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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akhir-akhir ini di beberapa media masa kita sering membaca tentang 

perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja terjadi di 

negeri yang kita cintai ini. Perkelahian antar pelajar, tawuran, penyalahgunaan 

narkoba, minum-minuman keras dan masih banyak lagi kriminalitas yang terjadi 

di negeri ini. Kerusakan moral sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat, 

mulai dari anak-anak sampai orang dewasa serta orang yang sudah lanjut usia. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat temuan jumlah 

pengguna narkoba usia anak mencapai 14.000 jiwa. Mereka berada di rentang usia 

12-21 tahun. Jumlah ini mengagetkan, mengingat data terakhir Badan Narkotika 

Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan, total 

pengguna narkoba segala usia mencapai 5 juta jiwa.
1
 Selain itu menurut ketua 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh, setidaknya 

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu sejak 2011 hingga 2014, jumlah 

pengedar narkoba anak meningkat hingga 300 persen.
2
  

Itu hanya sebagian kecil fenomena prilaku kenakalan anak-anak dan 

remaja pada kehidupan modern ini. Sungguh miris, karena selain yang telah 

diutarakan pada pemaparan diatas, masih banyak lagi perilaku menyimpang yang 
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 http://mediaaceh.co/news/pengguna-narkoba-usia-anak-tembus-14000-jiwa-3576, 

diakses pada 07 Mei 2016. 
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dilakukan anak-anak dan remaja zaman sekarang. Kenakalan-kenakalan yang 

mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan 

menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman keras, 

menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya. Perilaku 

itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada 

disekitarnya. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan 

remaja. Berbagai faktor yang ada salah satunya adalah akibat kurangnya 

pendidikan atau pola pendidikan yang salah. 

Pada hakikatnya, semua orangtua mendambakan keturunan yang sehat 

lahir dan batin, namun sayangnya ada dua faktor utama yang sering dilupakan 

yaitu faktor pendidikan dan faktor keturunan. Walaupun secara real pendidikan itu 

dimulai sejak anak-anak, namun di dalam Islam tahapan pendidikan dimulai jauh 

sebelum periode kelahiran tersebut. 

Setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa hereditas tertentu. 

Hereditas (keturunan/pembawaan) merupakan faktor pertama yang 

mempengaruhi individu, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik 

individu yang diwariskan orangtua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik 

maupun psikis
3
. Setiap anak yang dilahirkan membawa sifat yang diturunkan 

orangtuanya, ini menandakan pengembangan potensi alami anak dapat di lakukan 

pada masa pralahir (prenatal). 
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Cipta, 2005), h.31. 
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Periode pralahir adalah suatu masa dimana kedekatan hubungan antara 

bayi dan orangtua mulai terbentuk dengan konsekuensi yang berdampak panjang 

terutama berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. 

The American Association of The Advancement of Science merangkum 

hasil penelitian sejumlah ilmuwan dalam bidang stimulasi pralahir dan bayi. 

1. Dr.  Craig  dari  Universitas  of  Albama  menunjukkan  bahwa  

program-program stimulasi  dini  meningkatkan  nilai  tes  

kecerdasan  dalam pelajaran terutama pada semua anak yang 

diteliti dari bayi hingga usia 15 tahun.  Anak-anak tersebut  

mencapai kecerdasan  15 hingga 30 persen lebih tinggi. 

2. Dr.  Marion  Cleves  Diamond  dari  University  of  California,  

Berkeley, AS  melakukan  eksperimen  bertahun-tahun  dan  

mendapatkan  hasil yang  sama  berulang-ulang  bahwa  tikus  yang  

diberi  stimulasi  tidak hanya mengembangkan pencabangan sel 

otak lebih banyak dan daerah kotikal  otak  yang  tebal,  tetapi  juga  

lebih  cerdas  dan  lebih  terampil bersosialisasi dengan tikus-tikus 

lain.
4
 

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat 

manusia melalui Rasul-Nya adalah sebuah pegangan dan tuntunan bagi manusia 

dalam mengarungi kehidupan. Al Quran dan Hadis menjadi sumber pokok ajaran 

Islam. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua menguraikan segala 

                                                           
4
 Abd. Rahmat Syukur, Konsep Islam Tentang Pendidikan Prenatal (Jakarta: Diadit 

Media, 2006), h. 130-131. 
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sesuatu yang disampaikan dalam Al-Quran secara global, samar, dan singkat.
5
 

Maka hadis lebih memberikan penjelasan yang jelas, khusus, juga lebih aplikatif. 

Dengan demikian Al-Quran dan hadis merupakan satu kesatuan pedoman bagi 

umat Islam. 

Hadis sebagai sumber popok kedua ajaran Islam, memuat pedoman-

pedoman untuk segala aspek kehidupan. Salah satunya yaitu mengenai pendidikan 

terhadap anak. Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah memberikan gambaran-

gambaran yang sangat jelas mengenai pentingnya pendidikan anak. Beliau 

bersabda, 

ٍْْ َْياِنكٍَْْع ٍَ َُْعهَْيِهَْوَسههَىْقَاَلْأَْكِرُيىاْأَْوََلدَُكْىْ أََََسْْت َِْصههىْاَّلله َرُسىِلْاَّلله

َوأَْحِسُُىاْأَدَتَُهىْْ
6

 

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, “Hargailah 

anak-anak kalian dan didiklah mereka secara baik.”
7
 

 

Anak merupakan sebuah anugerah yang tak ternilai bagi setiap orangtua. 

Allah menjadikan anak-anak sebagai anugerah bagi hamba-hamba-Nya. Allah 

SWT berfirman, 

 

َْوَحفَذَجًَْوَرَزقَكُىْ ٍَ ِجُكىْتَُِي ْأَْزَوَٰ ٍْ ًجاَْوَجعََمْنَُكىّْيِ ْأََفُِسُكْىْأَْزَوَٰ ٍْ َُْجعََمْنَُكىّْيِ َوٱَّلله

ٌَْ ُِْهْىْيَْكفُُرو ِدْٱَّلله ًَ َْوتُِِْع ٌَ ِطِمْيُْؤِيُُى ِدْأَفَثِٱْنثََٰ ْٱنطهيِّثََٰ ٍَ ّيِ
8 

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari 

jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari 

pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa 

                                                           
5
 M. Partoyo, Buku Pintar Agama Islam (Bandung: Agung Ilmu, 2012), cet. III, h. 161. 

6
 Abu Abdullah  Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini 

(Selanjutnya disebut Ibnu Majah), Sunan Ibnu Majah (Riyadh: Makrabah Ma‟arif), cet. I, h.609.  

Hadis No. 3671. 
7
 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. 

8
 QS. An-Nahl [16}: 72. 
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mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat 

Allah.
9
 

 

 Allah SWT berfirman, 

ْ ٍه ِشُروُه ْتََٰ ٍَ ُْنَُكىْْفَٱْنـ َٰ َوٱْترَغُىاَْياَْكرََةْٱَّلله
10

 

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 

ditetapkan Allah untukmu.
11

 

 

 Ibnu Abbas menafsirkan, maksud kalimat: “Apa yang telah  ditetapkan 

Allah” pada ayat diatas adalah anak. Pendapat yang sama juga disampaikan para 

ahli tafsir lain seperti Ikrimah, Mujahid, Hasan al-Basri, al-Dhohhak dan as-

Suda.
12

 

Namun dibalik anugerah tersebut, tersimpan amanah dan tanggung jawab 

yang sangat besar. Salah satu tanggung jawab terbesar orangtua terhadap anak 

adalah memberikan pendidikan yang baik, tentunya pendidikan yang sesuai 

dengan ajaran Islam sehingga dapat melahirkan generasi Islam yang kuat, mulia 

dan siap berkompetisi dalam kehidupan dunia yang semakin hari semakin 

berkembang. Juga mampu melanjutkan estafeta dakwah Islam. 

Islam sangat menekankan pendidkan anak secara baik serta penyediaan 

sarana-sarana dan lingkungan yang baik.
13

 Rasulullah SAW bersabda,  

ٍْْ َُْعهَْيِهَْوَسههَىْقَاَلَْياَََْحَمْْعًرو َع َِْصههىْاَّلله تٍْسعيذْتٍْانعاصَْرُسىِلْاَّلله

ٍٍْ ْأَدٍَبَْحَس ٍْ ََْْحٍمْأَْفَضَمِْي ٍْ َواِنذٌَْونَذًاِْي
14 

                                                           
9
 Al-Qur‟anulkarim: Al-Quran dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih 

(Bandung: Sygma Publishing, 2011), cet. I, h. 274. 
10

  QS. Al-Baqarah [2]: 187. 
11

  Al-Qur‟anulkarim: Al-Quran dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih, h. 

29. 
12

 Adil Yusuf al-Izazy, Fiqh Kehamilan, terj. R. Taufiqurrochman (Pasuruan: Hilal 

Pustaka, 1428 H), cet. I, h. 2. 
13

 Ubes Nur Islam, Mendidik Anak dalam Kandungan (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. 

III, h. 8. 
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Dari Amru bin Sa‟id bin Al‟Ash, Rasulullah SAW bersabda,”Tidak 

ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih 

utama daripada adab (akhlak) yang baik.” 
15

 

 

 Mendidik anak bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi orangtua pada 

masa ini harus dihadapkan pada suatu tantangan, yaitu sebuah kondisi zaman yang 

sungguh tidak ringan. Pada era globalisasi ini, di tengah perkembangan ilmu 

pengetahuan dan telekomunikasi, mata, telinga, hati anak-anak dihadapkan pada 

informasi ataupun peristiwa kejahatan dan kekerasan yang semakin marak terjadi 

di masyarakat. Tentu kondisi lingkungan seperti itu akan sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak. 

 Pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas, namun pendidikan yang 

akan dibahas disini adalah pendidikan yang diberikan kepada anak yang masih 

dalam kandungan yang tentunya mempunyai keterbatasan, karenanya para ahli 

pendidikan memberikan istilah pendidikan anak prenatal. Pendidikan prenatal 

merupakan pemberian stimulus kepada anak dengan latihan-latihan dan metode 

tertentu yang dilakukan ibu. Menurut Rene Van de Carr, stimulasi prenatal dapat 

membantu mengembangkan orientasi dan keefektifan anak dalam mengatasi dunia 

luar setelah ia lahir.
16

 

 Berdasarkan teori pendidikan pralahir yang telah disinggung sebelumnya, 

dapat diketahui bahwa memberikan pendidikan kepada anak dari sejak usia dini, 

merupakan hal yang sangat efektif dalam pembentukan jati diri dan kepribadian 

anak. Namun sayangnya masih banyak orangtua yang belum begitu memahami 

                                                                                                                                                               
14

 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi (selanjutnya disebut Imam 

Tirmidzi), Sunan Tirmidzi, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2014), edisi ke-5.  Hadis No. 1875. 
15

 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. 
16

 Abd. Rahmat Syukur, Konsep Islam Tentang Pendidikan Prenatal, h. 36. 
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mengenai hal tersebut dan beranggapan bahwa pendidikan anak barulah dimulai 

sesudah masa kelahiran, atau bahkan ketika masa kanak-kanak karena pada masa 

itulah anak-anak mulai mengerti dan dapat berkomunikasi. 

Islam begitu menaruh perhatian besar tehadap pendidikan pralahir. Dalam 

literatur Islam, pendidikan pralahir dikenal dengan istilah tarbiyah qabl al-

wiladah, seperti tercantum pada kitab Manhaj Sunnah al-Nabawiyyah fii 

Tarbiyatil Insan karya Dr. Baddir Muhammad Baddir. Dalam kitab tersebut 

dibahas bahwa tarbiyah qabla al-wiladah dimulai sejak memilih pasangan hidup,  

sebagaimana teridikasi dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, 

ٍْْ ُجىاْانَُِّساَءَْْع َُْعهَْيِهَْوَسههَىْقَاَلََْلْذََسوه َِْصههىْاَّلله ٍروَْرُسىِلْاَّلله ًْ َْع ٍِ ِْْت َعْثِذْاَّلله

ْ ٍه ْفَعََسىْأَْيَىانُُه ٍه ِِْلَْيَىاِنِه ٍه ُجىُه َْوََلْذََسوه ٍه ْيُْرِديَُه ٌْ َ ْأ ٍه ْفَعََسىُْحْسُُُه ٍه ِنُحْسُِِه

ْذَْ ٍْ َْونَِك ٍه ْذُْطِغيَُه ٌْ ْأَ ٍٍ ِْدي ْرَاُخ َْسْىدَاُء َْخْرَياُء َْوَِلََيحٌ ٍِ ي ْانذِّ َْعهَى ٍه ُجىُه َسوه

أَْفَضمُْ
17

 

Dari Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah 

kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi 

kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka 

karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu 

membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan 

agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya 

sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama.
18 

 
Perhatian Islam terhadap pendidikan pralahir dapat kita lihat pada hadis 

mengenai tidak diwajibkannya berpuasa bagi seorang wanita yang sedang 

mengandung. Hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan pendidikan pralahir 

                                                           
17

 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah,  h. 323. Hadis No. 1859. 
18

 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. 
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anak, karena kesehatan fisik sang ibu akan berpengaruh pada perkembangan anak 

dalam kandungan. Rasulullah SAW bersabda: 

ٍْْ َْوَضَعَْْع َْوَجمه ََْعسه ْاَّلله ٌه َُْعهَْيِهَْوَسههَىْقَاَلْإِ َِْصههىْاَّلله َْياِنٍكَْرُسىِلْاَّلله ٍَ أََََسْْت

ْ َْواْنَحاِيِم َسافِِر ًُ ْاْن ٍْ َْوَع ََلجِ ْانصه َْشْطَر َسافِِر ًُ ْاْن ٍْ ْأَْوَْع ْىَو ْانصه ْرِضعِ ًُ َواْن

يَاوَْ انّصِ
19

 

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah membebaskan setengah 

kewajiban shalat bagi musafir, dan kewajiban puasa bagi musafir, 

ibu hamil dan wanita yang menyusui.” 
20

 

 

ٍْْ ْذََخاُفَْعهَىَْْع ِْنْهُحْثهَىْانهرِي َْوَسههَى َْعهَْيِه ُ َْصههىْاَّلله ِ ْاَّلله َْياِنٍكَْرُسىُل ٍَ ْْت أََََس

ْرِضعِْانهرِيْذََخاُفَْعهَىَْونَِذَها ًُ ْذُْفِطَرَْوِنْه ٌْ َ ََْفِسَهاْأ
21 

 Dari Anas bin Malik, ”Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

memberi keringanan wanita hamil untuk berbuka jika merasa 

khawatir dengan keselamatan jiwanya, dan bagi wanita menyusui 

jika khawatir dengan keselamatan anaknya.”
22

 

 

 Konsep pendidikan pralahir telah berkembang dalam ilmu pengetahuan 

modern. Namun dalam Islam sesungguhnya konsep ini telah lama lahir. Bahkan 

pembahasannya memiliki cakupan yang lebih luas daripada pembahasan pralahir 

dalam kehidupan modern. Islam sangat memberikan perhatian khusus terhadap 

wacana pendidikan pralahir tersebut, sebagaimana  terlihat pada penjelasan yang 

telah disampaikan sebelumnya. Dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik 

untuk meneliti hadis-hadis mengenai pendidikan pralahir. Penelitian tersebut akan 

dituangkan dalam sebuah bentuk karya ilmiah dengan judul “Pendidikan Pralahir 

dalam Perspektif Hadis 

                                                           
19

 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, h. 292. Hadis No. 1667. 
20

 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. 
21

 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, h. 292. Hadis No. 1668. 
22

 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merusmuskan beberapa 

permasalahn yang akan menjadi acuan bagi penelitian ini. Adapun permasalahan 

tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan mendasar sebagai berikut: 

1. Bagaimana tema pendidikan pralahir dalam perspektif hadis? 

2. Bagaimana pemahaman hadis pendidikan pralahir dan relevansinya 

dengan kehidupan modern?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana tema pendidikan pralahir dalam perspektif hadis. 

2. Mengetahui bagaimana pemahaman hadis pendidikan pralahir dan 

relevansinya dengan kehidupan modern. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah wawasan keilmuan di bidang hadis, khususnya yang 

berkaitan dengan pendidikan pralahir. 

2. Untuk menambah pemahaman bagi para orangtua ataupun para calon 

orangtua, bahwa pendidikan tidak hanya dimulai sejak masa kelahiran, 

melaikan dimulai sejak masa pralahir. 

3. Dapat dijadikan inventaris perpustakaan jurusan ataupun fakultas. 
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E. Penjelasan Judul Penelitian 

Sebagaimana lazimnya dalam setiap penulisan karya ilmiah atau skripsi, 

maka terlebih dahulu diberi batasan pengertian judul yang akan dibahas sehingga 

dalam pokok penguraiannya tidak terjadi kesimpangsiuran dan salah pengertian 

mengenai judul yang diangkat. 

Adapun judul yang diangkat ialah : “Pendidikan Pralahir dalam 

Perspertif Hadis.” 

Judul ini dimaksudkan untuk mengetahui pembahasan tema pendidikan 

pralahir  dalam perspektif hadis, pemahaman dan juga relevansinya tengan teori 

pendidikan pralahir yang berkembang dalam kehidupan modern. Adapun hadis 

yang akan diteliti tidak terbatas pada kitab tertentu. Karena penelitian ini 

merupakan penelitian tematik, maka pembatasan itu terlihat jelas pada tema yang 

akan dibahas, yaitu pendididkan pralahir 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pendidikan merupakan sebuah upaya pembentukan jatidiri dan kepribadian 

seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Baihaqi yang menggutip dari 

Anton Moeliono dkk. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Jadi kata 

pendidikan tersebut memiliki makna yang sangat luas dan universal yaitu proses 
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transformasi  dari A ke B tentang sistem nilai (ideologi, ajaran, orientasi dan lain-

lain), dengan metode, untuk sebuah pendewasaan manusia.
23

 

Sejak dalam kandungan, interaksi antara bayi dan orangtua telah ada, 

khususnya dengan ibu. Sebagaimana dikatakan Yusuf Qaradhawi bahwa 

hubungan pertama seorang manusia dengan seorag wanita adalah dengan ibunya, 

yang menderita kesakitan saat hamil, melahirkan, dan membesarkan anak-

anaknya.
24

 Itu artinya segala sesuatu yang terjadi kepada orangtua akan 

mempengaruhi anak. Menurut Abu Ahmadi, ada berbagai faktor yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan anak sewaktu dalam kandungan, misalnya 

kesehatan ibu, suasana jiwa ibu, dan lain-lain.
25

 

Atas dasar kepercayaaan bahwa ada pertumbuhan sewaktu bayi dalam 

kandungan, maka tidaklah mengherankan jika Islam mengatakan bahwa 

pendidikan sudah dimulai sejak bayi masih dalam kandungan. Kelahiran hanya 

merupakan perpindahan dari alam tenteram dan terbatas ke dunia yang sangat luas 

dan beraneka ragam suasananya.
26

  Mengenai pendidikan pralahir, tersirat pada 

sebuah pribahasa yang sangat familiar didengar, yaitu “Tuntutlah ilmu mulai 

sejak al-mahdi hingga liang lahat.”Kata “al-mahdi” dalam pribahasa diatas, 

dalam terjemahan ulama khalaf  kini diartikan sebagai masa bayi dalam 

kandungan ibunya. 
27
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 Ubes Nur Islam, Mendidik Anak dalam Kandungan, h. 3. 
24

 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqih Wanita, terj. Acemg Misbah, dkk. (Bandung: Jabal, 2012), 
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Pendidikan dalam Islam menurut Abdul Fattah Jalal (1988), tujuan 

umumnya ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Ia menyatakan bahwa 

tujuan ini akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus. Kemudian dengan mengutip 

surat at-Takwir ayat 27, Jalal menyatakan bahwa tujuan itu adalah untuk semua 

manusia menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah.
28

 Untuk itu 

dari semenjak dalam kandungan, bayi harus mulai dikenalkan pada penanaman 

nilai-nilai keislaman, dan tentu itu merupakan tanggung jawab besar bagi 

orangtua, khususnya seorang ibu yang mengandung. Maka tidak heran jika Islam 

mengajarkan tiap mukmin untuk mempersiapkan pendidikan anak jauh sebelum 

terjadinya kelahiran itu sendiri, yaitu sejak ia menentukan pilihan jodohnya.
29

 

Pilihlah jodoh yang baik karena dengan demikian ia akan jadi orangtua yang dapat 

memberikan pendidikan yang baik kepada anak.  

Beberapa uraian sebelumnya memberikan gambaran bahwa pendidikan 

pralahir dalam Islam dan pengetahuan modern memiliki kesamaan. Namun tetap 

saja jika dilihat dari segi filosofisnya tentu ada perbedaan, karena orientasi 

pendidikan Islam adalah dunia dan akhirat sedang pengetahuan modern hanya 

terbatas dunia saja. 

Para ilmuwan dan agamawan menegaskan bahwa orangtua berpotensi 

mewariskan kepada anak-cucunya sifat-sifat jasmaniah dan ruhaniah melalui gen 

yang mereka miliki. Dalam bahasa hadis, Nabi Muhammad SAW menamai gen 

dengan „iriq. Beliau berpesan agar calon bapak berhati-hati dalam memilih tempat 
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 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendididkan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), cet. X, h. 46. 
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untuk menaburkan benih yang mengandung gen al-„irqu dassas, (gen itu 

sedemikian kecil dan tersembunyi namun memberi pengaruh pada keturunan).
30

 

Pada masa sekarang, harus disadari bahwa penanaman nilai-nilai 

keislaman harus dimulai sejak anak masih dalam kandungan, berikan stimulus 

yang baik kepada anak karena itu akan sangat berpengaruh ketika kelak bayi itu 

telah lahir ke dunia. Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah 

mengisyaratkan mengenai hal  tersebut, maka yang perlu dilakukan hanyalah 

berusaha memahami pesan-pesan yang telah disampaikan Rasulullah tersebut agar 

dapat dipahami bahwa pendidikan haruslah dimulai dari semenjak dini yaitu sejak 

masa pralahir. 

Dalam pandangan Islam, pendidikan pralahir seperti telah dikemukakan di 

atas, proses persiapannya telah dimulai sejak proses pemilihan pasangan hidup 

untuk dapat mewujudkan penikahan yang ideal, yaitu penikahan yang 

dilaksanakan di atas prinsip-prinsip Islam yang kuat untuk menyiapkan dan 

membentuk generasi.
31

 Maka dalam karya ilmiah ini pembahasan akan dimulai 

dari pemilihan jodoh, adab antara suami-istri dan tanggung jawab orang tua dalam 

memelihara anak dalam kandungan.  

. 

G. Tinjauan Pustaka 

 Sudah banyak buku atau tulisan yang membahas tentang pendidikan anak 

pralahir, baik yang berupa penelitian, buku, maupun artikel. Buku-buku yang 

membahas masalah pendidikan pralahir diantaranya, buku yang berjudul Mendidik 
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 M. Quraish Shihab, Lentera Al-Quran (Bandung: Mizan,  2013), edisi II, h..213. 
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Anak dalam Kandungan karya Ubes Nur Islam. Buku tersebut mengulas tentang 

masalah mendidik anak dalam kandungan yang dibahas dalam kerangka 

implementasi yang cukup utuh, berbasis visi islami. 

Adapun karya ilmiah di perguruan tinggi yang membahas mengenai 

permasalah tersebut diantaranya yaitu: 

1. Skripsi karya Siti Fajarsari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan 

judul Pendidikan Prenatal Sebagai Pengembangan Potensi Anak dalam 

Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu metode dan materi 

pengembangan potensi pada masa prenatal. 

2. Skripsi karya Kodijah dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul  

Pendidikan anak Usia Prenatal Menurut Konsep Islam. Skripsi ini 

menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah 

diperoleh langkah-langkah dalam mendidik anak usia prenatal juga faktor-

faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia prenatal. 

3. Tesis karya Drs. H. Abd. Rahmat Syukur, M.Ag., dari Pasca Sarjana 

Universitas Islam Jakarta dengan judul Konsep Islam Tentang Pendidikan 

Prenatal, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul 

yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

hermeneutika dan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil dari 

penelitian ini adalah perkembangan anak prenatal menurut Islam dan 

perbandingannya dengan teori sains modern. 
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Karya-karya tersebut lebih ditekankan pada teori pendidikannya, 

sedangkan pada karya ilmiah ini akan dibahas mengenai pendidikan prenatal 

dalam perspektif hadis, objek utamanya adalah hadis-hadis yang diindikasi 

membahas hal tersebut berserta syarahnya, sedangkan teori pendidikan prenatal 

secara umum akan menjadi pendukung dalam pembahasan karya ilmiah ini. 

Selain itu ada pula skripsi bertemakan pendidikan dalam perperktif hadis 

seperti skripsi karya M. Arisbaya Kusdinar dari UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, dengan Judul Membentuk  Generasi Muslim Perpektif Hadis. Metode 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-korelasi, dengan 

sumber utama kitab-kitab hadits yang berkaitan dengan pembahasan. Temuan dari 

penelitian ini yaitu dipeoleh fase-fase perkembangan dalam membentuk generasi 

muslim. Pembahasan pada skripsi ini memang tidak terlepas dari bahasan 

mengenai pendidikan anak untuk membentuk generasi muslim. Pembahasan 

dimulai dari  pendidikan anak pasca kelahiran dalam perpektif hadis. Sayangnya 

dalam skripsi ini hanya sedikit disinggung mengenai pendidikan pralahir, itupun 

hanya pada subab landasan teori. Padahal itu merupakan bagian penting dalam 

pendidikan manusia dalam perspektif hadis. Atau mungkin penulis memang 

membatasi hanya dari masa kelahiran agar pembahasan tidak terlalu luas. 

Selain beberapa karya diatas, masih banyak lagi karya ilmiah lain dengan 

pembahasan yang serupa. Meskipun telah banyak karya yang membahas 

mengenai pendidikan pralahir atau pendidikan dalam perpektif hadis, namun 

untuk pembahasan khusus mengenai pendidikan pralahir dalam perspektif hadis 

belum ditemukan penulis. Sehingga penulis berpendapat penelitian ini akan 
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memiliki batasan masalah yang lebih sempit namun pembahasan yang diperoleh 

akan lebih mendalam. 

 

H. Metode dan Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Berhubung penelitian yang penulis lakukan ini bersifat studi literatur, 

maka digunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis isi/content 

analysis. Metode deskriptif ialah metode yang bertujuan untuk melukis jelaskan 

secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu 

secara faktual dan cermat. Adapun terkait dengan pendekatan, yaitu content 

analysis, ialah metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat 

normative, dengan menganalisis sumber-sumber tertentu dan datanya 

dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.
32

 

Selain itu, karena diarahkan pada objek hadis, maka digunakan pula 

metode maudhu‟i. Metode maudhu‟i adalah suatu metode yang berusaha mencari 

jawaban hadis tentang tema tertentu.
33

 Metode maudhu‟i merupakan metode 

memahami hadis dengan menghimpun hadis-hadis dengan sebuah tema tertentu, 

yang kemudian dibahas dan dianalisis sehingga menjadi satu kesatuan yang 

utuh.
34
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 Tim Penyusun , Pedoman Penulisan Skripsi (Bandung : Fakultas Ushuluddin UIN 

Bandung, 2012), h. 43-44. 
33

 Abustanu Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Filsafat Ilmu Hadis (Surakarta: Zadahaniva 

Publishing, 2011), cet. I, h. 181. 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer di sini merupakan data pokok yang digali sebagai bahan utama 

untuk memperoleh jawaban atas persoalan yang ada. Karena studi ini membahas 

tentang masalah pendidikan pralahir, maka sumber utama adalah kitab-kitab hadis 

dan syarah yang ada kaitannya dengan pendidikan pralahir. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer. Dalam 

penelitian ini data sekundernya adalah kitab-kitab (buku-buku) ataupun berbagai 

karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga berupa  karya 

tulis yang terkait dengan pendidikan pralahir. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan/studi dokumentasi (library research/book survey), yaitu 

teknik penelitian dengan cara mengkaji sejumlah teks atau dokumen yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan 

literatur yang sesuai dalam penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data 

penelitian. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis terhadap data-data 

yang telah terkumpul. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari materi-materi yang 

sudah dikumpulkan dan dianalisis. 
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4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
35

 

Data-data yang telah penulis kumpulkan dari berbagai sumber, diseleksi dan 

dirangkaikan ke dalam hubungan-hubungan teori, sehingga membentuk suatu 

pengertian-pengertian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

analisa isi. 

 

5. Langkah Langkah Penelitian 

 Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Menghimpun atau mengumpulkan data tentang hadis-hadis yang berkaitan 

dengan tema pendidikan pralahir, baik yang secara langsung menyebut 

term tersebut maupun yang semakna. 

b. Melakukan kategorisasi atau klasifikasi dari setiap hadis. 

c. Mentakhrij hadis-hadis yang sudah terhimpun untuk menentukan kualitas 

hadis-hadis tersebut. 

d. Membahas dan merumuskan makna dari hadis-hadis tersebut, dengan 

mencari syarahnya dan korelasinya (munasabah) dengan hadis yang lain. 

e. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung 

dan data-data lain yang relevan. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : 

ALFABETA, 2012), h. 224. 
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f. Memaparkan hasil analisa dan menjelaskan temuan-temuan yang 

didapatkan dalam penelitian ini. 

g. Memberikan kesimpulan hasil dari penelitian ini. 

h. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep (grand 

concept) sebagai bentuk laporan hasil penelitian dan sebuah karya 

penelitian hadis.
36

 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan pembahasan, maka 

sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan 

satu sama lain. 

Bab Pertama, yang berisi pendahuluan yang di dalamnya membahas latar 

belakang yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah kemudian dilanjutkan 

dengan tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

metode dan langkah-langkah penelitian, kerangka berpikir, serta diakhiri dengan 

sistematika penulisan. 

Bab Kedua, menjelaskan tentang landasan teori penelitian yang 

didalamnya diuraikan mengenai pendidikan pralahir/prenatal yang berkembang 

pada teori pendidikan modern juga pendidikan pralahir/prenatal dalam Islam 

secara umum, selainitu karena peneliian ini adalah penelitian hadis tematik, maka 

dicantumkan pula mengenai metode pemahaman hadis. Bab ini merupakan bab 

yang menjadi pengantar untuk bab-bab selanjutnya.  
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Bab Ketiga, membahas tentang klasifikasi hadis-hadis tentang pendidikan 

pralahir juga penentuan kualitas hadis-hadis tersebut. 

Bab Keempat, pemahaman dan relevansi hadis-hadis tersebut  dengan teori 

pendidikan pralahir/prenatal dalam kehidupan modern.  

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dalam pembahasan skripsi ini. Bab 

ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab 

ini berisi saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dalam bidang 

yang sama. Bab ini merupakan penutup dari serangkaian bab-bab  yang ada dalam 

penelitian skripsi.  

 


