikit banyak sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

agama pada anak.17 

Masih dengan kajian yang terkait, Junaidah dengan skripsi berjudul 

“Menumbuhkan Minat Anak terhadap Pendidikan Agama Islam: Studi Pemikiran 

Zakiah Daradjat”menunjukkan penelitiannya bahwa Pemikiran Zakiah Daradjat 

tentangmenumbuhkan minat anak terhadap pendidikan agama Islam menjadi 

bagianterpenting sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Hal 

inikarena, anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah kepada manusia 

yangmenjadi orangtuanya. Oleh karena itu, orangtua, sekolah dan 

masyarakatbertanggung jawab terhadap pendidikan agama Islam anak. Berkaitan 

dengan halini, Zakiah Daradjat berpendapat bahwa orangtua sangat penting 

perannya dalam upayamenumbuhkan minat anak terhadap pendidikan agama 

Islam. Hal ini didasarialasan, bahwa dengan menumbuhkan minat anak terhadap 

pendidikan agamaIslam, maka pendidikan agama Islam itu akan berpengaruh 

terhadap kehidupananak. Sehubungan dengan hal ini, maka upaya untuk 

menumbuhkan minat anakterhadap pendidikan agama, materi yang ditekankan 

oleh Zakiah lebih diutamakan pada aspek ibadah dan akhlak.18 

Selanjutnya, skripsi Maryamah Dinisilah dengan judul “Dampak Upaya 

Pembinaan Moral terhadap Perkembangan Jiwa Keagamaan Remaja menurut 

Prof. Dr. Zakiah Daradjat” dengan megatakan bahwaPerkembangan jiwa 

                                                            
17 Siti Sa’diah, “Pendidikan Agama pada Anak dalam Perspektif Psikologi Agama 

menurut Zakiah Daradjat”Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Sarjana (S-1) Jurusan 
Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang  (2004). 

 
18Junaidah , “Menumbuhkan Minat Anak terhadap Pendidikan Agama Islam: Studi 

Pemikiran Zakiah Daradjat,” Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Program Sarjana (S-1) Jurusan 
Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang , (2006). 
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keagamaan remaja sangat bergantung pada kondisi emosi remaja yang tidak stabil 

dan dipengaruhi pula oleh pertumbuhan kecerdasan remaja. Perasaan remaja 

terhadap Tuhan tidak sama kuatnya setiap waktu, akan tetapi bergelombang-

gelombang. Keyakinan remaja atas sifat Tuhan berubah-ubah sesuai dengan 

situasi emosinya dan remaja mengalami suatu keyakinan yang maju mundur. 

Pembinaan moral melalui proses pendidikan sejak dini terutama dalam 

lingkungan keluarga berarti menanamkan nilai-nilai moral kepada anak sehingga 

terjalin dalam pribadinya, kemudian membentuk sikap, serta menjadi pengendali 

tingkah lakunya. Dalam usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan 

dipenuhi remaja dengan jalan yang tidak melanggar hukum-hukum agama/moral. 

Oleh karena itu, upaya pembinaan moral memiliki dampak yang positif terhadap 

perkembangan jiwa keagamaan remaja.19 

Demikianlah beberapa telaah pustaka yang sementara penyusun lakukan. 

Berdasarkan data-data tersebut, penelitian terkaitMaqashid Syariah dalam 

pembentukan karakter anak , khususnya terkait pola asuh anak (hadha>nah) belum 

ditemukan secara spesifik, sehingga menjadi acuan mendasar khususnya bagi 

penyusun untuk melakukan penelitian lebih lanjut.  

E. Kerangka Teoretik 

Berangkat dari pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak hari ini 

adalah orang dewasa di masa yang akan datang, maka anak dalam 

perkembangannya akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup 

                                                            
19 Maryamah Dinisilah “Dampak Upaya Pembinaan Moral terhadap Perkembangan Jiwa 

Keagamaan Remaja menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat. Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: 
Program Sarjana (S-1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 
Semarang , (2004). 
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besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada 

umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat 

tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orangtua terhadap anak-

anaknya pada saat sekarang. Oleh karena itu, merupakan bahan kesadaran yang 

cukup baik pada sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka 

berikan kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan 

memberikan hasil yang cukup menggembirakan jika permasalahan hubungan dan 

cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan.20 

Dalam hukum Islam, pemeliharaan anak atau pengasuhan anak untuk 

memenuhi hak-haknya dikenal dengan istilah hadha>nah. Istilah ini berasal dari 

kata hadana-yahdhinu yang berarti mengasuh atau merawat.21 Menurut Ahmad 

Rofiq, pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua 

orangtuanya. Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal, masalah pendidikan, 

ekonomi dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Meskipun 

dalam hal ekonomi, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu 

suami dalam menanggung kewajiban tersebut.22 

Setiap orangtua yang bertanggung jawab juga harus memikirkan dan 

mengusahakan agar senantiasa terciptadan terpelihara suatu hubungan antara 

orangtua dengan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dalam 

                                                            
20 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, Cet-IV, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 85-86. 
 

 21Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia al- Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka 
Progessif,, 1997), hlm. 274. 
 
  22 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,Cet. ke-4, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada), 
1995, hlm. 235. 
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keharmonisan keluarga. Sebab akan menjadi bahan kesadaran kepada para 

orangtua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat 

dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga 

yang harmonis. Kesadaran yang demikianlah kemudian menyebabkan semakin 

banyak orangtua dan orang dewasa lainnya berusaha menambah pengetahuannya 

tentang anak sehingga memudahkan mereka menciptakan dan memelihara 

hubungan baik dengan mereka. Hal demikian memberi gambaran bahwa norma-

norma pada anggota-anggota keluarga, baik ayah ibu maupun kakak-kakaknya 

dapat berpengaruh terhadap anak. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan bahwa 

anak adalah suatu amanat Tuhan kepada ibu bapaknya, maka orangtua di dalam 

keluarga mempunyai kewajiban kodrati untuk memperhatikan anak-anaknya serta 

mendidiknya sejak anak-anak itu kecil, terlebih sejak anak-anak itu masih dalam 

kandungan,23 

Sifat dasar anak yaitu menerima semua yang dilukiskan dan condong pada 

semua yang tertuju kepadanya. Jika anak itu dibiasakan dan diajari berbuat baik, 

maka anak itu akan tumbuh atas kebaikan itu dan akan hidup berbahagia di dunia 

dan akhirat. Tentunya hal ini akan memberikan konsekuensi yang baik terhadap 

sikap kedua orangtua dan pendidik-pendidiknya dimana akan mendapat 

kebahagiaan pula dari usahanya itu. Tetapi jika dibiasakan berbuat jahat dan 

dibiarkan beguti saja, maka anak itu akan celaka.Dari penjelasan ini, dapat 

dipahami bahwa salah satu ukuran kualitas (nilai/kemajuan) anak itu ialah terletak 

pada yang bertanggung jawab (pendidik) atau walinya yang memberikan pola 

                                                            
23 Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, tentang Keajaiban Hati,alih bahasa oleh Nur Hikmah, 

(Jakarta:Yayasan Kesejahteraan Keluarga , 1965), hlm. 247. 
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asuh anak (hadha>nah). Atas dasar inilah, maka dapat diformulasikan bahwa 

pembentukan karakter anak berpangkal dari di dalam pola asuh keluarga.24 

Terkait hal ini,As-Sayyid Sa>biqmisalnya, mendefinisikan hadha>nah 

sebagai tindakan seseorang yang melakukanpemeliharaan anak-anak yang masih 

kecil, baik laki-laki maupun perempuan dan sudahbesar tetapi belum mumayyi>z. 

seseorang tersebut menyediakan sesuatuyang menjadikan kebaikan bagi anak-

anak tersebut misalnya menjaga diri anak dari sesuatu yang menyakiti 

danmerusaknya, memberikan pendidikan rohani dan akalnya. Semuanya itu 

bertujuan agar anak-anak tersebut mampu berdiri sendirimenghadapi hidup dan 

memikul tanggung jawabnya ketika sudah dewasa.25 

Sebagaimana diketahui, anak dalam bahasa Arab disebut “walad” yang 

berati keturunan kedua atau manusia kecil. Anak secara umum juga dapat 

diartikan dengan masa tumbuh. Anak adalah seseorang yang berada pada suatu 

masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi-potensi untuk menjadi 

dewasa.26 Dalam aplikasinya, orangtua menduduki peranan sangat penting baik 

dalam kehidupan keluarga secara umum dalam pembinaan(hadha>nah) terhadap 

anak-anaknya secara khusus. Dengan demikian, keluarga merupakan ruang yang 

sangat strategis dalam mengarahkan pada kehidupan anak secara Islami guna 

mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana cita-cita kehidupan 

                                                            
24 J Bachtiar Affandie, Akhlak, cet-II, (Jakarta:  Penerbit Jambatan, 1960), hlm. 42. 
 
25 As-Sayyid Sa>biq, Fiqh as-Sunnah (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1968), VIII: 202-203. 
 
26 Rahmat Suyud, Pokok-pokok Ilmu Jiwa Perkembangan, (Yogyakarta:Fakultas Tarbiyah 

IAIN    SUKA,1978), hlm. 27. 
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muslim pada umumnya, dengan jalan yang bisa dijadikan penerang adalah dengan 

ilmu. 

Oleh sebab itu, anak-anak harus diberi kesempatan untuk menuntut ilmu 

pengetahuan sebanyak-banyaknya baik ilmu pengetahuan umum maupun agama. 

Peran strategis yang dimiliki keluarga terhadap anak secara tidak langsung 

membutuhkan aturan dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan 

keberlangsungan hidup anak, mampu menciptakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban orangtua terhadap anak maupun membina hubungan baik dengan 

masyarakat dan lingkungannya. Hal tersebut penting mengingat pengaruh 

keluarga dan lingkungan sangat menentukan perkembangan individu dalam setiap 

fasenya terlebih masalah kepribadian.27 

Dalam Islam, mengasuh anak dapat ditempuh dengan cara pembiasaan, 

keteladanan, nasihat dan hukuman. Melalui pembiasaan, anak-anak harus dilatih 

kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik yang penting untuk 

pembentukan watak anak-anak. Keteladanan merupakan cara yang diberikan 

orangtua dalammendidik anaknya dengan pemberian contoh yang baik. Dengan 

cara ini, anak tidak melihat kecuali orang-orangdisekitarnya pula. Jika anak 

melihat kebaikan, anak akan meniru dan tumbuh pada kebaikannya, begitupun 

sebaliknya. 

Sementara itu, hukuman adalah sesuatu yang dibenarkan dalam 

sistempendidikan Islam, namun tentu saja hukuman itu harus dilakukansecara 

tepat dan benar. Hukuman harus dilakukan secara bertahap dari yang paling 

                                                            
27 Netty Hartati dkk, Islam dan Psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 

hlm. 19. 
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ringan, dan hukuman tersebut bukan merupakan pelampiasan amarah 

orangtua.Hukuman merupakan upaya terakhir apabila anak masihmenyimpang 

dari jalan yang semestinya, karena anak yangmeremehkan batasan kebebasan dan 

kewajibannya, serta mengabaikanpemberian hukuman kepadanya justru akan 

menyeretnya kepada kerusakan.Namun, perlu diperhatikan bahwa tekanan yang 

terlalu keras terhadap anak juga dapatmengakibatkan anak tersebut bersikap 

memberontak, membangkangdan bahkan bisa sampai mengarah kepada anarkis.28 

Lebih dari itu semua, memang dalam tuntunan agama Islam, selain 

kewajiban memelihara anak dengan baik, anak merupakan buah hati yang 

diharapkan dapat menjadi generasi penerus dan kebanggaan (qurrata a’yu>n) 

orangtua yang bermanfaat bagi keduanya dan masyarakat.29 Perintah untuk 

melakukan pengasuhan anak secara baik juga sesuai dengan ayat Al-Qur’an : 

 30.....اناركم يأنفسكم وأهلقواايأ يهاالذ ينامنو
 

Secara umum, pesan Al-Qur’an di atas menujukkan kepada manusia untuk 

menjaga keturunan (baca: anak) dari hal yang dapat mengancam masa depannya. 

Dalam hal ini, pembentukan keluarga berdasarkan nilai-nilai ajaran agama 

menjadi kewajiban bagi semua manusia. Nalar ini juga sesuai denganMaqa>sid as-

                                                            
28Fuaduddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga KajianAgama 

dan Jender, 1999), hlm. 30. 
 
29 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan), cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 13. 
 
30At-Tahri>m (66): 6. 
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Syari’ah31memposisikan agama sebagai unsur primer yang harus dijaga dalam 

menciptakan kemaslahatan (h}ifz} a>d di>n). Selanjutnya tujuan pembentukan 

keluarga (baca: perkawinan) dapat dipahami bahwa keluarga bukan hanya tempat 

pemenuhan kebutuhan biologis semata, lebih dari itu keluarga mempunyai peran 

dan fungsi penting dalam melakukan regenerasi sekaligus penyambung cita-cita 

umat32 yang musti diwujudkan dengan sikap keluarga dalam melakukan, 

pengasuhan anak dengan baik. Untuk itu, menurut Richard M. Lerner (1976) 

dalam perspektif psikologi seperti yang dikutip Desmita, 

merumuskanbahwapsikologi perkembangan merupakan pengetahuan yang 

mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologis sepanjang hidup, 

misalnya mempelajari bagaimana proses berpikir pada anak-anak usia satu, dua, 

atau lima tahun, memiliki persamaan atau perbedaan atau bagaimana kepribadian 

seseorang berubah dan berkembang dari anak-anak, remaja sampai dewasa.33 

Dalam hal penerapannya pola asuh yang benar, keadilan terhadap anak-

anak dalam keluarga juga harus ditegakkan karena bersikap adil terhadap anak itu 

bisa mempengaruhi psikologis anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan. 

Al-Qur’an sendiri menyatakan bahwapsikologis anak laki-laki tidaklah sama 

dengan psikologis anak perempuan.Sebagaimana firman Allah berikut: 

                                                            
31Agus Moh Nadjib, Maqa>si}d asy-Syari’ah, (IAIN Sunan Kalijaga: BEM-J PMH, 2003), 

hlm.  28. 
 
32Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. 3., (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), hlm. 12-15. 
 
33Desmita, Psikologi Perkembangan, Cet-II, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), 

hlm. 3. 
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Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam  ayat ini sebenarnya 

memiliki dimensi yang luas.Namun pada intinyahal ini menunjukkan adanya 

perbedaan postur biologis dankecenderungan psikologis. Tidak dapat diragukan 

antara laki-laki danperempuan masing-masing memiliki postur biologis dan sifat 

berbeda yangmenghasilkan sejumlah besar perbedaan pula dalam pola 

perkembangannya.Pertumbuhan anak perempuan dalam tahap remaja lebih cepat 

dari pada anaklaki-laki. Dalam dimensi lain, tedapat juga hubungan yang kuat 

antara biologi danpsikologi di mana masalah biologis juga mempengaruhi 

kecenderungan psikologis.Akibatnya, sepanjang laki-laki dan perempuan 

memiliki komponen dan postur biologistertentu, variasi psikologis tidak dapat 

diabaikan.35 

Berpijak pada kerangka teori di atas, terkaitrelasi antara hukum Islam 

dengan konsep perkembangan anak dalam hukum keluarga Islam ternyata sangat 

memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut. Pola asuh anak(hadha>nah)seperti 

pembentukan karakter anak dalam keluarga merupakan salah satu elemen penting 

dalam rangka mewujudkan cita-cita regenerasi yang diharapkan sesuai tuntunan 

syari’at Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka, dengan landasan 

teori inilah penyusun ingin meneliti lebih jauhbagaimana relevansi pemikaran 

Prof. Dr.  Zakiyah Daradjat terkait peran keluarga dalam pembentukan karakter 

                                                            
34Al-Imran (3): 36. 
 
35 Aliah B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada, 2008), hlm. 46 
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anak dengan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan masalah 

(hadha>nah). 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang 

bercorak pada studi pemikiran danintelektual biografis. Hal ini 

dilakukanuntuk mengetahui kehidupan suatu tokoh dalam hubungannya 

denganmasyarakat, sifat watak, pengaruh-pengaruh internal dan eksternal 

yangmembentuk pemikirannya.36Oleh karena itu, kajian ini 

lebihmemfokuskan kajian padapemikiran Prof. Dr. Zakiah Daradjat 

terkaitpentingnya peran keluarga dalam pembentukan karakter anak sehingga 

akan menemukan keselarasan pemikiran tersebut dengan Maqashid Syariah 

dalam islam. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis.37 Peneliti menjelaskan 

bagaimanapemikiran Prof. Dr.  Zakiah Daradjat tentang pentingnya peran 

keluarga dalam pembentukan karakter anak sehingga akan 

menemukankeselarasan pemikiran tersebut dengan Maqashid Syariah dalam 

islam. Adapun langkah yang ditempuh adalah menganalisis dan menyajikan 

fakta-fakta secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan 

disimpulkan. Sifat dari semuanya ini bertujuan untuk memberikandeskripsi 

mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabelyang diperoleh dari 
                                                            

36Moh. Nazir, Metodologi Penelitian(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 62. 
 
37Ibid., hlm 25. 
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kelompok subjek yang ditelitiguna menghasilkan kesimpulan yang mampu 

menjawab tujuan dari penelitian ini. 

3. Pengumpulan Data 

Pendapat Soerjono Soekanto seperti yang dikutip Amiruddin dkk, ada 

tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 

pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.38 Dalam penelitian 

ini penyusun juga menggunakan salah satu metode tersebut. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, Pertama, 

Sumber primer. Peneliti mengumpulkan data tertulis, dokumen, buku atau 

referensi lain yang sesuai dan mendukung penelitian ini.Kedua, Sumber 

sekunder. Penyusun mengambil beberapa karya yang relevan dengan subjek 

kajian. 

4. Pendekatan Masalah 

Pendekatannormatif-psikologis merupakan batasan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dengan berdasarkan pada asumsi awal 

bahwa anak adalah sosok manusia kecil yang membutuhkan bimbingan dan 

pendidikan orang lain. Secara normatif, anak juga dibekali dengan potensi 

beragama dan potensi-potensi lainnya. Oleh karena itu, potensi tersebut harus 

dikembangkan agar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini juga 

mengacu pada beberapa konsep-konsep psikologi perkembangan, bahwa 

secara umum anak merupakan regenerasi genetis dari hubungan ayah dan ibu 

yang masih berada dalam usia belum matang. Anak dalam perkembangannya 

                                                            
38Ibid., hlm 67. 
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juga seperti makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk dapat 

membantu mengembangkan kemampuannya.39 

5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data secarakualitatif 

dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif-induktif.40 Kerangka berpikir 

deduktif digunakan untuk mengurai fakta-fakta umum yang ditemukan 

kemudian untuk mengetahui bagaimana relevansi metode analisis datayang 

digunakan dalam penelitian ini secara khusus. Pengolahan data penelitian 

yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data 

sedemikian rupa, sehingga dapat dibaca (reliable) dan ditafsirkan 

(interpretable) ulang. Tujuannya untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan 

dari suatu fakta terkait bagaimana pemikiran Prof. Dr.  Zakiah Daradjat 

tentang pentingnya peran keluarga dalam pembentukan karakter 

anak.Sedangkan kerangka berpikir induktif digunakan untuk menganalisis 

temuan data dengan teori-teori yang digunakan untuk memperhatikan sisi-sisi 

data yang harus atau memangmemerlukan analisis lebih khusus.41 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rencana penulisan selanjutnya, untuk yang pertama kalinya dimulai 

dengan Bab I. Dalam bab ini akan durai gambaran global arah kajian skripsi ini, 

                                                            
39 Dariyo, Agoes, Psikologi Perkembangan Anak, Anak Tiga Tahun Pertama, 

(Bandung:PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 12. 
 

  40Deduktifdalam metode belajar dan mengajar adalah cara yg dimulai dr hal-hal yg 
bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pd yg khusus, lihat dalam KBBI off line, portable 
exe. 
 

41Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989, 
hlm. 68-69. 
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yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, 

telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian. Untuk yang disebut 

terakhir ini merupakan metodologi penelitian dan rencana sistematika penulisan 

skripsi yang akan dilakukan. 

Selanjutnya Bab II akan menjelaskan sekilas tinjauan umum tentang 

keluarga dan anak. Dalam bab ini akan dipaparkan secara deskriptif definisi 

keluarga, orangtua dan anak baik secara normatif maupun psikologis. Bahasan 

selanjutnya kurang lebih seputar peran keluarga dalam melaksanakan (hadha>nah), 

tujuanhadha>nah bagi anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi masalah 

kepribadian anak. 

Bab III adalah pemikiran Zakiah Daradjat terkait masalahperan keluarga 

dalam pembentukan karakter anak. Pembahasan pada bab ini, untuk yang pertama 

kali, difokuskan pada biografi, karya tulis dan beberapa uraian tentang pemikiran 

Zakiah Daradjat terkaitperan keluarga dalam pembentukan karakter anak. 

Bab IV merupakan bab analisis atas uraian-uraian sebelumnya. Bab ini 

akan menganalisis pemikiran Zakiah Daradjat terkait peran keluarga dalam 

pembentukan karakter anak. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab 

pertama tentang analisisperan keluarga dalam pembentukan karakter anak 

menurut Zakiah Darajat, dan sub bab yang kedua adalah bagaimana Maqashid 

Syariah terkait dengan pembentukan karakter pada anak menurut Zakiah Daradjat  

Penelitian ini akan diakhiri dengan Bab V yang berisi penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang akan dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dengan mengacu pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, pemikiran 

Zakiah Daradjat pada intinya memberi gambaran bahwa karakter orangtua akan 

mempunyai dampak terhadap suasana perkembangan karakter anak. Oleh sebab 

itu, keluarga merupakan ruang yang sangat strategis dalam mengarahkan pada 

karakter anak yang Islami guna mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, 

sebagaimana cita-cita kehidupan muslim pada umumnya. Beberapa uraian yang 

dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Menurut Zakiyah, pengajaran agama mempunyai peran penting dalam 

pembentukan karakter anak. Menumbuhkan minat anak terhadap ajaran 

agama Islam dalam keluarga harus dilakukan sejak kecil, dengan lebih 

menitikberatkan pada aspek ibadah dan akhlak. Ajaran agama Islam pada 

anak seperti ibadah yang ditanamkan kepada anak pada dasarnya memiliki 

peran penting untuk membentuk pribadi anak yang taat kepada norma-norma 

agamaSedangkan ajaran akhlak merupakan kendali moral bagi diri anak, agar 

anak memiliki pribadi yang mantap dan kuat sudah seharusnya keluarga 

sebagai penentu pertumbuhan agama pada anak hendaknya memahami secara 

benar perkembangan jiwa agama yang sedang dilalui oleh anak hingga 

dewasa, dan memilih metode penanaman agama yang cocok dan sesuai 

denganperkembangannya. Perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa 

melalui berbagai tahapan yang masing-masing memiliki keistimewaan 
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sendiri-sendiri. Setiap tahap merupakan lanjutan dari tahap yang sebelumnya 

dan memerlukan kelanjutan dari tahap berikutnya, yang akhirnya mencapai 

kematangan.Perkembangan anak sangat ditentukan oleh pengalaman yang 

dilaluinya baik dalam keluarga, masyarakat dan sekolahnya sehingga sangat 

mempengaruhi sikapnya setelah dewasa.  

2. Menurut Zakiyah, agama merupakan bagian yang paling fundamental 

dalammembentuk kualitas kepribadian anak, sehingga kelak dalam usia 

dewasa seorang anak akan memiliki pendirian yang kokoh dalam menjalani 

dinamika kehidupannya. Fungsi agama membantu individu mengetahui, 

mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya, atau 

memahami kembali keadaan dirinya, sebab dalam keadaan tertentu dapat 

terjadi individu tidak mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya yang 

sebenarnya..Adapun keluarga dalam pembentukan karakter anak, 

sebagaimana pemikiran Zakiyah, selaras dengan semangat hukum Islam di 

mana agama (hifz ad-Din)  dan keturunan (hifz an-Nasl) merupakan dua pilar 

vital yang harus selalu dijaga kelestariannya dalam mewujudkan tujuan 

hukum Islam (Maqashid Syari’ah) di dalam segala aktifitas kehidupan 

seorang muslim, sehingga kebahagiaan keluarga (sakinah) baik di dunia 

ataupun di akhirat akan tercapai dengan baik. 

B. Saran-saran 

1. Pemikiran Zakiyah, walaupun beliau telah tiada, merupakan buah ilmu sangat 

bermanfaat untuk kita jadikan bahan renungan, khususnya bagi orangtua dan 

masyarakat pada umumnya, dalam upaya pembentukan karakter anak. 



87 
 

 

Orangtua yang diberi tanggungjawab untuk selalu berusaha memberikan 

perhatian, bimbingandan sikap yang baik kepada anak-anaknya, karena 

orangtua adalah cermin bagi anak-anak. Untuk dapat menciptakan generasi 

yang berkarakter baik, maka sebisa mungkin orangtua harusmenunjukkkan 

sikap sabar, bersahabat dan penuh kasih sayang. 

2. Orangtua sebagai pendidik utama dan pembina pribadi pertama seorang 

anak,harus menanamkan ajaran agama secara baikkepada anaknya. Upaya 

memberikan pengajaran ini harus sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam 

yang mana orientasi dasarnya adalah membentuk anak dengan jiwa yang 

selalu menjaga dan bepegang teguh pada agama (hifz ad-Din)yakni 

menjalankan perintah menjauhi larangan Allah swt. Dengan demikian, 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diraih. 

3. Di tengah arus modern ini, pemegang peran baik orangtua, guru atau 

masyarakat, harus memahami bagaimana cara yang proporsional dalam 

rangka menciptakan generasi penerus yang berkualitas, berakhlak dan 

berkarakter baik. Jangan sampai terjadi pembiaran atas tantangan zaman yang 

bisa mengancam kejiwaan anak. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, pemikiran perempuan Muslim seperti Zakiyah 

tidak hanya menarik untuk dikaji di negeri ini, tetapi juga menjadi bukti 

bahwa ternyata pemikiran-pemikiran yang maju tentang Islam tidak hanya di 

dominasi oleh laki-laki. Mengingat masih minimnya tokoh-tokoh perempuan 

Muslim yang mendapat perhatian, penelitian dengan pendekatan yang sama 

tetapi menyoroti sosok yang berbeda, masih tetap aktual untuk dilakukan. 
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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAHAN 

No Hlm. Fn. Terjemahan 
BAB I 

1 3 5 Hai anakku, Dirikanlah shalat 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). 

2 14 23 Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan  
keluargamu dari api neraka. 

BAB II 
3 26 48 “…Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena 

takut kemiskinan, Kami akan memberi rizki kepadamu dan 
kepada mereka..,” 

   Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah 
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 
demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, 
Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut.  

BAB IV 
4 67 122 Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan  

keluargamu dari api neraka. 
5 68 124 Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

(Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 
manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah 
Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui. 

6 73 136 Kekalnya suatu bangsa ialah selama akhlaknya kekal, jika 
akhlaknya sudah lenyap, musnah pulalah bangsa itu. 

7 75 137 Tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa 
fitrah kecenderungan untuk percaya kepada Allah, maka 
kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak beragama 
Yahudi, Nasrani dan Majuzi. (HR. Muslim). 
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Lampiran II 

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH 

Iman Muslim 

 Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam 
Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim 
bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk 
wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara'a 
an Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di 
Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat 
pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya 
Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam 
Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia 
Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar. 
 Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadis memang luar 
biasa. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 
218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. 
Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan 
hafalan. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru 
pada seorang ahli hadits, yaitu Imam ad-Dakhili. Setahun kemudian, beliau mulai 
menghafal hadits Nabi SAW, dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari 
gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadis. Melalui karyanya yang 
sangat berharga, al-Musnad ash-Shahih, atau al-Jami’ ash-Shahih, selain 
menempati urutan kedua setelah Shahih Bukhari, kitab tersebut memenuhi 
khazanah pustaka dunia Islam, dan di Indonesia, khususnya di pesantren-
pesantren menjadi kurikulum wajib bagi para santri dan mahasiswa. 

Imam asy-Syafi’i 

 Nama lengkap beliau Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris asy-
Syafi’i.Dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 767 M/150 H, wafat di Kairo 
Mesir pada 20 Januari 820 M/204 H. Beliau adalah seorang mujtahid besar, ahli 
hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqih,serta terkenal sebagai penyusun 
pertama kitab ushul fiqh, dan pendiri mazhab Syafi’i. diantara karya beliau 
adalah: ar-Risalah, al-Qiyas, ibtal al-Ihtihsan, al-Ikhtilaf al-Hadis dan al-Umm. 
Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin 
‘Utsman bin Syafi‘ bin as-Saib bin ‘Ubayd bin ‘Abdu Zayd bin Hasyim bin al-
Muththalib bin ‘Abdu Manaf bin Qushay. Nasab beliau bertemu dengan nasab 
Rasulullah pada diri ‘Abdu Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih 
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termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman-jauh 
beliau , yaitu Hasyim bin al-Muththalib. 
 Para ahli sejarah dan ulama nasab serta ahli hadits bersepakat bahwa Imam 
Syafi‘i berasal dari keturunan Arab murni. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah 
memberi kesaksian mereka akan kevalidan nasabnya tersebut dan 
ketersambungannya dengan nasab Nabi, kemudian mereka membantah pendapat-
pendapat sekelompok orang dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah yang 
menyatakan bahwa Imam Syafi‘i bukanlah asli keturunan Quraysy secara nasab, 
tetapi hanya keturunan secara wala’ saja. 
 Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya 
melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya 
untuk menulis banyak kitab. Jumlahnya menurut Ibnu Zulaq mencapai 200 
bagian, sedangkan menurut al-Marwaziy mencapai 113 kitab tentang tafsir, fiqih, 
adab dan lain-lain. Yaqut al-Hamawi mengatakan jumlahnya mencapai 174 kitab 
yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat. Yang 
paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah al-Umm, yang terdiri dari 4 jilid 
berisi 128 masalah, dan ar-Risalah al-Jadidah (yang telah direvisinya) mengenai 
Alquran dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat. 
 

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA 

Beliau adalah Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum yang saat ini juga 
merangkap sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Selain itu beliau 
juga menjadi staff pengajar di Fakultas Hukum UII. Di UIN dan UII Mata kuliah 
yang diampu beliau yaitu “Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim 
Kontemporer.” Sedangkan di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) 
UNU Surakarta mengampu mata kuliah “Sejarah Pemikiran dalam Islam”. 

Karya beliau yang bisa diakses sampai saat ini di antaranya: Riba dan 
Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Abduh (1996), Status Wanita di Asia 
Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Keluarga Muslim 
Kontemporer Indonesia dan Malaysia (2002), editor Tafsir-tafsir baru di Era 
Multikultural (2002), Fazlur Rahman tentang Wanita (2002), editor bersama M. 
Atho’ Mudzar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan 
dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih (2003), Hukum Perkawinan 
I dan II: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (2004), Bersama 
dkk.,Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi (2007) dan karya-karya lainnya. 
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Syaikh Muhammad al-Ghazali 

 Lahir pada tanggal 22 September 1917, di kampung Naklal Inab, Ital Al 
barud, Buhairah, Mesir. Di dibesarkan di keluarga agamis yang sibuk di dunia 
perdagangan. Ayahnya hafizh Al Qur’an. Lalu sang anak tumbuh mengikuti jejak 
ayahandanya dan hafal Al Qur’an semenjak usia sepuluh tahun. Syaikh 
Muhammad Al Ghazali menerima ilmu dari guru-guru di kampungnya. Ia masuk 
sekolah agama di Iskandariah dan menamatkan tingkat dasar hingga menengah 
atas (SMU). Kemudian pindah ke Kairo untuk melanjutkan kuliah di Fakultas 
Ushuluddin dan mendapat ijazah pada tahun 1361/1943 M. ia mengambil 
spesialisasi dakwah wal Irsyad dan mendapat gelar Megister tahun 1362/1943. 
Para guru yang paling berpengaruh padanya saat studi ialah Syaikh Abdul Aziz 
Bilal, Syaikh Ibrahim Al Gharbawi, Syaikh Abdul Azhim Az-Zarqani dan lain-
lain. Syaikh Muhammad Al Ghazali mewariskan enam puluh buku lebih dalam 
berbagai tema, plus ceramah, seminar, khutbah, nasihat, kajian dan dialog yang 
disampaikan di Mesir maupun di luar Mesir. Khutbah yang ia sampaikan di jami’ 
Al Azhar, Amr bin Al Ash, dan khutbah Ied di lapangan Abidin serta jami’ 
Mahmud punya arti dan pengaruh sangat besar, sebab dihadiri ribuan pendengar. 
Buku-buku Syaikh Muhammad Al Ghazali yang terbit lebih dari sekali, baik di 
Mesir maupun di luar Mesir sangat banyak. Sebut saja, Huququl Insan baina 
Ta’alamil Islam wa I’lanil Umamil Muttahidah, Nadlaratun fil Qur’an, Laisa 
minal Islam Fi Maukibid Dakwah, Khuluqul Muslim, dan lain sebagainya 

Hasbi Ash-Shiddieqy 

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. Lahir di 
Lhoksemawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904, ia adalah seorang ulama 
Indonesia yang terkenal sebagai seorang ahli fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits dan 
ilmu kalam. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa syari’at Islam bersifat 
dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat, sedangkan 
ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia baik hubungan 
dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Ia wafat di Jakarta pada 
tangggal 09 Desember 1975. 

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. 
Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota 
lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-
Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke 
Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi 
keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang 
berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia 
mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan 
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bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati 
inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, 
setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam 
keanggotaan organisasi Muhammadiyah. 

Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai 
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di 
Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan 
diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan 
Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya 
hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan 
ketokohannya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) 
yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan 
dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, 
ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan 
Kalijaga. 

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide 
pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu 
keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). 
Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya 
adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan 
selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. 
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