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MOTTO 

ۡ	�ِ�ُ�ۡ� �َ�ٗر� َو�ُ�ُدَ	� ٱ���ُس 
َ
�ُ�َ�ُ�ۡ� َوأ

َ
ْ أ ْ ُ�ٓ�ا ِ"َ! َءاَ�ُ��ا َ$� ٱ#� %&

َ
' ()َ

 �ۡ	َُ*+َ
َ
ٓ أ ��َ َ َوٱۡ?َِ<�َرةُ َ>�َۡ�َ$� َ�َ;):8ٌ9َِ 5َ6ِٞظ 2َ3ِادٞ �0 َ&ۡ/ُ.�َن ٱ,�

  ٦ َوAَۡ�َ/�ُ�َن َ�� "ُۡ@َ+ُ*ونَ 

Artinya :  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.”1 

 (QS. At-Tahrim ayat 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah (Solo: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hal. 560 (QS. At-Tahrim: 6). 
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KATA PENGANTAR 
 

ِن الر� ِحْميِ    ِ�ْسِم اّ�ِ الر� ْمحٰ
  

ال�  
�
ٰ�َ ا

�
، ��ْشهَُد ��ْن َال ا ِ َرّبِ ْالَعالَِمْنيَ ًدا َرُسْولُ اَلَْحْمُد ِ�ّ ُ َواَْشهَُد ��ن� ُمَحم� الَ  ِهللا.  اّ�ٰ ُة َوالص�

ِعْنيَ  اِبِه ��ْمجَ ٍد َو6ََىل ٰا ِ�ِ َوَاْحصَ ِف ْا=�نِْ;:َاِء َوالُْمْرَسِلْنيَ ُمَحم� َالُم 6ََىل اَْرشَ ا بَْعدُ َوالس�  .. ��م�
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ABSTRAK 

LUTFI RATNA UTAMI. Konsep Pendidikan Prenatal Ibnu 
Qayyim Al-Jauziyyah dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama 
Islam di Keluarga. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. 

Latar belakang penelitian ini adalah setiap orang tua memiliki 
tanggung jawab memberikan pendidikan untuk anaknya. Dalam proses 
pendidikan sebelum mengenal masyarakat secara luas dan mendapatkan 
bimbingan dari sekolah, anak terlebih dahulu memperoleh perawatan 
dan bimbingan dari kedua orang tuanya.  Pendidikan untuk anak tidak 
hanya dimulai ketika anak itu lahir di dunia, melainkan dapat diberikan 
sejak dari dalam kandungan. Pendidikan anak dalam kandungan 
(prenatal) merupakan awal mula berperannya pendidikan, sebagai 
peletak fondasi pertama terhadap pendidikan selanjutnya. Pada 
hakikatnya, anak-anak sebagai generasi unggul tidak akan berkembang 
dengan sendirinya tanpa bantuan dari manusia dewasa. Islam 
memberikan tuntunan dalam segala hal, termasuk dalam pendidikan 
anak. Ulama Islam terdahulu  memberikan perhatian terhadap bagaimana 
pendidikan anak dalam kandungan.Salah satunya ulama besar yang 
membahas bagaimana pendidikan anak dalam kandungan itu adalah Ibnu 
Qayyim al-Jauziyyah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library 
research). Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode 
dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data 
sekunder yang mendukung penelitian.  Analisis data menggunakan 
metode analisis deskriptif yang model analisisnya mengunakan model 
content analysis (analisis isi).   

Dari hasil penelitian menunjukkan: 1) Konsep pendidikan prenatal 
menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah pendidikan yang diberikan 
kepada janin sejak di dalam kandungan saat janin diberikan ruh yang 
dilandasi oleh fungsi indra  pendengaran, penglihatan dan hati. Konsep 
pendidikan prenatal menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang harus 
dipertimbangkan, yakni mulai dari ketika memilih pasangan, masa 
menikah, masa kehamilan (Prenatal), dan Kelahiran. Adapun faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan prenatal antara lain: faktor 
makanan dan kesehatan, faktor genetik, dan faktor lingkungan. 2) 
Konsep  pendidikan prenatal Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sangat relevan 
jika dihubungkan dengan pendidikan agama Islam di keluarga saat ini, 
karena pendidikan prenatal merupakan bagian atau klasifikasi dari ranah 
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pendidikan, terutama pendidikan keluarga. Pendidikan agama Islam 
diberikan untuk keluarga harus ditanamkan sedini mungkin, yakni sejak 
dalam kandungan. Pendidikan yang paling dasar dan penting diajarkan 
untuk anak yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama Islam untuk 
keluarga tidak hanya diberikan ketika seorang anak lahir ke dunia. 
Pendidikan agama yang dapat diberikan untuk anak di dalam kandungan 
dengan cara memberikan rangsangan atau stimulasi yang berkaitan 
dengan pendidikan keagamaan, seperti materi pendidikan keimanan 
kepada pencipta-Nya.  
 
Kata Kunci: Konsep Pendidikan Prenatal, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 
Pendidikan Agama Islam di Keluarga. 

x 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah    

Keluarga adalah suatu lingkungan kecil yang terdiri atas ibu dan 

bapak beserta anak-anaknya. Komposisi dari bapak, ibu, dan anak ini 

disebut dengan istilah keluarga inti. Sebagaimana kita ketahui 

keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam 

perkembangan seorang individu. Oleh karena itu dapat dikatakan 

pembentukan kepribadian anak bermula dari lingkungan keluarga. 

Salah satu bentuk tanggung jawab orangtua terhadap anak di dalam 

keluarga adalah dengan mendidik anak-anaknya. Sebagaimana 

firman Allah Swt berikut: 

لن�اُس َو�FلِۡحEَاَرُة 6َلَۡهيَا َمٰلٓئِ 
F� قُوُدَها Qَن َءاَمPُوْا قُٓوْا ��نُفَسُمكۡ َو��ۡهِليُمكۡ Lًَرا و� ِ �RF� َا Sَهي ۤVٰ َكٌة

َ َمآ ��َمَرُمهۡ َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن ﴿ ��F� ٦ِ_َالٌظ ِشَداٌد ال� يَۡعُصوَن﴾ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikatyang kasar, 
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.”  (at-Tahrim: 6).2 

 

Ayat di atas memerintahkan kepada orangtua untuk menjaga 

anaknya melalui proses pendidikan. Anak merupakan anugerah dari 

Allah Swt yang mempunyai dua potensi yaitu potensi baik dan potensi 

buruk. Baik buruknya anak sangat erat kaitannya dengan pendidikan  

                                                           
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah (Solo: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hal. 560 (QS. At-Tahrim: 6). 
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dan lingkungan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. 

Sebagaimana hadis yang menjelaskan bahwa: 
 

 Sُُس َعِن الزdيُْو Lَ Lَ َعْبُد ِهللا ��fَْربَ ثَنَا َعْبَدُن ��fَْربَ ِينْ ��بُوْ ْهِر iَد�  َسلََمِة ي قَاَل: ��fَْربَ
��ن� ��pَ ُهَرQَْرَة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللا صىل هللا 6ليه ْمحَن َعْبِد الر� mِْن 

ال� 
�
اِنِه ��ْو يُمَ ْطَرِة, ف�tَبََواُه ُهيَوِّ  يُْوrَُ 6ََىل الفِ وسمل:َما ِمْن َمْولُْوٍد ا َ َساِنِه, َداِنِه ��ْو يُنَّرصِ ّجِ
ْيمَ  ْيَمُة َهبِ تُ�ْ~َُج ا|َهبِ ْوَن ِفْهيَا ِمْن َ�ْد6َاَء؟ ُمث� َ�َ Sس َعاَء, َهْل ُحتِ ُل ��بُْو ُهَرQَْرَة يَُقوْ  ًة َمجْ

�ِيتْ فََطَر الن�  Qَْن ِ�َ اrِّ اَس 6َلَْهيَا,َال تَْبِديَْل ِلَ�لِْق ِهللا, ذَ ريض هللا عنه (ِفْطَرَة ِهللا ال
 ُ     )القَّميِ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdȃn, telah memberitakan 
kepada kami ‘Abdullah, telah memberitakan kepada kami 
Yȗnus, dari Az-Zuhri berkata: telah memberitakan kepadaku 
Abȗ Salamah ibnu ‘Abdurrahmȃn bahwa sesungguhnya Abȗ 
Hurairah ra. Ia berkata: Rasȗlullah Saw, pernah bersabda 
“Tidak ada seorang anak yang lahir melainkan dilahirkan dalam 
keadaan suci (fithrah). Maka kedua orang tuanya yang 
menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana 
hewan menghasilkan hewan yang sempurna, apakah kalian 
mendapatkan adanya kekurangan (cacat)? Kemudian Abȗ 
Hurairah ra berkata, ‘Fithrah Allah Swt yang Allah telah 
menciptakan manusia menurut fithrah itu. Tidak ada perubahan 
pada fithrah Allah Swt (itulah) agama yang lurus.”3  
 

Dalam proses pendidikan, sebelum mengenal masyarakat 

secara luas dan mendapatkan bimbingan dari sekolah, anak terlebih 

dahulu memperoleh  perawatan dan bimbingan dari kedua orang 

tuanya. Perlu diketahui oleh semua orang tua, pendidikan bagi anak 

tidak saja dimulai semenjak anak terlahir ke dunia ini, melainkan 

dapat dimulai semenjak anak masih di dalam kandungan dan bahkan 

jauh sebelum anak berada di dalam rahim seorang ibu (prakonsepsi), 

                                                           
3 Ahmad ibnu ‘Ali ibnu Hajar al-Asqalani, Fatẖul Baari, terj. Amiruddin (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2008), hal. 343. 
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yaitu pada saat seorang ayah memilihkan calon ibu untuk calon 

anaknya. Setelah masa konsepsi berlangsung dan berwujud janin, 

pendidikan kepada janin dapat dilakukan oleh seorang ibu dengan 

cara menjaga dirinya dari pengaruh kejiwaan negatif yang dapat 

mempengaruhi faktor kejiwaan anak di dalam kandungan.4  

Pendidikan anak dalam kandungan (prenatal) merupakan awal 

mula berperannya pendidikan, sebagai peletak fondasi pertama 

terhadap pendidikan selanjutnya. Dengan demikian diharapkan calon 

ibu hamil agar selalu memperhatikan anak yang dikandungnya, sebab 

masa dalam kandungan atau sebelum lahir (prenatal) merupakan 

perkembangan dasar untuk perkembangan selanjutnya (postnatal). 

Pada hakikatnya, anak-anak sebagai generasi unggul tidak akan 

berkembang dengan sendirinya. Mereka memerlukan lingkungan 

subur yang diciptakan dalam proses perkembangan anak secara 

optimal. Peran orang tua sangatlah penting dalam hal ini, segala 

bentuk upaya yang dilakukan oleh orang tua dengan memberikan 

stimulasi-stimulasi kepada anak yang masih di dalam kandungan.  

Pemberian stimulasi pralahir pada bayi memberikan otak suatu 

kesempatan untuk memanfaatkan sel-selnya sebelum kelahiran, yang 

artinya memberi bayi kapasitas otak total yang lebih besar dan satu 

langkah maju yang nyata dalam kehidupan. Karena sebelum 

dilahirkan suatu hal yang biasa terjadi dalam perkembangan janin 

banyak sel otak yang mati.5 Banyak upaya-upaya pemberian stimulasi 

(rangsangan) yang dapat diberikan kepada janin. Pemberian stimulasi 

                                                           
4Anik Pamilu, Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan: Panduan Lengkap Cara 

Mendidik Anak untuk Orang Tua, (Yogyakarta: Citra Media, 2007), hal. 9. 
5 Rene Van de Carr dan March Lehrer,  Cara Baru Mendi dik Anak Sejak dalam 

Kandungan, (Bandung: Kaifa, 1999), hal. 39.  
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yang dapat diberikan misalnya, dengan memperdengarkan musik 

klasik selama bayi berada dalam kandungan, membacakan kalimat 

tayyibah, memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dengan 

mengajak bayi mengobrol, memberikan usapan, gerakan, 

mendengarkan, memberikan permainan dan lain-lain sebagainya. 

Anak-anak muslim yang sejak kecil sudah dapat menghafal Al-

Quran secara penuh 30 juz, contohnya seperti Abdullah Fadhli Asy-

Syaqaq6 dan Abdurrahman Farih7 umur 3 tahun hafal berjuz-juz Al-

Quran. Ibunda dari Abdurrahman Farih menjelaskan sejak mulai 

mengandungnya, ia selalu membacakan Al-Quran. Serta setiap 

malam Jum’at selalu membacakan surah al-Kahfi dan setiap harinya 

selalu membacakan Mu’awwidzatain (al-falak dan an-nas). 8 

Kedua orang tua mereka memulai pendidikan mereka sejak 

mereka dalam kandungan. Relasi pendidikan antara ibu dan anak 

dimulai sejak masa prenatal. Ibu adalah guru utama dan pertama 

untuk bayi yang dikandungnya. Perilaku atau tindakan ibu dapat 

mempengaruhi perkembangan anak yang belum lahir melalui dua 

segi, yakni perilaku secara fisik dan psikis (spiritual), atau perilaku 

jasmani maupun ruhani yang masing-masing berdampak langsung 

atau tidak langsung. Oleh karena itu, bagi orang tua hendaknya 

melakukan perilaku yang bersifat edukatif (mendidik). 

                                                           
6 Doktor cilik 7 tahun hafal al quran dari Ahsa (Hasa’), wilayah Timur Saudi 

Arabia. Saat usia dua tahun empat bulan sudah hafal juz 30 secara penuh.ia kemudian 
menghafal Al-Quran secara serius sejak usia 5 tahun.dan pada usia kurang dari 7 tahun, 
telah hafal Al-Quran dengan sempurna 30 juz Al-Quran. Salafuddin Abu-Sayyid, 
Balita pun hafal Al quran,  (Solo: Tinta Medina, 2013), hal. 21-44. 

7 Ibid., hal. 72-82. 
8  Ibid.,  hal.74.  
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Islam memandang penting terhadap perhatian dan pemeliharaan 

anak di masa dalam kandungan ini, bahkan Islam mengusahakan agar 

perhatian itu terwujud secara terkendali sesuai dengan ajarannya yang 

tinggi dan praktiknya yang lurus.9 Dalam hal ini, Islam memberikan 

tuntunan yang sangat paripurna dalam segala hal, termasuk dalam 

pendidikan anak. Bahkan ulama Islam terdahulu  memberikan 

perhatian terhadap bagaimana pendidikan anak dalam kandungan itu. 

Salah satu intelektual muslim, ulama besar yang membahas 

bagaimana pendidikan anak dalam kandungan itu adalah Ibnu 

Qayyim al-Jauziyyah yang tertuang dalam salah satu karyanya yaitu 

Tuhfah al Maudūd bi Ahkām al Maulūd. 

Kitab ini penting untuk orang tua dan para pendidik yang sangat 

membutuhkan pengetahuan tentang pendidikan dan peningkatan 

mutu perkembangan anak dengan sistem pendidikan yang benar. 

Dalam literatur Islam, kitab ini sangat populer di bidangnya. Kitab ini 

lebih praktis dan teoritis sebagai karya murni pemikiran Ibnu Qayyim. 

Analisis yang digunakan Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut 

bersumber dari Al-Quran dan hadits yang dipadukan dengan pendapat 

kedokteran.. 

Di dalam kitabnya Tuhfah al Maudūd bi Ahkām al Maulūd Ibnu 

Qayyim mengetengahkan bahasan-bahasan yang berkaitan dengan 

pendidikan prenatal serta aspek-aspek yang mempengaruhinya. 

Fungsi sami’ (indra pendengaran), abshar (indra penglihatan), dan 

af’idah (hati) sebagai dasar dalam pendidikan prenatal Ibnu Qayyim 

                                                           
9 Aba Firdaus Al-Halwani, Melahirkan Anak Shaleh: kajian Psikologi dan Agama 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), hal. 33. 
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al-Jauziyyah.10 Bagaimana hubungan konsep pendidikan prenatal 

tersebut dengan pendidikan agama Islam dalam keluarga, inilah yang 

akan dibahas lebih lanjut. Dari latar belakang ini, maka peneliti 

terinspirasi untuk mengangkat skripsi dengan judul “Konsep 

Pendidikan Prenatal Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan relevansinya 

dengan Pendidikan Agama Islam di Keluarga”. 
 

B. Rumusan Masalah 

Ditinjau dari permasalahan-permasalahan yang telah 

dikemukakan. Maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pendidikan prenatal menurut Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah dalam kitab Tuhfah al Maudūd bi Ahkām al Maulūd? 

2. Bagaimana relevansi dari pendidikan prenatal menurut Ibnu 

Qayyum al-Jauziyyah dengan pendidikan agama Islam dalam 

keluarga?    

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konsep pendidikan prenatal menurut Ibnu 

Qayyim al-Jauziyyah. 

b. Untuk mengetahui relevansi dari pendidikan prenatal menurut 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan pendidikan agama Islam 

dalam keluarga. 

 

                                                           
10 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Hanya Untukmu Anakku: panduan lengkap 

pendidikan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-
Syafi’I, 2010), hal. 499. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis keilmuwan, untuk kontribusi keilmuwan dalam 

dunia pendidikan Islam, khususnya  yang berkaitan dengan 

pendidikan anak. 

b. Secara praktis keilmuwan, agar dapat bermanfaat bagi 

pendidikan keluarga maupun masyarakat secara umum, 

sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan Islam 

sekaligus kualitas sumber daya manusia. Karena pada 

hakikatnya pendidikan bertujuan untuk memelihara kehidupan 

manusia. Maka pendidikan dirancang untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki manusia, sejak potensi dasar itu 

diciptakan dalam diri manusia yaitu mulai sejak dalam 

kandungan 

 

D. Kajian Pustaka  

Pembahasan mengenai pendidikan anak pada masa prenatal 

menjadi bagian dari sekian banyak tema dalam pembahasan 

pendidikan Islam. Oleh karena itu, cukup banyak sub tema yang 

memaparkan tentang masa perkembangan anak prenatal, di antaranya 

karya: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Istighfaruh tahun 2012, mahasiswi 

jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, yang berjudul “Pendidikan Prenatal Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam (Kajian Buku: Mendidik Anak Sejak Dalam 

Kandungan, Kado Buat Pengantin Baru, Calon Ibu dan Ibu Hamil, 

karya Dr. Mansur, M.A)”. Dalam skripsi ini memuat buku tulisan 

Dr. Mansur tentang mendidik anak sejak dalam kandungan. Dalam 
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bukunya mendeksripsikan tentang prenatal dan urgensi pendidikan 

anak dalam kandungan.11 Skripsi ini membahas mengenai 

pendidikan anak dimulai ketika orang tuanya belum menikah. 

Bagaimana setiap individu berusaha untuk menjadi individu yang 

shalih dan shalihah memiliki akhlak yang mulia. Hal ini menjadi 

salah satu rahasia mengapa Islam memberikan tuntunan yang baik 

tidak main-main, yaitu agar keturunan yang dihasilkan pada 

pernikahan menjadi anak yang shaleh.   

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurus Syamsiyah tahun 2012, mahasiswi 

jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, yang berjudul “Upaya Orang Tua Melalui Pendidikan 

Keluarga dalam Membentuk Anak Shaleh Sejak Masa Pranatal 

(Kajian Buku Panduan Mengajar Bayi Anda Membaca Al-Quran 

Sejak dalam Kandungan karya Drs. Mustofa Ay)” Dalam skripsi 

ini penulis membahas bagaimana pentingnya pendidikan anak 

yang di mulai dari keluarga. Dalam skripsi ini dijelaskan upaya 

orang tua melalui pendidikan Al-Quran dalam keluarga sejak masa 

prenatal dalam membentuk anak shaleh menurut Mustofa AY.12 

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat 

penting untuk membentuk pola kepribadian anak, karena anak 

                                                           
11 Istighfaruh, “Pendidikan Prenatal Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian 

Buku: “Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan, Kado Buat Pengantin Baru, Calon 
Ibu dan Ibu Hamil”), karya Dr. Mansur, M.A”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, 
hal. 34. 

12 Nurus Syamsiyah, “Upaya Orang Tua Melalui Pendidikan Keluarga dalam 
Membentuk Anak Shaleh Sejak Masa Prenatal (Kajian buku panduan Mengajar Bayi 
Anda Membaca Al-Quran Sejak Dalam Kandungan Karya Drs, Mustofa At)”, Skripsi, 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan 
Kalijaga, 2012, hal. 69. 
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pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma, keluarga 

bertanggung jawab atas keselamatan putra putrinya. Maka dari itu, 

pendidikan dalam keluarga yang diberikan melalui pembelajaran 

Al-Quran penting dilakukan sedini mungkin yakni sejak dalam 

kandungan. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmawati tahun 2007, mahasiswi 

jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, yang berjudul 

“Pendidikan Islam Pranatal dan Urgensinya sebagai Sarana 

Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini”. Dalam skripsi ini 

membahas tentang pendidikan prenatal dalam perspektif Islam. 

Yang mana pendidikan prenatal hendaknya diberikan sejak anak 

dalam kandungan dengan selalu memperhatikan setiap tahap 

perkembangan janin.13 Serta materi dan program yang baik dan 

benar untuk anak masa prenatal ini dijelaskan di dalam skripsi ini. 

Urgensi pendidikan Islam pranatal itu sendiri sebagai sarana 

optimalisasi potensi anak sejak dini dan pengembangan potensi 

anak pranatal. Dengan pemberian pendidikan sejak dini akan 

mampu merangsang bayi untuk cepat tanggap terhadap dunia luar 

dan akan mempercepat pengenalan anak untuk memahami kata 

setelah ia dilahirkan.  

Skripsi-skripsi di atas memiliki kajian yang sama yakni tentang 

pendidikan prenatal, yang membedakan skripsi ini dengan skripsi-

skripsi di atas adalah pada objeknya atau tokoh yang dikaji. Pada 

skripsi ini objeknya adalah pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 

                                                           
13 Siti Rahmawati, “Pendidikan Islam Pranatal dan Urgensinya terhadap 

Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan 
Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hal. 12. 
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Maka dari itu skripsi ini diberi judul “Konsep pendidikan prenatal 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan relevansinya dengan pendidikan 

agama Islam di keluarga . 

 

E. Landasan Teori 

1. Konsep Pendidikan Prenatal 

Dalam bahasa Inggris konsep sama dengan “concept”. 

Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu conceptus, yang terdiri dari 

“concipere” (memahami, mengambil, menerima, menangkap) 

yang merupakan gabungan dari “con” (bersama) dan “capere” 

(menangkap, menjinakkan). Konsep adalah kesan mental, suatu 

pemikiran, ide, suatu gagasan yang mempunyai derajat 

kekongkretan atau abstraksi, yang digunakan dalam pemikiran 

abstrak.14 Adapun yang dimaksud konsep di sini adalah ide, 

gagasan dan rancangan yang merupakan hasil dari pemikiran yang 

sistematis, mendalam, dan matang. 

Prenatal berasal dari kata “pre” yang berarti sebelum dan 

“natal” berarti lahir. Jadi, prenatal adalah sebelum kelahiran yang 

berkaitan atau keadaan sebelum melahirkan. Dalam pandangan 

psikologi, prenatal adalah aktifitas-aktifitas manusia sebagai calon 

suami istri yang berkaitan dengan hal-hal sebelum melahirkan 

yang meliputi sikap dan tingkah laku dalam rangka untuk memilih 

pasangan hidup agar lahir anak sehat jasmani dan ruhani. 

                                                           
14 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 

481.
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Pendidikan pada tingkat pemilihan itu akan berdampak pada 

perilaku-perilaku yang berlanjut pada kelahiran anaknya.15 

Jika dikaitkan dengan pengertian yang dirumuskan di atas 

maka pendidikan prenatal adalah usaha sadar orang tua untuk 

mendidik anak yang masih di dalam perut ibunya. Usaha sadar di 

sini khusus ditujukan kepada kedua orang tua kerena anak dalam 

kandungan memang belum mungkin dididik, apalagi diajar, 

kecuali oleh orang tuanya sendiri. Secara sederhana pendidikan 

prenatal dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian pendidikan 

bagi calon anak sebelum dilahirkan ke dunia. 

Pendidikan prenatal ini pada hakikatnya mencakup beberapa 

kerangka dasar yang diberikan orang tua kepada janin setelah 

memiliki ruh yang dilengkapi oleh tiga indra yakni pendengaran, 

penglihatan, dan hati. Adapun beberapa pakar menyatakan bahwa 

janin mampu menerima pendidikan dari kedua orang tuanya 

sekitar umur 120 hari (empat bulan) ketika anak sudah memiliki 

ruh.16 

a. Dasar-dasar Pendidikan Anak Prenatal 

Adakah dalil-dalil ajaran Islam yang menjelaskan anak 

prenatal sudah dapat dididik? Jawabannya ada. Dalil-dalil 

tersebut terdiri dari ayat-ayat yang merupakan firman Allah Swt 

dan hadis-hadis Rasulullah Saw. Allah Swt berfirman dalam 

surat al-A’raf ayat 172 berikut. 

 

                                                           
15 Mansur, Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan; kado buat pengantin baru, 

calon ibu dan ibu hamil, (Yogyakarta: 2009), hal. 16-18. 
16 Safrudin Aziz, Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2015), hal. 46. 
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�ُ�ِ�ِ$ۡ�  Cذۡ 
َ
) أ َDَ �ۡ	ُ2َ$َ3ۡ

َ
NَOَ َرِ Lَ%M�IَِJ !ۢٓ َءاَدَم ِ�! Gُُ$�رِ	ِۡ� ُذّرEَ�Aُِ$ۡ� َوأ

َ
أ

ْ "َۡ�َم  ن QُRَ�Pُ�ا
َ
ٓۚ أ �َ�2ۡ$ِ3َ ٰUََJ ْ P�َ� ۖ�ۡ�ُِMّ*َِJ Wُ�َۡPُ�ا

َ
X8ِ ٱYَٰZَِQ[ۡ  اNَٰ\َ !ۡ]َ ��� ُ̂ إِ��� 

 َ̀ ِ �ِ�ٰaَ 

 Artinya:“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan 
keturunan anak-anak Adam dari Sulbi (tulang belakang) 
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap nyawa 
(ruh) mereka (seraya berfirman):”Bukankah Aku ini 
Tuhanmu?” Mereka menjawab:”Betul (Engkau Tuhan 
kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) 
agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: 
”Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang 
yang lengah terhadapnya (ke-Esa-an Tuhan).”17 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa nyawa (ruh), sebelum 

bertugas “memberi hidup” kepada manusia, telah dibaiat oleh 

Allah Swt dengan perjanjian mengaku bertuhan kepada Allah 

Swt dan semua nyawa telah mengaku bertuhan kepada-Nya. 

Pembaiatan tersebut memberikan indikasi bahwa nyawa-nyawa 

itu mengerti dan dapat memahami makna baiat. Hati kita 

mungkin akan berkata: mustahil sekali Allah Swt Yang Maha 

Berakal bertindak membaiat makhluk-Nya yang tidak hidup 

dan tidak mengerti. Sebaliknya, mustahil pula nyawa-nyawa itu 

mampu mengakui, menjawab dan melafalkan pengakuan dalam 

bentuk bertuhan kepada Allah Swt jika mereka tidak hidup dan 

tidak mengerti makna baiat yang ditujukan kepada mereka.18 

                                                           
17 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah... hal. 173. 

(QS. Al-A’raf: 172) 
18 Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), hal. 20. 
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Inilah yang menjadi dalil dari Al-Quran bahwa anak 

prenatal sudah dapat dididik. Karena ia sendiri sesungguhnya 

sudah hidup berkat nyawa yang diberikan kepadanya. Nyawa 

(ruh) inilah yang sesungguhnya responsif (dengan 

mengikutsertakan janin yang ditempatinya) terhadap segala 

rangsangan dari lingkungannya, lebih-lebih terhadap 

rangsangan-rangsangan yang disusun secara sistematis 

pedagogis yang dengan sengaja ditujukan kepadanya. 

Menurut Ahmad tafsir,19 nyawa (ruh) sesungguhnya 

merupakan makhluk tanpa dimensi. Ia tidak terikat oleh 

dimensi-dimensi tempat, ruang, dan waktu. Akan tetapi, setelah 

ditiupkan ke dalam janin di dalam kandungan, ia terkurung di 

dalam jisim berdimensi. Ia dengan sendirinya ikut menjadi 

terdimensi dengan tempat, ruang, dan waktu sebagaimana 

dengan jisim yang ditempatinya. Ia hanya keluar pada saat 

dijemput oleh Malaikat Izra’il, yaitu pada saat umur jasmani 

(janin) itu dihabisi oleh maut. Rasulullah Saw bersabda: 

“Tuntutlah ilmu sejak masa ayunan sampai di lubang lahad.”

 Ahmad tafsir dalam bukunya pendidikan agama dalam 

keluarga, mengungkapkan Al-Sayuti di dalam kitabnya Al-

Jami’ al-Shaghir, tidak mencantumkan hadis di atas. Alasannya 

tidak mencantumkan tidak diketahui apakah tidak 

mengetahuinya atau memandangnya bukan sebuah hadis 

melainkan sebuah atsar (ucapan) sahabat Nabi. Namun karena 

perawinya jelas, hadis itu tetap dapat dijadikan pegangan. 

                                                           
19 Ibid., hal. 20. 
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 Seperti halnya sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang 

memerlukan penafsiran, hadis itu juga memerlukan penafsiran. 

Kata al-mahd yang terdapat di dalamnya selama ini ditafsirkan 

dengan ayunan yang dipergunakan untuk menidurkan bayi. Jika 

arti atau konotasi ini dipakai, maka pendidikan anak dimulai 

setelah lahir, yaitu ketika ia sudah berada dalam masa diayun-

ayun. Masa diayun-ayun jelas tidak terjadi segera setelah lahir, 

tetapi beberapa bulan kemudian, setelah bayi mulai rewel 

manakala ia akan tidur. 

 Al-mahd itu tidaklah harus hanya diartikan dengan ayunan. 

Ia dapat menerima arti atau konotasi lain. Arti yang dimaksud 

untuk al-mahd adalah “rahim ibu,” sesuai dengan wawasan 

pemikiran di atas. Rahim ibu adalah al-mahd , ayunan atau 

buaian nomor satu bagi bayi di dalamnya. Tidak ada ayunan lain 

di dunia mana pun yang lebih aman, lebih mantap dan lebih 

menyenangkan daripadanya. Anak tinggal menetap di dalam 

ayunan itu selama 9 bulan.20 

 Dengan dasar pemikiran semacam itu, hadis di atas 

mengandung makna “Tuntutlah ilmu sejak dari masa di dalam 

rahim sampai masa di liang lahad.” Akan tetapi, menuntut ilmu 

secara langsung belumlah dapat dilakukan oleh anak di dalam 

kandungan. Ia hanya dirangsang dengan beberapa stimulus yang 

disusun secara sistematik edukatif Islami, karena ia responsive 

terhadap stimulus itu. Oleh karena itu, pendidikan dilakukan oleh 

                                                           
20 Ibid., hal. 22. 
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orang tuanya, terutama ibu melalui berbagai metode pendidikan 

Islami. 

b. Tahapan Pendidikan Prenatal dalam Islam 

Pendidikan prenatal merupakan salah satu upaya persiapan 

pendidikan yang dimulai ketika seseorang memilih pasangan 

hidupnya sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam 

rahim sang ibu. Ada beberapa tahapan pendidikan prenatal antara 

lain:  

1) Tahap Memilih Pasangan 

Allah Swt menciptakan segala macam makhluk ciptaannya 

di bumi ini secara berpasang-pasangan. Ada siang ada malam, 

ada baik ada buruk, ada laki-laki ada perempuan dan seterusnya. 

Allah Swt berfirman dalam QS. Ar Rum ayat 21 : 

ْ إgََِۡ$� وeَ/َfََ  ۦٓ َءاbِEٰcَِ  َوِ�!ۡ  �ٓ�اُ9ُ�َۡhِ[ّ �fٰٗiَۡز
َ
�ُ�ِ�ُ�ۡ� أ

َ
ۡن kََ�Oَ ]َُ�� ّ�ِۡ! أ

َ
أ

ُ*وَن  �9�َEَ&َ mٖ�ۡQَِ[ّ Wٰٖcَn LَِPٰoَ pِ 8ًَۚ إِن�rَۡٗة َور َ�د� �� ��ُ�َsَۡJ  
 
Artinya; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 
ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari 
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.” (QS. Ar Rum : 21) 
 
Untuk muwujudkan keluarga salih maka harus dimulai 

dari memilih pasangan hidup yang ṣalih atau ṣalihah. Untuk 

mendapatkan pasangan yang ṣalih atau ṣalihah terlebih dahulu 

harus dimulai dari diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa jika 

memilih pasangan hidup ada empat kriteria yang harus 
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digunakan untuk memilih pasangan hidup, yaitu: 

kecantikan/ketampanan, kekayaan, keturunan/kedudukan, dan 

agama. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, hal ini 

disabdakan oleh Rasulullah Saw dalam haditsnya:  

ثَِينْ َسِعْيُد mُْن ��ِيبْ َسِعْيدٍ iَد�  َي َعْن َعَبْيِد ِهللا قَاَل iَد� ثَنَا َحيْ ٌد iَد� ْن ��ِبْيِه عَ  ثَنَا ُمَسد�

ِهبَا،  الَْمْر��ُة ِ=�ْربَعٍ ِلَماِلهَا، تُْنَكحُ  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ��ِيبْ ُهَرQَْرةَ ريض هللا عنه َعْن الن�ِيبِّ  َوِلَحس�َ
Qِْن �َرِبَْت يََداكَ  ِrِّْهنَا. فَاْظَفْر ِبَذاِت اQ ِrِاِلهَا، َو  .َوَمجَ

 
“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah 
menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia 
berkata; telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu 
Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah 
radliallahu‘anhu, dari Nabi Saw beliau bersabda: 
“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena 
hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, 
dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, 
niscaya kamu akan beruntung.”21 (HR.Bukhari) 

 

2) Tahap Menikah 

Setelah menemukan calon pasangan hidup yang sesuai, 

langkah berikutnya adalah memasuki jenjang pernikahan. 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang  bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, 

perkawinan adalah perjanjian, ‘aqad (kontrak) dan perjanjian 

hanya dapat tercapai antara dua pihak yang saling kenal dan 

saling tahu. Perjanjian antara dua pihak yang asing, dua pihak 

                                                           
21 Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju’fi, Shahih Al-Bukhori, juz 3 (Beirut: Dar Al-

Fikrm 2009), hal. 368 
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yang saling belum kenal, tidak dapat diikat. Perjanjian setelah 

diikat tidak mudah dapat dibatalkan.22 Sebelum mengadakan 

akad nikah, kedua calon suami istri harus saling mengenal dan 

saling mengetahui tabiat masing-masing. Untuk itulah perlu 

diadakan pinangan dan  masa pertunangan. Pada masa inilah 

kedua belah pihak berusaha mengenal calonnya. Jika ada 

kesesuaian, perkawinan baik untuk dilakukan.23 

3) Tahap Kehamilan  

a) Sebab terjadinya kehamilan  

 Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara 

psikologis dan biologis. Secara psikologis kehidupan 

manusia dimulai pada saat janin mulai bereaksi terhadap 

rangsangan-rangsangan yang diberikan dari luar. Sedangkan 

ditinjau secara biologis kehidupan manusia dimulai pada saat 

terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel24 

telur perempuan (ovum: tunggal, ova: jamak) dan sel laki-

laki (spermatozoa: tunggal, spermatozoon: jamak). Kedua 

sel yang telah bersatu tersebut tumbuh dan berkembang 

dalam organ reproduksi perempuan (gonad). Sel telur 

diproduksi dalam gonad25 perempuan (ovarium/indung 

                                                           
22 Nur Ahid, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hal. 74. 
23 Ibid., hal. 75.   
24 Sel adalah bagian atau bentuk terkecil dari organisme, terdiri atas satu atau lebih 

inti, protoplasma, dan zat-zat mati yang dikelilingi oleh selaput sel. Jumlah sel manusia 
sekitar 100 triliun, hamper pada semua sel terdapat satu kopi genom manusia yang 
lengkap. Intruksi genetic yang lengkap pada setiap sel diperlukan untuk seluruh 
kehidupan manusia (tumbuh kembang dan berfungsi. (Lihat Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 797) 

25 Gonad adalah organ hewan yang menghasilkan gamet-gamet (Ibid., hal.  281). 



    

18 
 

telur) dan sel spermatozoa diproduksi dalam gonad pria (tes-

tes).26 Bila spermatozoa pria memasuki dinding telur (ovum) 

perempuan, terjadilah konsepsi.                                                                

 Sel-sel seks pria dan perempuan itu sama, dalam artian 

bahwa keduanya sama-sama mengandung kromosom. Setiap 

sel seks yang matang mempunyai 23 pasang kromosom,27 

dan tiap-tiap kromosom mengandung gen yaitu pembawa 

keturunan. Gen adalah partikel yang ditemukan dalam 

kombinasi dengan gen-gen lain dalam bentuk menyerupai 

benang di dalam kromosom. Diperkirakan terdapat sekitar 

3.000 gen di dalam setiap kromosom. Gen-gen diturunkan 

dari orang tua kepada keturunannya.  

 Sel-sel seks laki-laki dan perempuan juga berbeda dalam 

dua hal penting. Pertama, di dalam telur yang matang 

terdapat 23 kromosom yang berpasangan, sedangkan di 

dalam spermatozoon terdapat 22 kromosom yang 

berpasangan dan satu kromosom yang tidak berpasangan 

yang mungkin berbentuk kromosom X atau kromosom Y. 

Kromosom X atau Y inilah yang akan menentukan jenis 

kelamin pada anak. Kedua, jumlah persiapan tahap-tahap 

perkembangan yang dilalui sebelum sel-sel itu siap untuk 

memproduksi seorang manusia baru. Semua sel seks laki-

laki atau perempuan harus melalui tahap permulaan 

perkembangan. Sel-sel seks laki-laki melalui dua tahap 

                                                           
26 Rita Eka Izzaty, dkk., Perkembangan Peserta Didik, (Yogyakarta: UNY Press, 

2008), hal. 53.  
27 Kromosom adalah benda mikroskopis berbentuk tongkat yang berada dalam sel 

organisme, mengandung gen yang banyak. (Kamus Besar Bahasa Indonesia... hal. 466). 
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permulaan, yaitu pematangan dan pembuahan. Sedangkan 

sel-sel seks perempuan melalui tiga tahap permulaan, yaitu 

pematangan, ovulasi dan pembuahan. 

 Normalnya perempuan hanya memproduksi satu sel telur 

setiap bulannya. Di lain tubuh, laki-laki dapat memproduksi 

sperma terus menerus dalam jumlah besar. Rata-rata setiap 

semprotan sperma mengandung 100-200 juta sperma. 

Namun dari jumlah ini hanya satu yang berhasil menembus 

indung telur dan membuahi sel telur. Ini merupakan salah 

satu bentuk seleksi alam untuk memilih bibit yang terbaik. 

b) Penentuan Jenis Kelamin 

Penentuan jenis kelamin bayi bergantung pada jenis 

spermatozoon yang menyatu dengan ovum. Dua jenis 

spermatozoa matang diproduksi dalam jumlah yang sama. 

Yang pertama mengandung 22 pasang kromosom ditambah 

satu kromosom X. Yang kedua mengandung 22 pasang 

kromosom ditambah satu kromosom Y. Kromosom X dan Y 

adalah kromosom-kromosom penentu jenis kelamin. Telur 

yang matang selalu mengandung kromosom X. Bila telur 

dibuahi oleh spermatozoon pembawa kromosom Y, maka 

akan terjadi anak laki-laki. Sedangkan jika telur dibuahi oleh 

spermatozoon pembawa kromosom X, maka akan terjadi 

anak perempuan.28 Sejumlah 22 kromosom 

bertanggungjawab untuk membentuk tubuh dan sifatnya, 

sedangkan satu kromosom akan menentukan jenis kelamin 

                                                           
28 Elizabeth B, Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Perkembangan 

Sepanjang Rentang Kehidupan, (Jakarta: Erlangga), hal. 30. 
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laki-laki atau perempuan. Sel telur perempuan mengandung 

22 kromosom untuk membentuk fisik dan satu kromosom 

untuk jenis kelamin dan mengandung unsur X dan Y.29  

 

 

 

 

c) Periode Kehamilan 

Para ahli psikologi perkembangan membagi periode 

prenatal atas tiga tahapan perkembangan yaitu, (1) tahap 

germinal (germinal stage), (2) tahap embrionik (embrionic 

stage), dan (3) tahap janin  (fetus stage). 

(1) Tahap Germinal (germinal stage) 

Tahap germinal atau yang sering juga disebut periode 

zigot, ovum atau periode nuthfah, adalah periode awal 

kejadian manusia. Periode germinal ini berlangsung kira-

kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak 

terjadinya pertemuan sel sperma (sprematozoa) laki-laki  

dengan sel telur (ovum) perempuan yang dinamakan 

dengan “pembuahan” (fertilization). Saat itu sel sperma 

pria bergabung dengan sel telur perempuan (ovum) dan 

                                                           
29 Athif Lamadhah, Buku Lengkap Untuk Ibu Hamil dan Melahirkan, (Jogjakarta: 

Safirah, 2011), hal.37. 
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menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut zigot 

(zygote). Zigot ini kemudian membelah-belah menjadi 

sel-sel yang berbentuk bulatan-bulatan kecil yang disebut 

blastokis. Setelah sekitar 3 hari, blastokis mengandung 

sekitar 60 sel. Tetapi karena jumlahnya semakin banyak, 

maka sel-sel ini semakin mengecil, sebab blastokis tidak 

mungkin lebih besar dari zigotnya yang asli. Pada saat 

terjadinya pembelahan, blastokis mengapung dan 

berproses di sepanjang tuba falopi. 

Blastokis yang berisian cairan dengan cepat 

mengalami sejumlah perubahan penting. Blastokis ini 

juga dibedakan atas tiga lapisan, yaitu lapisan atas 

(ectoderm), lapisan tengah (mesoderm),  dan lapisan 

bawah (endoderm). Dari lapisan atas (ectoderm)  

berkembang rambut, gigi dan kuku, kulit lapisan luar 

(lapisan ari) dan kelenjar-kelenjar kulit, panca indra dan 

sistem saraf. Dari mesoderm atau lapisan tengah, 

berkembang otot, tulang atau rangka, sistem pembuangan 

kotoran dan sistem peredaran darah, serta kulit lapisan 

dalam. Sementara itu,  dari endoderm atau lapisan bawah 

menjadi sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar 

ludah, dan sistem pernapasan. Dalam waktu singkat 

plasenta, tali pusar, dan kantong amniotik juga akan 

terbentuk dari sel-sel blastokis. Setelah beberapa hari 

kira-kira seminggu setelah konsepsi, blastokis menempel 

di dinding rahim. Blastokis yang telah tertanam secara 

penuh di dinding rahim inilah yang disebut embrio, dan 
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peristiwa ini sekaligus menandakan akhir dari tahap 

germinal dan permulaan tahap embrio.30 

(2) Tahap embrionik (embrionic stage) 

Tahap yang kedua dari periode prenatal disebut 

tahap embrio, yang dalam psikologi Islam disebut tahap 

‘alaqah, yaitu segumpalan darah yang semakin 

membeku. Tahap embrio ini dimulai dari 2 minggu 

sampai 8 minggu setelah pembuahan, yang ditandai 

dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ 

utama dan dan sistem-sistem fisiologis. Tetapi karena 

ukuran panjangnya hanya sekitar 1 inci, maka bagian-

bagian tubuh embrio itu belum sepenuhnya berbentuk 

tubuh orang dewasa. Meskipun demikian, ia sudah 

terlihat jelas dan dapat dikenali sebagai manusia dalam 

bentuk kecil. 

Selama periode embrio ini, pertumbuhan terjadi 

dalam dua pola, yaitu cephalocaudal dan proximodistal. 

Cephalocaudal artinya proses pertumbuhan yang dimulai 

dari bagian kepala, kemudian terus ke bagian bawah dan 

sampai ke bagian ekor. Dengan kata lain, kepala, 

pembuluh darah dan jantung yang merupakan bagian-

bagian dan organ-organ tubuh yang paling penting lebih 

dahulu berkembang daripada lengan, tangan dan kaki. 

Sedangkan pertumbuhan secara proximodistal adalah 

proses pertumbuhan yang dimulai dari bagian-bagian 

                                                           
30 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 

71-72. 
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yang paling dekat dengan pusat (tengah) badan, kemudian 

baru ke bagian-bagian yang jauh dari pusat badan. 

Di samping itu, dalam periode embrio ini terdapat 

tiga sarana penting yang membantu perkembangan 

struktur anak, yaitu: kantong amniotik31, plasenta32 dan 

tali pusat.33  Periode embrio ini juga ditandai dengan suatu 

perkembangan yang cepat pada sistem saraf. Hal ini 

terlihat bahwa pada umur 6 minggu embrio telah dapat 

dikenali sebagai manusia, tetapi kepala lebih besar 

dibandingkan dengan bagian-bagian badan lain. Pada 

umur 8-9 minggu, perubahan janin semakin terlihat 

dengan jelas. Muka, mulut, mata dan telinga sudah mulai 

terbentuk dengan baik. Lengan dan kaki lengkap dengan 

jari-jarinya sudah nampak. Pada tahap ini organ-organ 

seks juga sudah mulai terbentuk. Demikian juga dengan 

otot dan tulang rawan mulai berkembang. Organ dalam 

seperti isi perut, hati, pankreas, paru-paru dan ginjal, 

mulai terbentuk dan mulai berfungsi secara sederhana.34 

 

 

                                                           
31 Kantong amniotik adalah yang berisi cairan amniotik, yakni suatu cairan bening 

tempat embrio mengapung dan berfungsi sebagai pelindung dari goncangan fisik dan 
perubahan temperatur. 

32 Plasenta adalah suatu tempat pada dinding peranakan dimana ibu mensuplai 
oksigen dan bahan-bahan makanan kepada anak dan anak mengembalikan sisa buangan 
dari aliran darahnya. Jadi, plasenta merupakan sarana penghubung  ibu dan embrio.   

33 Tali pusat adalah suatu saluran lembut yang terdiri atas pembuluh-pembuluh 
darah yang berfungsi menghubungkan embrio dengan plasenta. Tali pusat ini terdiri 
dari tiga pembuluh darah besar, satu untuk menyediakan bahan makan dan dua untuk 
membawa sisa buangan ke tubuh ibu.  

34 Ibid., hal. 72-73.  
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(3) Tahap Janin (Fetus stage) 

Periode ketiga dalam perkembangan masa prenatal 

disebut dengan periode fetus atau periode janin, yang 

dalam psikologi Islam disebut periode mudhghah. 

Periode ini dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. 

Setelah sekitar 8 minggu kehamilan, embrio 

berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam hal ini 

embrio memperoleh suatu nama baru yakni janin (fetus). 

Dalam hal ini, ciri-ciri fisik orang dewasa secara lebih 

proporsional mulai terlihat. Kepala yang tadinya lebih 

besar dari bagian badan lainnya mulai mengecil. Kaki 

dan tangan terus meningkat secara substansial. Pada 

bulan ketiga, janin yang panjangnya kira-kira 3 inci dan 

berat kira-kira ¾ ons itu secara spontan sudah dapat 

menggerakkan kepala, tangan dan kakinya, serta 

jantungnya mulai berdenyut. 

Menurut psikologi Islam, setelah janin dalam 

kandungan itu genap berumur 4 bulan, yaitu ketika janin 

terbentuk sebagai manusia, maka ditiupkan ruh ke 

dalamnya. Bersamaan dengan peniupan ruh ke dalam 

janin tersebut, juga ditentukan hukum-hukum 

perkembangannya, seperti masalah-masalah yang 

berhubungan dengan tingkah laku (sifat, karakter, dan 

bakat), kekayaan, batas usia, dan lain-lain.  

Dengan ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam janin 

tersebut, maka pada bulan keempat dan kelima ibu 

sudah merasakan gerakan-gerakan janinnya, seperti 
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menonjok-nonjok atau menendang-nendang. Pada saat 

ini panjang janin kira-kira 4,5 inci. Pada permulaan 

bulan ketujuh, panjang janin sudah mencapai kira-kira 

16 inci dengan berat kira-kira 1,5–2,5 kg. Pada saat ini 

ciri-cirinya sebagai manusia semakin terlihat, terutama 

ketika rambut atau bulu mulai menumbuhi kepalanya 

dan mulut mulai menonjol keluar, bergerak-gerak 

dibuka dan ditutup, merenguk atau menelan dan 

menghisap ibu jarinya. Matanya juga mulai berkedip 

dan ia bisa menangis meskipun matanya masih tertutup 

rapat. Pada bulan kedepalan, berat janin sudah mencapai 

kira-kira 2,5–3,5 kg dan mulai berkembang lapisan 

lemak badan yang berguna untuk mengatur temperatur  

badannya setelah kelahiran.35 

Dalam ilmu Kebidanan periode prakelahiran 

(prenatal) dibagi menjadi tiga tahapan, disebut dengan 

trimester. Kehamilan dikelompokkan menjadi tiga trimester, 

masing-masing terdiri dari tiga bulan. Antara lain: 1) 

Trimester pertama dari pembuahan sampai tiga bulan, 2) 

Trimester kedua dari empat bulan sampai enam bulan, dan 3) 

Trimester ketiga dari tujuh sampai sembilan bulan.36 

c. Prinsip-Prinsip Dasar dan Metode Pendidikan Anak Prenatal 

Implementasi pendidikan yang diberikan semenjak 

usia anak dini hingga dewasa memerlukan prinsip-prinsip 

                                                           
35 Ibid., hal. 73-74. 
36 K. Eileen Allen dan Lynn R. Marotz, Profil Perkembangan Anak: Prakelahiran 

hingga usia 12 tahun, (Indonesia: Indeks, 2010), hal. 36. 
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yang terukur dan mengandung nilai filosofis. Begitu pula 

dengan pendidikan dalam kandungan (prenatal) juga memiliki 

prinsip yang sama dengan proses pendidikan lainnya. Adapun 

prinsip-prinsip pendidikan prenatal sebagaimana 

dikemukakan oleh Safrudin Aziz yang mengutip dari Ubes 

Nur Islam dalam bukunya Mendidik Anak dalam Kandungan 

prinsipnya mencakup beberapa hal di antaranya sebagai 

berikut:  prinsip cinta, kasih sayang dan kerja sama, prinsip 

tauhid, prinsip ibadah, prinsip akhlak dan kebiasaan baik, 

prinsip kecerdasan dan ilmiah, prinsip stimulasi pralahir, 

prinsip kesadaran pralahir, serta prinsip keterlibatan ayah dan 

keterlibatan kakak-kakak sang bayi.37 Sedangkan menurut 

Rene Van de Carr dalam bukunya Cara Baru Mendidik Anak 

Sejak dalam Kandungan, prinsip-prinsip dasar pendidikan 

prenatal antara lahir prinsip kerja sama, prinsip ikatan cinta, 

prinsip stimulasi, prinsip kesadaran, prinsip kecerdasan, 

prinsip mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik, prinsip 

melibatkan kakak-kakak sang bayi, dan prinsip peran penting 

ayah dalam masa   kehamilan.38 

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

pendidikan prenatal untuk memberikan stimulasi atau 

rangsangan terhadap perkembangan bayi di dalam kandungan. 

Menurut Prof. Baihaqi metode mendidik anak dalam 

                                                           
37  Safrudin Aziz, Pendidikan Keluarga…, hal. 49. 
38 Rene Van de Carr dan Marc Lehrer, Cara Baru Mendidik Anak Sejak dalam 

Kandungan..., hal. 51-52. 
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kandungan antara lain39: Metode kasih sayang, metode 

beribadah, metode membaca Al-Quran, metode mengikuti 

pengajian di majlis-majlis ta’lim, metode penghargaan dengan 

ucapan, metode pemberian hadiah, metode bercerita, metode 

berdiskusi, metode tadzkirah, metode mengikutsertakan 

dengan ucapan, metode doa, dan metode lagu.  Sedangkan 

menurut Ubes Nur Islam yang dikutip oleh Safrudin Aziz, 

beberapa metode yang dapat digunakan, metode yang dapat 

digunakan meliputi: metode doa, metode ibadah, metode 

membaca dan menghafal, metode zikir, metode instruktif, dan 

metode dialog.40  

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Prenatal  

Periode prenatal merupakan periode yang sangat 

penting dan menentukan perkembangan individu pada 

periode-periode selanjutnya (postnatal). Maka dari itu ibu 

yang sedang mengandung perlu memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan janin di antaranya yaitu:  

1) Menjaga Kesehatan dan Makanan  

Kesehatan ibu pada saat hamil akan sangat berpengaruh 

terhadap janin dalam perkembangannya, baik pada masa awal, 

pertengahan, maupun akhir kehamilan. Seorang ibu yang 

sedang hamil harus benar-benar menjaga kesehatannya agar 

jangan sampai suatu penyakit menyerangnya. Karena penyakit 

yang dapat diderita ibu hamil dapat mempengaruhi 

                                                           
39 Baihaqi,  Mendidik Anak dalam Kandungan, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2003), 

hal. 153-157.  
40 Safrudin Aziz, Pendidikan Keluarga…, hal. 42-45. 
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perkembangan masa prenatal. Maka dari itu, ibu hamil harus 

rutin memeriksakan kesehatan tubuhnya kedokter. Juga 

dengan mengatur makanan dan minuman, mengatur aktivitas 

tubuh sehingga tidak menderita kelelahan, tidak menggunakan 

bahan kimia dan obat-obatan sembarangan, dan lain-lain 

sebagainya.  

Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan 

atau makanan yang ada dalam peredaran darah ibu yang 

tengah hamil, dapat mempengaruhi perkembangan janin. 

Bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan efek 

samping, baik fisik maupun pada sistem kimiawi dalam tubuh 

janin, yang dinamakan metabolite. Kebiasaan minum 

minuman yang mengandung alkohol dan menghisap rokok 

pada ibu hamil, dapat mempengaruhi perkembangan masa 

prenatal, kelahiran dan perkembangan selanjutnya. Merokok 

selama kehamilan dapat menyebabkan pengurangan bobot 

kelahiran, menimbulkan resiko aborsi spontan, kelahiran 

prematur dan sindrom kematian bayi yang tinggi selama 

proses kelahiran.41 

Janin yang sedang berkembang tergantung pada gizi 

ibunya, yang diperoleh melalui darah ibunya. Oleh sebab itu, 

makanan ibu-ibu yang sedang hamil harus mengandung cukup 

protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat untuk menjaga 

kesehatan bayi. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang 

kekurangan gizi cenderung cacat.42 

                                                           
41 Ibid., hal. 83-84. 
42 Ibid., hal. 82. 
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2) Keadaan dan keteganggan  Emosi Ibu 

Keadaan emosional ibu selama kehamilan juga 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan 

masa prenatal. Hal ini karena ketika seorang ibu hamil 

mengalami ketakutan, kecemasan, stres dan emosi lain yang 

mendalam, maka terjadilah perubahan psikologis, antara lain 

meningkatkan pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Seorang 

ibu yang mengalami kecemasan berat dan berkepanjangan 

sebelum atau selama kehamilan, kemungkinan besar 

mengalami kesulitan medis dan melahirkan bayi yang 

abnormal dibandingkan dengan ibu yang relatif tenang dan 

aman. 43 

2. Pendidikan Agama Islam di Keluarga 

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu disiplin 

ilmu yang sangat diperhatikan untuk diajarkan kepada setiap 

muslim dalam kehidupannya. Pendidikan Agama Islam tidak 

mengenal batasan usia. Pendidikan Agama Islam diberikan sejak 

sebelum dilahirkan hingga akhir hayat. Dari konsep tersebut 

Pendidikan Agama Islam disebut sebagai pendidikan sepanjang 

hayat. Selain itu, Pendidikan Agama Islam juga tidak hanya 

diberikan di lembaga formal, akan tetapi juga di lembaga 

informal dan nonformal. 

Menurut Departemen Agama, Pendidikan agama Islam 

adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam 

menyakini, memahami, meghayati dan mengamalkan ajaran 

                                                           
43 Ibid., hal. 87. 
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Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran ataupun latihan. 

Pendidikan tidak mesti selamanya dimaknai dengan belajar di 

dalam kelas (jalur formal), karena hal itu hanya memberikan 

semacam landasan kepada manusia. Proses belajar yang 

sesungguhnya ialah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat 

tatkala manusia berhubungan satu dengan lainnya (jalur non 

formal) dan dimulai pertama dan terutama sekali di rumah atau 

keluarga (jalur informal).44  

Keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan. 

Secara etimologi peran keluarga dalam pertumbuhan anak ibarat 

baju besi yang kuat yang melindungi manusia. Secara 

terminologis, keluarga berarti sekelompok orang yang pertama 

berinteraksi dengan bayi. Pada tahun-tahun pertama hidup bayi 

bersama keluarga. Bayi tumbuh dan berkembang mengikuti 

kebiasaan dan tingkah laku orang tua dan orang-orang sekitamya. 

Psikolog dan ahli pendidikan meyakini bahwa keluarga 

merupakan faktor utama yang mampu memberikan pengaruh 

terhadap pembentukan dan pengaturan ahklak anak. Keluarga 

terus memiliki pengaruh di masa kanak-kanak saat anak selesai 

sekolah, sampai anak itu lepas dari pengasuhan dan mengarungi 

bahtera rumah tangganya.  

Maka dari itu keluarga memiliki peran, yakni: (1) 

merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama karena dalam 

keluargalah manusia dilahirkan, berkembang dan menjadi 

                                                           
44 Nur Hamzah, “Pendidikan Agama dalam Keluarga”, dalam jurnal At-Turats 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak, Vol. 9 No.2 (Desember, 2015), 
hal. 54. 
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dewasa. Pendidikan di dalam keluarga sangat mempengaruhi 

tumbuh dan terbentuknya watak, budi pekerti dan kepribadian 

tiap-tiap manusia, (2) ibarat sekolah pertama dimasuki anak 

sebagai pusat untuk menumbuh kembangkan kebiasaan (tabiat), 

mencari pengetahuan dan pengalaman, (3) perantara untuk 

membangun kesempurnaan akal anak dan kedua orang tuanya 

yang bertanggung jawab untuk mengarahkan serta membangun 

dan mengembangkan kecerdasan berpikir anak. Semua sikap, 

perilaku dan perbuatan kedua orang tua selalu menjadi perhatian 

anak-anak.45 

Keluarga harus dididik dan dibina sesuai ajaran agama 

Islam. Keluarga menduduki posisi terpenting di antara lembaga-

lembaga sosial yang memiliki perhatian terhadap pendidikan 

anak. Biasanya dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai agama 

untuk membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, pendidikan 

agama dalam keluarga sangat diperlukan untuk mengetahui 

batasan-batasan baik atau buruk dalam kehidupan sehari-hari.46 

Agar teruwujud keluarga yang tentram, saling cinta dan 

kasih sayang. Maka perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut: 

a) Memilih pasangan yang ṣalih/ṣalihah, b) Menikah dan 

berkeluarga diniatkan untuk beribadah, c) Melaksanakan setiap 

tugas dalam keluarga dengan ikhlas, d) Memenuhi kebutuhan 

keluarga dengan cara yang halal, dan e) Mendidik serta membina 

keluarga secara Islami. 

                                                           
45 Ibid., hal. 5.  
46 Moh. Solikodin Djaelani, “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan 

Masyarakat”, dalam jurnal Ilmiah WIDYA STIAKIN, Vol. 1 No.2 (Juli-Agustus, 2013), 
hal. 103. 
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a. Dasar Pendidikan Agama dalam Keluarga  

Pendidikan agama dalam keluarga telah disyariatkan 

oleh Allah Swt dalam Al-Quran dan diinterpretasikan melalui 

hadits Nabi Muhammad Saw. Di antaranya adalah sebagai 

berikut:47 

1)  Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 

َِّك  ُت fَۡريٌ ِعنَد َرب ـ  ِلَح ـ  ُت �Fلص� ِق:َ¢  لَۡب¢ 
Fنَۡياۖ َو� SrF� لَۡحَيٰوِةF� لَۡبُنوَن ِزينَُةFلَۡماُل َو�F�

fَۡريٌ ��َمًال ﴿pً ثََوا  ﴾ ٤٦و�
Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan 

kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi 
shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 
serta lebih baik untuk menjadi harapan.” 

 
2) Al-Quran Surat Al-Furqon ayat 74-75: 

 
اْجَعلْنَا ِ§لُْمت�ِقْنيَ  َة َا6ُْنيٍ و� ِّٰ©Pَا قُر� �نَا َهْب لَنَا ِمْن َاْزَواِجPَا َوُذّرِي Qَْن يَُقْولُْوَن َرب ِ �Rَوا 

ي�ًة ُاو  ﴾٧٤ِاَماًما ﴿ ْوا َويُلَق�ْوَن ِفْهيَا َحتِ َزْوَن الُْغْرفََة ِبَما َصَربُ َك ُجيْ
�
ٰلۤى

َسٰلًما ۙ﴿  ﴾٧٥و�
Artinya:“Dan orang-orang yang berkata: Ya 

Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri 
kami dan keturunan  kami sebagai penyenang hati 
(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang 
yang bertakwa. Mereka itulah orang yang dibalas 
dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena 
kesabaran mereka dan mereka disambut dengan 
penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya.” 

 
3) Rasulullah SAW bersabda; 

بَْيِديِّ ثَنَا iَد�  Sُْن َحْرٍب َعِن الزm ُد ْهرِْي. , َعِن الiَاِجُب mْن الَوِلْيِد. iََدثَنَا ُمَحم� Sز
�ُه َاكَن يَُقْوُل:قَاَل َرُسْوُل ُهللا  ِينْ َسِعْيُد mُْن املَُس�²ِب َعْن َاِيبْ ُهَرQَْرَة, َان ��fَْربَ

                                                           
47 Mufatihatut Taubah, “Pendidikan Anak dalam Kandungan Perspektif Islam”,  

dalam jurnal Jurusan  Pendidikan Agama Islam STAIN Kudus, Vol. 3 No. 1 (Mei, 
2015), hal. 9-10. 
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سَ : َماِمْن َمْولُْوٍد ِاال� يُْوrَُ 6ََيل الِْفْطَرةِ ملسو هيلع هللا ىلص اِنِه َويَُمّجِ َ َداِنِه َويُنَّرصِ اِنِه. . فََابََواُه ُهيَّوِ
 رواه مسمل

“telah menceritakan kepada kami Hȃjib ibnu walîd. 
Telah menceritakan kepada kami Muẖammad bin Harb 
dari Az-Zubaidî dari Az-Zuhrî, telah mengabarkan 
kepadaku Sa’îd ibnu Musayyab dari Abȗ Hurairah ra. Ia 
berkata: Rasȗlullah Saw pernah bersabda, “Setiap bayi 
dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua 
orang tuanya yang membuatnya menjadi Yahudi, atau 
Nasrani, atau Majusi.” (HR. Muslim)48 

 
4) Rasulullah SAW bersabda:         

 S6ََىل الْ الَوا َحق ِrِ ِrَُه وَ َو ِسَن اْمسَ iََة ابَ ِك~َابَُه َوالس�ِّ َمُه الْ ��َدبَُه َو��نُْيَعلِّ  ��ْن ُحيْ
ال� َوالّرِ 

�
َذا��ْدَرَك. (رواه احلامك)ا بً َطيِّ َمايََة َو ��ْن َالQَْرُزقَُه ا

�
َ�ُه ا   َو��ْن Qَُزّوِ

“Kewajiban orang tua kepada anaknya ialah memberi 
nama yang baik, mendidik sopan santun dan mengajari 
tulis menulis, renang, memanah, memberi makan dengan 
makanan yang baik serta mengawinkannya apabila ia 
telah mencapai dewasa” (HR. Muslim). 

 
Dari beberapa keterangan di atas, merupakan dasar dari 

Al-Quran dan al-Hadits yang mengisyaratkan bahwa 

pendidikan dalam keluarga itu sangat penting terutama 

adalah pendidikan agama. Pendidikan yang ditanamkan 

orang tua kepada anak-anaknya merupakan landasan berpijak 

anak dalam berfikir dalam berkembang secara jasmani 

maupun ruhani. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga 

Tujuan adalah batas akhir yang dicita-citakan oleh 

seseorang yang dijadikan sebagai pusat perhatiannya untuk 

                                                           
48 Abi al-Husain Muslim ibnu al-Hajjaj, Shahih Muslim, juz 2, hadis nomor: 22 

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), hal. 556. 
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dicapai melalui usaha yang di dalamnya cita-cita, kehendak 

dan keinginan, serta kesenjangan serta berkonsekuensi 

terhadap penyusunan daya upaya untuk mencapainya.49 

Tugas utama pendidikan adalah membentuk pribadi yang 

bermoral, yang memiliki kemampuan untuk mengelola 

hidupnya sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. 

Secara umum tujuan pendidikan Islam dalam 

keluarga adalah mendidik dan membina anak menjadi 

manusia dewasa yang memiliki mentalitas dan moralitas 

yang luhur bertanggung jawab baik secara moral, agama, 

maupun sosial kemasyarakatan. Secara sederhana orang tua 

menghendaki anak-anaknya menjadi manusia mandiri yang 

memiliki keimanan yang teguh, taat beribadah serta 

berakhlak mulia dalam pergaulan sehari-hari di tengah 

masyarakat dan lingkungannya.50 Maka singkatnya orang tua 

menginginkan anak-anaknya menjadi muslim yang sejati. 

c. Materi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga 

Salah satu komponen yang paling penting dalam 

pendidikan adalah materi pendidikan. Materi dalam 

pendidikan menempati inti pendidikan, sebab apa artinya ada 

guru (orang tua) dan murid (anak-anak) kalau tidak ada 

materi pendidikan yang disampaikan. Sebagai hidden 

curriculum, maka materi pendidikan Islam dalam keluarga. 

Pada umumnya tidak akan terlepas dari materi-materi 

                                                           
49 Mahmud, Heri Gunawan, dkk., Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga:..., 

hal. 154. 
50 Ibid., hal. 155. 
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pendidikan sebagaimana yang dicontohkan oleh kisah 

Luqman sebagaimana direkam dalam Al-Quran dalam QS. 

Luqman ayat 12-19, yang secara umum berkaitan dengan 

materi pendidikan Islam dalam keluarga. Isi ayat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Materi Pendidikan Keimanan 

Materi pendidikan yang paling pertama dan 

paling utama yang harus disampaikan kepada anak-anak 

dalam keluarga adalah pendidikan keimanan atau 

pendidikan ketauhidan. Pendidikan keimanan adalah 

pendidikan tentang keyakinan kepada Allah Swt. Secara 

etimologis, iman memiliki arti percaya dengan sepenuh 

hati. Para ulama mendefinisikan iman tidak hanya 

percaya dalam hati, tetapi dikuatkan dengan 

mengucapkan dengan lisan dan melakukannya dengan 

anggota tubuh.51 Karena iman akan menjadi modal dasar 

bagi anak-anak mereka dalam menggapai kehidupan 

bahagia dunia dan akhirat. Iman juga menjadi bekal bagi 

seseorang hamba yang akan berjumpa dengan 

penciptanya. 

2) Materi Pendidikan Akhlak  

Setelah pendidikan keimanan, materi pendidikan 

yang selanjutnya adalah pendidikan akhlak, pembinaan 

moral anak menjadi hal yang sangat penting dalam 

keluarga. Dalam surah Luqman tersebut ditunjukkan 

                                                           
51 Ibid., hal. 155-156. 



    

36 
 

dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Keharusan 

berbuat baik kepada kedua orang tua dijelaskan dengan 

susah payah mereka mengurus anak, mulai dari 

mengandung hingga menyapihnya selama dua tahun. 

Pada ayat berikutnya dijelaskan,” 

Pendidikan akhlak menjadi hal yang sangat 

penting untuk ditanamkan kepada anak-anak, setelah 

mereka diberikan tentang keimanan kepada Allah Swt. 

Inilah yang banyak dicontohkan dalam Al-Quran. Para 

orang tua tidak terlebih dahulu  mendidik anak-anaknya 

dengan hukum atau syariat, tetapi adab atau etika bergaul 

yang terlebih dahulu diajarkan kepada mereka. 

3) Syariat atau hukum Islam 

Setelah diberikan materi-materi tentang keimanan 

dan akhlak kepada sesama manusia, kemudian anak 

diperkenalkan dengan perintah shalat atau dengan kata 

lain materi yang bersifat syariat atau hukum Islam. Inilah 

yang dicontoh dalam Al-Quran. Wahbah Al-Zuhaili 

menjelaskan bahwa penegakan nilai-nilai shalat (hukum 

Islam) dalam kehidupan merupakan manifestasi dari 

ketaatan kepada Allah Swt. Salat merupakan komunikasi 

seorang hamba dengan sang khaliq-Nya. Maka semakin 

kuat komunikasi itu dilakukan maka semakin kuat 

keimanannya. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

yang berupa penelitian kepustakaan (library research), yaitu jenis 

penelitian yang berusaha menghimpun data penelitian dari 

khazanah literature (pustaka) dan menjadikan dunia teks sebagai 

obyek utama analisisnya. Penelitian kepustakaan kadang disebut 

sebagai penelitian literatur.52 Maksudnya literature yang dibahas 

tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-

bahan dokumentasi, majalah, jurnal dan surat kabar. Penelitian 

kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah 

pemikiran ulama termashur Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang 

tertuang dalam kitab Tuhfah al Maudūd bi Ahkām al Maulūd tekait 

konsep pendidikan prenatal. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan psikologi. Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan 

data dengan jalan menyelidiki data-data yang berasal dari benda-

benda yang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, arsip, 

peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.  

Dalam hal ini sumber-sumber data yang telah terkumpul, baik 

sumber data primer maupun sekunder, dijadikan sebagai dokumen. 

                                                           
52 Rofik, dkk., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 
20. 
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Dokumen-dokumen itu kemudian dibaca dan dipahami untuk 

menentukan data-data yang diperlukan sesuai dengan rumusan 

masalah yang ada pada penelitian ini. Adapun sumber data yang 

menjadi acuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan 

data langsung dari tangan pertama. Sumber data primer 

penelitian ini menggunakan buku yang ditulis oleh Ibnu 

Qayyim al-Jauziyyah berjudul “Tuhfah al Maudūd bi Ahkām 

al Maulūd” kara Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang diterbitkan 

oleh Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1983. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber-sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu 

buku-buku Ibnu Qayyim yang diterjemahkan oleh orang lain. 

Adapun sumber-sumber sekunder tersebut antara lain: 

1) Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, Hanya untukmu Anakku: 

panduan lengkap pendidikan anak sejak dalam 

kandungan hingga dewasa” yang diterjemahkan oleh 

Harianto, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010.   

2) Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, Ighatsatul Lahfan 

:Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan, Terj. Hawin 

Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Al-Qowam, 

2012. 

3) Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, Jala’ul Afham: Keutamaan 

Shalawat Nabi SAW, Terj. Arif Munandar, Solo: Al-

Qowam, 2013. 
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4) Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, Kunci Kebahagiaan, Terj. 

Abdul Hayyie al-Katani, dkk., Jakarta: Akbar Media, 

2004. 

5) Buku-buku maupun artikel-artikel baik dalam media 

cetak maupun yang bersumber dari internet yang 

berkaitan dengan tema penelitian. 

3. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif, yaitu metode untuk mendeskripsikan gagasan 

primer yang menjadi objek penelitian yang kemudian dianalisis 

secara kritis. Dalam model ini analisisnya adalah menggunakan 

content analysis (analisis isi), yakni penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau 

tercetak dalam media masa.53 

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh 

penyusun yaitu memahami kitab Tuhfah al Maudūd bi Ahkām al 

Maulūd karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan terjemahannya yang 

berkaitan dengan pendidikan prenatal, lalu menganalisis isi dan 

metode untuk kemudian diklafikasikan berdasarkan pembagian 

yang telah ditentukan, mengkomunikasikan dengan landasan teori 

yang digunakan, dan menganalisis data yang sesuai dengan 

pendidikan prenatal Ibnu Qayyim al-Jauziyyah kemudian 

menjelaskan maknanya baik yang teoritis maupun praktis. 

 

 

                                                           
53 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 165. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini 

dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan 

bagian akhir. Bagian awal terdiri atas beberapa halaman-halaman 

formalitas penelitian skripsi, yaitu halaman judul, halaman surat 

pernyataan, halaman surat persetujuan skripsi, halaman pengesahan, 

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, transliterasi, dan daftar lampiran. 

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian 

pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk 

bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan 

hasil penelitian dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab 

yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab 

I atau pendahuluan berisi gambaran umum penulisan skripsi yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, serta sistematika pembahasan.  

Skripsi ini merupakan kajian pemikiran tokoh, maka sebelum 

membahas buah pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah terlebih 

dahulu perlu dikemukakan riwayat hidup sang tokoh secara singkat. 

Hal ini dituangkan dalam Bab II. Bagian ini membicarakan riwayat 

hidup Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dari latar belakang kehidupan, 

riwayat pendidikan, kondisi sosial politik pada masa beliau, guru-

gurunya, murid-muridnya, karya-karyanya serta komentar para 

ulama tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan gambaran sekilas dari 

kitab Tuhfah al Maudūd bi Ahkām al Maulūd. 
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Bagian selanjutnya, yaitu Bab III difokuskan pada pemaparan 

dan analisis konsep pendidikan prenatal menurut Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah dalam kitab Tuhfah al Maudūd bi Ahkām al Maulūd, serta 

relevansi pemikirannya tersebut dengan pendidikan agama Islam di 

keluarga.  

Adapun bagian terakhir dari bagian inti skripsi ini adalah Bab 

IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran, 

dan kata penutup. Pada bagian terakhir, adalah akhir dari skripsi ini, 

di dalamnya terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB IV 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Pendidikan prenatal menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah 

adalah pendidikan yang diberikan kepada janin sejak di dalam 

kandungan saat janin diberikan ruh yang dilandasi oleh fungsi dasar 

indra pendengaran, penglihatan, dan hati. Menurut Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah sebelum menikah, pemilihan calon orang tua janin juga 

harus diperhatikan. Maka dari itu, beliau memberikan rancangan 

atau konsep pendidikan prenatal yang harus di pertimbangkan, yakni 

pertama, mulai dari memilih pasangan, kedua, menikah, ketiga, 

kehamilan (Prenatal) dengan memperhatikan proses perkembangan 

janin yang diciptakan dalam beberapa fase. Keempat, kelahiran 

(postnatal). 

Pendidikan prenatal Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sangat 

relevan jika dihubungkan dengan pendidikan agama Islam di 

keluarga saat ini, karena pendidikan prenatal merupakan bagian atau 

klasifikasi dari ranah pendidikan, terutama pendidikan keluarga. 

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pendidikan prenatal dapat 

diterapkan pada saat janin berusia 120 hari, Allah Swt mengutus 

malaikat untuk meniupkan ruh serta menetapkan ketetapan untuk 

janin. Setelah janin memiliki ruh, indra pendengaran, indra 

penglihatan, dan mata hati mulai berfungsi maka janin dalam 

kandungan dapat diberikan pendidikan. Pendidikan yang paling 

dasar dan paling penting untuk diajarkan untuk anak yaitu 

pendidikan agama. Pendidikan agama Islam untuk keluarga tidak 
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hanya diberikan ketika seorang anak lahir ke dunia. Pendidikan 

agama dapat diberikan untuk anak di dalam kandungan dengan cara 

memberikan rangsangan atau stimulasi yang berkaitan dengan 

pendidikan keagamaan, seperti pendidikan keimanan kepada 

pencipta-Nya.  

 

B. Saran-saran  

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada simpulan sebagai berikut: Mahasiswa, penelitian 

ini dengan segala kekurangan harapannya, akan ada penelitian yang 

meneliti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam berbagai kajian selain 

kajian konsep pendidikan prenatal. Sifatnya mengembangkan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga dapat menggali 

pemikiran-pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Perlu diperhatikan 

ketika hendak meneliti pemikiran tokoh dalam mencari data primer 

terlebih dahulu setelah itu baru menyusul data sekunder. Ketika 

kesulitan mencari data primer maka berusaha terus sampai dapat dan 

banyak berinteraksi dan diskusi dengan banyak orang.  Sehingga 

akan mempermudah mencari data tersebut.  

 

C. Kata Penutup 

Puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan dalam 

penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi 

bagi pembaca dan menambah khazanah keilmuan pada ranah 

Pendidikan Islam. 
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