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Bab I 

Konsepsi Kasih Sayang Dalam Kajian Psikologi Islam 

Islam merupakan agama yang lekat dengan nuansa cinta dan kasih 

sayang. Ada banyak ayat Allah yang menuntun manusia untuk saling 

mencinta dan berkasih sayang sehingga menimbulkan kedamaian dan 

keharmonisan yang hakiki. Sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada 

hamba-Nya; Allah memberikan syurga bagi mereka yang ber‟amal 

hasanah ketika di dunia. Selain itu Allah juga memberikan pasangan 

hidup bagi setiap insan guna memberikan kebahagiaan di dalamnya. Hal 

ini tercermin dari ayat Allah adalah surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS.Ar-Rum:21). 

Dalam konsep Islam terdapat empat tingkatan kasih sayang yaitu: 

pertama, Kasih sayang terhadap Allah SWT. Kedua, Kasih sayang 

terhadap Rosulullah. Ketiga, Kasih sayang terhadap sesama manusia. 

Keempat, kasih sayang terhadap makhluk lain seperti binatang dan 

tumbuhan. Kesemua tingkatan kasih sayang tersebut dalam kajian 

Psikologi Islam bersumberkan pada struktur nafsani manusia, yang 

meliputi; qalbu, akal dan hawa nafsu yang ada pada manusia. 

Di dalam qalbu daya yang dominan adalah emosi (rasa) atau afektif 

yang akhirnya akan melahirkan kecerdasan emosi. Dengan konteks lain, 
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bahwa jika qalbu diberdayakan dengan baik, akan memunculkan energi 

positif yang kuat untuk menyayangi dan mencintai Allah, diri-sendiri dan 

orang lain. Menurut Abdul Mujib seorang pakar Psikologi Islam, di 

dalam qalbu terdapat unsur konasi yang mampu berbuat, berusaha, 

berkemampuan dan berkehendak.
1
 

Apabila ditarik dalam pembahasan kasih sayang, unsur konasi ini 

yang menggerakan manusia untuk berbuat yang terbaik bagi siapapun 

yang disayang. Bahkan  berusaha “merubah diri-sendiri” menjadi lebih 

baik guna dipersembahkan kepada siapapun yang dicintainya. Atau pula 

memiliki tekad dan kehendak yang kuat untuk membahagiakan pihak-

pihak yang disayangnya. Oleh karena itu qalbu memiliki potensi 

menggerakkan ke arah positif yang melibatkan semua unsur tubuh 

termasuk unsur jasmani. 

Lain halnya apabila potensi qalbu dimatikan, maka secara langsung 

qalbu tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya. Unsur konasi pun 

tidak berfungsi secara utuh. Sehingga yang muncul dari dalam qalbu 

terwujudkan melalui penyimpangan-penyimpangan perilaku yang 

bernilai buruk. Salah satu yang termatikan adalah hilangnya kesadaran 

dari dalam qalbu untuk saling menyayangi dan mencintai. Beberapa hal 

yang muncul adalah dengki, iri, sombong, berpaling atau condong pada 

kesesatan, panas hati. 

Akal merupakan bagian dari struktur manusia yang memiliki potensi 

berkognisi atau berdaya cipta. Dengan pemberdayaan positif kognisi 

                                                             
1Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam,hlm.86   
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setiap insan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi fitrah-

nya yakni menjadi insan yang baik. Akal pun memiliki potensi lain yakni 

“pembeda” yakni antara hal-hal yang bernilai baik dan bernilai buruk. 

Atau hal-hal yang bermanfaat dan yang berbahaya. Oleh karenanya akal 

mendapatkan predikat “al-tafkir” (thinking) yang bermakna memikirkan. 

Hal ini dikarenakan tugas akal adalah memikirkan sesuatu untuk 

diteruskan dalam aktivasi jasad sehingga mewujudkan perilaku.  

Apabila dikorelasikan dalam konteks kasih sayang, akal mampu 

mengarahkan jasmani manusia pada perilaku yang mengasihi, 

menyayangi dan mencintai Allah, orang lain ataupun makhluk lain. Hal 

ini mengingat manusia mampu berfikir mana sesuatu yang mesti 

dibudayakan dan mana sesuatu yang mesti ditinggalkan. Di samping itu 

melalui akal manusia mampu berdaya cipta sehingga akan menggunakan 

daya ciptanya untuk melihat realita bahwa manusia tidak bisa hidup 

tanpa didampingi kasih sayang dan cinta mencintai. 

Di dalam Psikologi Islam terdapat perbedaan proses pemunculan 

kasih sayang dari qalb dan akal,  terlihat bahwa kasih sayang yang 

berasal dari akal merupakan hasil pemikiran rasional yang didampingi 

alasan-alasan tertentu sehingga memunculkan kewajiban untuk berkasih 

sayang. Sedangkan kasih sayang yang berasal dari qalb merupakan hasil 

supra rasional yang tercipta dari naluri yang membutuhkan adanya kasih 

sayang dalam setiap tindakan. Kasih sayang yang berasal dari akal hanya 

sampai pada tahapan “kesadaran”, sedangkan kasih sayang yang berasal 

dari qalb sampai pada tahapan supra-kesadaran, yakni benar-benar terasa 
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nikmat dan effect positifnya di hati yang tidak hanya sekedar 

dirasionalkan. 

Perihal hawa nafsu dalam kajian Psikologi Islam terbagi menjadi dua 

macam yakni al-ghādhab dan al-syahwat. Karakter dari al-ghādhab ini 

menghindari dari segala sesuatu yang membahayakan, dan lebih condong 

kepada pertahanan diri, cinta kepada kebaikan dan lebih bertititik poin 

pada hal-hal yang memanfaatkan.
2
 Lain halnya dengan al-syahwat yang 

memiliki naluri kebinatangan, ataupun sesuatu yang bersifat 

menyenangkan diri sendiri tanpa berlandaskan syar‟i. Hal yang demikian 

merugikan diri sendiri dan orang lain. 

Dalam perspektif psikologi, qalbu lebih berorientasi pada ruh, 

sedangkan hawa nafsu mengorientasikan diri pada tataran jasad yang 

bersifat inderawi (hissiyyah). Sebagaimana akal, hawa nafsu pun 

memiliki kemampuan untuk ber-konasi yakni bereaksi, berbuat, berusaha 

dan berkehendak. Dalam kaitannya dengan kasih sayang, hawa nafsu 

yang berperan adalah jenis al-ghādhab yakni hawa nafsu yang lebih 

condong kepada kebaikan dan tidak merugikan. Melalui jenis hawa nafsu 

ini akan berbuat, bertindak dan berusaha serta berkehendak untuk berbuat 

yang membahagikan orang lain, tidak memberatkan, penuh kasih sayang. 

Qalbu, akal dan hawa nafsu yang difungsikan dengan baik 

mengarahkan manusia pada kondisi sakīnah, mawaddah wa rahmah (QS. 

Ar-Ruum:21). Sakīnah memiliki pengertian tenang. Ketenangan yang 

diderivasikan pada hati dan perilaku. Atau istilahnya ketenangan rohani 

                                                             
2Ibid.,hlm. 109   



6 

 

dan jasmani. Sementara Ibnu Katsir mengartikan Sakīnah sebagai 

berikut: 

1. Lita‟ tafu: saling mengikat hati. Faktor ikatan hati yang 

dimaksudkan adalah keimanan, bukan harta, kedudukan, apalagi 

bentuk fisik. Sehingga bisa saling mengingatkan dalam hal 

kebaikan serta saling menasehati untuk bersabar ketika 

menghadapi suatu permasalahan. 

2. Tamilu „Ilaiha: condong kepada orang yang dicintai dan 

disayangi. Maksudnya adalah condong pikiran, perasaan, 

tangggung jawab. 

3. Tadma‟inubiha: merasa tenang dengan orang yang dicintai dan 

disayangi. 

Berdasarkan definisi Ibnu Katsir menurut penulis, di dalam sakīnah 

terdapat unsur-unsur; Pertama, keterpaduan hati. Dalam hal ini 

kecerdasan hati menjadi poin yang penting. Dengan kecerdasan hati akan 

mampu menyelaraskan perilaku untuk saling mencintai dan menyayangi 

sehingga mendapatkan ketenangan. Kedua, perasaan yang terikat. 

Artinya, di dalam sakīnah, terdapat perasaan yang selalu mencintai dan 

menyayangi “seseorang”, adanya perasaan damai dan sejahtera, sehingga 

keinginan untuk terus menyayangi berkelanjutan.
3
 

Sakīnah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yakni sakana-yaskunu 

sakīnatan yang berarti tenang atau diam. Apabila dirujuk kepada term 

keluarga maka menjadi “keluarga yang tenang, damai, dan tenteram. 
                                                             
3 Sakinah, alqaul-tafsīr al-Qur’an menurut  salafus Soleh, www.alqaul.com/tag/sakīnah  
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Ayat Allah yang berhubungan dengan Sakīnah ini adalah surat al-Fāth 

ayat 4 menyatakan: 

  ............. فِيَلُلُوِبَاْلُوْؤِهٌِييَ َهُوَ  ِكيٌ ةَ  َالسَّ ل  ًْز  الَِّذيَأ      

 Artinya: Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam 

hati orang-orang mu'min. 

Ayat di atas menunjukkan bahwa ketenangan hanya diciptakan oleh 

Allah dan ditujukan kepada mereka yang masuk dalam kategori orang-

orang mu‟min. Oleh karena itulah, ketenangan di dalam keluarga hanya 

bisa dianugerahkan kepada keluarga yang melandaskan diri mereka 

kepada agama. Dengan landasan agama yang kuat akan mampu 

melahirkan keluarga-keluarga yang Islami dan condong kepada 

ketenangan, kedamaian dan kebahagiaa. 

Zaid Bin Muhammad Ar-rummany dalam artikelnya menjelaskan 

bahwa rasa aman, ketenteraman dan kemantapan dapat membawa 

keselamatan bagi anak-anak dari setiap hal yang mengancam eksistensi 

mereka dan menjadikan mereka menyimpang serta jauh dari jalan yang 

lurus, sebab mereka tumbuh di dalam suatu 'lembaga' yang bersih, tidak 

terdapat kecurangan maupun campur tangan, di dalamnya telah jelas hak-

hak dan arah kehidupan, masing-masing individu melakukan 

kewajibannya.
4
 

Ketenangan di dalam keluarga menjadi penentu langkah selanjutnya. 

Dengan ketenangan akan menghasilkan anak-anak yang tenang, ramah 

lingkungan, dan cerdas secara emosi. Lain halnya apabila di dalam 

                                                             
4 Sakinah, mawaddah wa rahmah,ummusalma.wordpress.com/2007/02/17 
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keluarga minim ketenangan, maka akan menghasilkan anak-anak yang 

sering cemas, gelisah, mudah emosi, dan tidak ramah lingkungan. 

Selain Sakīnah, hal yang perlu diperhatikan adalah mawaddah. 

Mawaddah pengertian filosofis yaitu adanya dorongan batin yang kuat 

dalam diri orang yang menyayangi untuk senantiasa berharap dan 

berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang 

buruk, dibenci dan menyakitinya. Mawaddah adalah kelapangan dada 

dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. 

Dengan demikian menurut penulis mawaddah merupakan aplikasi 

dari harapan, hal ini berarti terdapat tendesi perbuatan yang dinyatakan 

oleh seseorang yang mengaku dirinya “menyayangi” dan “mencintai.” 

Perbuatan untuk selalu “membahagiakan” seseorang, perbuatan untuk 

“menghindarkan” orang yang disayangi dari keburukan, dan perbuatan 

untuk tidak menyakiti  orang yang dicinta. Wujud dari mawaddah di 

antaranya‟; saling memberi, saling menghadiahkan sesuatu, saling 

mengingatkan, yang kesemua itu untuk memberi kebahagiaan orang yang 

disayang dan dicintai. 

Di dalam konteks kekeluargaan, mawaddah merupakan hal penting 

yang seharusnya dibudayakan oleh masing-masing individu di dalam 

keluarga. Harapannya akan terbentuk  keluarga yang terbuka, keluarga 

yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga tercipta 

kerekatan sosial di dalam keluarga. Selain itu juga diharapkan terbangun 

keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk saling membahagiakan 

dengan cara-cara yang menyenangkan. Manakala mawaddah ini berhasil 
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diterapkan niscaya akan menjauhkan dari penyimpangan-penyimpangan 

keluarga dan problem keluarga. Ayat Allah yang dekat dengan konsep 

mawaddah ini, yang menganjurkan untuk berkasih sayang dalam 

keluarga adalah:َ 

Artinya: Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu 

upahpun atas  seruanku kecuali kasih sayang dalam 

kekeluargaan". (QS. Asy Syuura:23)  

Ayat di atas merupakan ayat anjuran yang sifatnya mutlak dari Allah 

untuk membina keluarga mawaddah. Bahkan Allah dengan tegas tidak 

meminta apapun kepada hamba-Nya, kecuali hanya hamba-Nya 

mengikuti anjuran untuk tidak meninggalkan mawaddah dalam membina 

hubungan kekeluargaan. Ketegasan Allah tersebut semakin membuktikan 

bahwa keluarga yang kental nuansa mawaddah akan dirahmati Allah. 

Perihal yang dimaksud rahmah adalah kasih sayang. Kasih sayang 

yang bisa diwujudkan dengan memberi rasa aman kepada pihak-pihak 

yang disayang, dekat dengan nuansa persahabatan antara sesama, saling 

melindungi dari keburukan, lembut dalam sikap. Pada substansinya 

antara sakinah, mawaddah dan rahmah memiliki keterpaduan yang 

saling mengikat. Sakinah memberi rasa ketenangan, mawaddah 

merupakan aplikasi dari harapan yang dicanangkan sedangkan rahmah 

kental nuansa kasih sayang. 

Pada kajian disertasi ini konsep yang diterapkan adalah rahmah yakni 

kasih sayang terhadap remaja yang mengalami kenakalan sosial. Hal ini 

karena sentuhannya langsung kepada remaja yang menggunakan 

pendekatan kasih sayang. Kemudian diderivasikan kasih sayang tersebut 
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kepada wilayah keluarga inti. Menurut penulis sendiri, rahmah 

cakupannya lebih luas daripada sakīnah dan mawaddah. Ketika masuk 

pada tahapan rahmah maka ending-nya atau dampaknya akan mengarah 

pada sakīnah yakni ketenangan, dengan asumsi bahwa rahmah atau kasih 

sayang memberikan unsur-unsur penghargaan, toleransi penghormatan, 

kedekatan sosial, peniadaan kekerasan, peniadaan pembeda-bedaan. 

Kesemua hal tersebut menjadikan keluarga penuh ketenangan dan 

kedamaian. Adapun mawaddah adalah perilaku yang dinyatakan, yang 

pada esensinya menyatakan hal-hal yang berkaitan di dalam konsep 

rahmah. Sebagai contoh, menyatakan untuk saling berbagi, saling 

bertoleransi, saling menghargai, saling memuliakan. Berdasarkan 

pernyataan inilah penulis berasumsi untuk lebih menekankan pada 

tataran rahmah atau kasih sayang, yang secara tidak langsung di 

dalamnya sudah memuat sakīnah dan mawaddah. 
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Bab II 

Teori Pendidikan Kasih Sayang 

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab di atas bahwa kasih sayang 

merupakan modal besar dalam mendidik remaja, dengan kasih sayang 

menghantarkan  kunci “kesuksesan remaja” dalam berbagai bidang yang 

selaras dengan talenta-nya. Dengan kasih sayang melahirkan remaja-

remaja yang kreatif, inovatif unggulan dan berprestasi. 

Pendidikan berbasis kasih sayang idealnya dikembangkan dan 

dibudayakan oleh berbagai kalangan; keluarga, sekolah, masyarakat dan 

institusi-institusi kelembagaan lainnya. Sebab pendidikan sejenis ini 

lebih banyak berdampak positif terhadap remaja dan lebih mendorong 

remaja pada perilaku yang positif pula. 

Allport menyatakan bahwa penerapan pendidikan kasih sayang    

berupa ajaran hubungan diri yang hangat dengan orang lain merupakan 

salah satu bentuk dari kematangan dalam kepribadian.
5
Karenanya 

menurut penulis tidak salah jika pendidikan kasih sayang menjadi 

“tujuan” dan “tumpuan” berbagai kalangan meski baru sebatas “harapan” 

(expectation) dan belum sempurna dalam tataran aktualisasi. Sebagai 

bukti masih banyak orang tua yang lebih mengedepankan kekerasan 

terhadap remaja, atau guru yang kurang memperhatikan keluh kesah 

peserta didik, atau pula guru yang lebih memilih hukuman dengan 

                                                             
5Duane Schualtz, Psikologi Pertumbuhan Model-model Kepribadian Sehat, penerj. Yustinus, (Yogyakarta: 

PT Kanisius, 1991), hlm. 32. Menurut Allport ada tujuh kriteria kepribadian yang matang di antaranya: 

Pertama, perluasan perasaan diri, Kedua,  hubungan yang penuh kehangatan dan kasih sayang dengan 

orang lain, Ketiga, keamanan emosional, Keempat, persepsi realistis, Kelima,  ketrampilan-ketrampilan 

dan tugas-tugas, Keenam, pemahaman diri dan Ketujuh,  filsafat hidup yang mempersatukan. 
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kekerasan daripada sentuhan qalb.
 

Muhammad Anis menyatakan bahwa sebenarnya Allah telah 

mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa memiliki sifat 

rahmah yakni sifat yang penuh kasih sayang terhadap makhluk-makhluk 

sesama manusia maupun selain manusia, sebab yang menyayangi akan 

selalu memberikan kebaikan kepada yang disayangi.
6
 Bukti kebesaran 

rasa kasih sayang ilahi kepada makhluknya tercermin jelas pada hadiṡ 

Rasulullah, dimana  cerminan ini dapat dijadikan tauladan mulia bagi 

masyarakat sosial agar selalu mentradisikan pendidikan berbasis kasih 

sayang terhadap siapapun. Rasulullah SAW bersabda: 

Dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya 

Allah itu lunak dan menyukai kelunakan. Allah memberi karena 

kelunakan apa yang tidak Ia berikan karena kekerasan, dan yang tidak Ia 

berikan karena yang lain. (HR. Muslim) 

Terlihat pada hadiṡ di atas, Allah mengajarkan untuk 

mengembangkan kecerdasan interpersonal dalam masyarakat sosial 

dengan saling menyayangi, bersikap lunak tidak keras terhadap sesama  

makhluk  tidak terkecuali binatang sekalipun. Dalam hal ini terlihat Allah 

menyayangi semua makhluknya dalam bentuk dan ragam apapun.  Hal 

ini menjadi pelajaran besar bagi manusia sebagai makhluk yang berakal 

untuk tidak hanya mengembangkan rasa kasih sayang, sikap lunak dan 

santun kepada mereka-mereka yang sehat jiwa dan sehat perilakunya saja 

                                                             
6Muhammad Anis, Quantum al-Fatihah; Membangun Konsep Pendidikan Berasis Surah al-Fatihah, 

(Yogyakarta: Pedagogia, 2010), hlm. 53-55.  
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dan  memarginalkan kaum-kaum yang memiliki gangguan mental
7
 atau 

gangguan nafsaniah
8
, tetapi mengembangkan kasih sayang pula kepada 

mereka-mereka yang memiliki problem-problem diri; penyimpangan 

perilaku termasuk di dalamnya kenakalan kaum remaja.  

  

                                                             
7Gejala yang berhubungan dengan gangguan mental antara lain: Pertama, amnesia atau hilang ingatan. 
Kedua, Memiliki kepribadian ganda. Ketiga, memiliki kepribadian sosiopatik yakni penderita 

perkembangan moralnya terhambat, tak mampu mencontoh perbuatan yang diterima masyarakat, 

kurang mampu bermasyarakat dan cenderung anti sosial. Keempat, Depersonalisasi yakni penderita 

kehilangan rasa percaya diri, penderita mengalami stress berat akibat situasi tertentu atau kejadian 

tertentu. Siti Sundari, Kesehatan Mental Dalam kehidupan, (Jakarta:  PT Rineka Cipta,  2005), hlm.  76-

78.   
8Gangguan nafsaniah adalah tekanan-tekanan qalbiah yang lazim disebut dalam psikologi sebagai 

patologi yaitu penyimpangan-penyimpangan dari kondisi normal atau sehat, tidak wajar seperti rasa 

cemas, kecewa, stress, putus asa. Beberapa sebab timbulnya gangguan nafsaniah adalah : Pertama, 

kurangnya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kedua, Hadirnya rasa cemas  dan ketegangan 

yang berlebihan. Ketiga, selalu merasa kurang puas dalam hal-hal negatif. Keempat, perhatian yang 

berlebihan tehadap problema yang dihadapi. Kelima, Ketidakmampuan menyelesaikan problem solving. 

Keenam, Melanggar hukum Tuhan. Salah satu akibat dari gangguan nafsaniah dapat menimbulkan 

gangguan penyakit yang biasa disebut “nafsio somatic” yaitu  gangguan nafsaniah yang mempengaruhi 
soma (tubuh). Sukanto Mm dan A. Dardiri Hasyim, Nafsiologi; Refleksi Analisis tentang Diri dan Tingkah 

Laku Manusia, (Surabaya,  Risalah Gusti, 1996), hlm.  120. 
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Bab III 

Definisi  Pendidikan Kasih Sayang 

Istilah pendidikan kasih sayang  merupakan penggabungan dari dua 

suku kata yakni “pendidikan” dan “kasih sayang”, yang keduanya 

memiliki kandungan makna berbeda. Keduanya akan digabungkan 

menjadi “pendidikan kasih sayang” dan memiliki makna  berbeda pula. 

Sehubungan dengan pendidikan itu sendiri, banyak para pakar yang 

mendefinisikan berbeda antara satu definisi dengan definisi lainnya. 

Menurut Noeng Muhajir pendidikan adalah upaya membantu proses 

pengembangan subyek didik.
9
 Menurut definisi ini pendidikan bukan 

hanya “konsep transfering of knowledge” tetapi lebih mendalam dan 

membawa peserta didik pada tahapan “kemandirian  hidup“ yang 

didampingi “kemuliaan akhlak.” Pada pada esensinya, pendidikan 

mengarahkan individu pada term besar yakni “perubahan” baik itu 

perubahan dari segi cara pandang, perubahan kedewasaan (maturity), 

perubahan tata bicara dan perubahan sikap. 

Pernyataan penulis  diperkuat dengan asumsi Al-Ghazali yang 

menyatakan pendidikan adalah suatu proses kegiatan yang memiliki 

sistem yang jelas guna melahirkan perubahan-perubahan positif baik 

perubahan cara pandang atau pola pikir, perubahan mental, perubahan  

aksi atau tingkah laku manusia.
10

 

Sesuai definisi Al-Ghazali, ada hal-hal yang “berubah” ketika 

                                                             
9Noeng Muhajir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan, edisi IV (Yogyakarta: 

Rake Sarasin, 1993), hlm. 17. 
10Busyairi Madjidi, Konsep Pendidikan Para  Filosof Muslim (Yogyakarta: al- Amin Press, 1997), hlm. 86.  
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seseorang berpendidikan; berubah cara pandang, yang lebih terbuka 

(open minded) terbuka wawasan, terbuka dalam memecahkan masalah 

(problem solving) terbuka pengetahuan baru. Berubah dalam hal mental, 

yang memiliki mental sehat, dan jauh dari kelemahan mental. Sedangkan 

perubahan lainnya perubahan tingkah laku yang dengan aturan-aturan 

syar‟i, adat dan hukum positif. 

Dengan demikian menurut penulis berpendidikan yang ideal ataupun 

dikatakan “telah belajar” yang ideal, apabila seorang individu mengalami 

“perubahan positif” sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam 

UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3,disebutkan 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Perubahan positif menurut UU 20/2003, di antaranya; perubahan 

spiritualitas yang nampak pada tingkat ketaqwaan kepada ilahi. 

Perubahan moralitas ditunjukkan dengan akhlakul karimah yang semakin 

berkembang dengan baik. Perubahan fisik ditunjukkan dengan fisik yang 

sehat dan bugar. Perubahan skill ditunjukkan dengan bertambahnya 

kecakapan dan kemandirian diri. 

Selaras dengan pernyataan di atas Syed Hossein Nashr memberikan 
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tambahan pandangan bahwa pendidikan harus bersifat  menyeluruh 

(holistic).
11

 Makna keseluruhan; pendidikan fisik, pendidikan jiwa, 

pendidikan intelektual, pendidikan moral, yang mampu membawa pada 

tatanan perubahan yang diharapkan, sesuai pernyataan oleh Noeng 

Muhajir dan al-Gazali pada bagian awal. 

Lain halnya Ahmad Marimba yang berasumsi bahwa   pendidikan 

adalah:
12

 

“Bimbingan atau didikan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan remaja didik, baik jasmani dan rohani menuju 

terbentuknya kepribadian  yang utama.” 

Asumsi Marimba selaras dengan asumsi yang dinyatakan oleh M. 

Suyudi dan sama-sama memiliki tujuan utama yakni terbentuknya 

kepribadian mulia. Menurut M. Suyudi pendidikan adalah:
13

 

“Menumbuhkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab 

sehingga pendidikan terhadap diri manusia adalah laksana makanan yang 

berfungsi memberikan kekuatan, kesehatan dan pertumbuhan untuk 

mempersiapkan generasi yang menjalankan kehidupan guna memenuhi 

tujuan hidup secara efektif dan efisien. 

Poin yang ditekankan dari definisi Marimba dan M. Suyudi bahwa 

pendidikan merupakan sarana utama menggali potensi akhlakul kārimah 

pada diri individu. Poin ini menjadi urgent, sebab pada  kenyataannya 

                                                             
11Syed Hosssein Nasr, Islam Tradisi di Tengah Kancah  Dunia Modern,  alih bahaas Luqman Hakim 

(Bandung: Pustaka, 1987) hlm. 125. 
12Ahmad Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), hlm.  9. 
13M. Suyudi, Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an, Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani 

(Yogyakarta, al-Mi’raj, 2005), hlm. 54.  
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tidak sedikit individu berilmu tetapi minim akhlakul kārimah. Keilmuan 

yang dibatasi oleh kecerdasan teorisasi dan keminiman aplikasi. Hal  

yang dituju adalah “keilmuan yang hakiki”, yakni keilmuan yang 

berdasar pada akhlakul kārimah. 

Dengan demikian, dari semua definisi tersebut di atas dapat penulis 

verbalisasikan dalam sebuah definisi bahwa pendidikan adalah seluruh 

aktivitas atau upaya secara sadar yang dilakukan oleh pendidik  kepada 

peserta didik, atau oleh orang tua, pembina dan pembimbing terhadap 

anak atau remaja bahkan kaum dewasa terhadap semua aspek 

perkembangan kepribadian baik jasmani maupun rohani, secara formal, 

informal maupun non-formal yang berjalan terus-menerus mencapai 

kebahagiaan dan nilai yang tinggi, baik nilai insāniyyah maupun 

lāhiriyyah. 

Hal di atas adalah pemaparan perihal pengertian pendidikan dan 

berikut akan dipaparkan pula pengertian kasih sayang yang mencakup 

pengertian secara bahasa dan istilah. Kasih sayang dalam bahasa Arab 

dikenal dengan istilah rahmah (َ ة ْحو   atau rahmat berasal dari akar kata (ر 

rahima-yarhamu- rahmah ( َـ ِحن   yang berarti  mengasihi atau menaruh ,(ر 

kasihan.
14

 Dalam kitab al-Munjid rahima-yarhamu- rahmah memiliki 

makna َله َوغفز َوتعط َعليه َوشفك َله  yang berarti menaruh kasihan dan رّق

menyayangi dan mengasihani dan memaafkannya.
15

 

Demikian pula jika dilihat pada kitab kamus al-Munawwir Arab-

Indonesia Terlengkap, makna rahima-yarhamu- rahmah adalah   َله  رّق

                                                             
14 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta:  Hidakarya Agung, 1990), hlm.  139. 
15 Al-Munjid, (Beirut: Maktabah al-Syarkiyah, 1986), hlm. 253. 
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dan   menaruh kasih وشفكَعليه menyayangi.
16

, 

Di dalam Wikipedia Kamus Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia, 

kasih sayang dikenal sebagai afeksi yang diartikan semacam status 

kejiwaan yang disebabkan oleh pengaruh eksternal  atau dapat diartikan 

hubungan antara dua orang atau lebih  yang lebih dari sekedar rasa 

simpati atau persahabatan.
17

 Rasa simpati itu sendiri merupakan proses 

seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain sehingga mampu mersakan 

apa yang dialami, dilakukan dan diderita orang lain. Adapun 

persahabatan merupakan penggambaran perilaku kerjasama dan saling 

mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia kasih sayang bermakna memiliki perasaan cinta 

kasih dan belas kasihan.
18

 

Adapun di dalam Al-Qur‟ān  dalam berbagai bentuknya, kata kasih 

sayang atau ًَة ْحو  ُنَـَر  َـَي ْزح  ِحن  َر   terulang sebanyak 338 kali. Yakni, di dalam 

bentuk fi„l mâdhi disebut 8 kali, fi„l mudhâri„15 kali, dan fi„l amr 5 kali. 

Selebihnya disebut di dalam bentuk ism dengan berbagai bentuknya. 

Kata rahmah sendiri disebut sebanyak 145 kali.
19

 

Ibnu Faris menyebutkan bahwa kata yang terdiri dari fonem ra, ha, 

dan mim, pada dasarnya menunjuk kepada arti “kelembutan hati”, “belas 

                                                             
16Ahmad Warson. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya, Pustaka 

Progressif,  2002), hlm. 483. 
17Afeksi (Kasih SAyang),Wikipedia Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia, http://id.wikipedia 

.org/wiki/afeksi 
18Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi 

Ketiga, hlm. 512.  
19N.A Baiquni  dkk., Indeks al-Qur’an Cara Mencari ayat Al-Qur’an, (Surabaya: Penerbit  Arloka,  1996)  

http://id.wikipedia/
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kasih”, dan “kehalusan”.20
 Dari akar kata ini lahir kata rahima ( ِحنَ   ,(ر 

yang memiliki arti “ikatan darah, persaudaraan, atau hubungan kerabat.” 

Penamaan rahim pada pemaknaan perempuan karena darinya terlahir 

remaja yang akan menerima limpahan kasih sayang dan kelembutan hati.
 

Al-Asfahani menyebutkan bahwa rahmah adalah belas kasih yang 

menuntut kebaikan kepada yang dirahmati. Kata ini kadang-kadang 

dipakai dengan arti ar-riqqat al-mujarradah (َُة د  ز  جَّ لُو  ُُ َاْ لَّة  belas kasih =الزَّ

semata-mata) dan terkadang dipakai dengan arti al-Ihsân al-mujarrad 

dûn ar-riqqah ( لَّةَِالَِ َالزِّ َُدْوى  ُد زَّ اُىَاْلُوج  ْحس  = kebaikan semata-mata tanpa belas 

kasih).
21

 Misalnya, jika kata rahmah disandarkan kepada Allah, maka 

carti yang dimaksud tidak lain adalah “kebaikan semata-mata.” 

Sebaliknya, jika disandarkan kepada manusia, maka arti yang dimaksud 

adalah simpati semata. Oleh karena itu, lanjut Al-Asfahani, diriwayatkan 

bahwa rahmah yang datangnya dari Allah adalah in„âm ( امَ  ًْع   karunia =إِ

atau anugerah), dan ifdhâl (َُال  kelebihan) dan yang datangnya dari =إِْفض 

manusia adalah riqqah (َ ِرلَّة= belas kasih). 

Adapun pengertian kasih sayang jika dilihat dari sisi istilahi 

mengandung maka: 

Muhammad Anis berpendapat bahwa kasih sayang diartikan sebagai 

perbuatan dari seseorang yang memberikan kenyamanan, kesenangan, 

                                                             
20Dapat dilihat pada artikel Rahmah (Kasih sayang), http://www.psq .or.id /ensiklo pedia _detai l .asp? 

mnid =34&id=107 

  

21Dapat dilihat di artikel  Mustarak  dalam Al-Qur’an,  tema: Rahmah (Kasih Sayang) 

http://www.akhirzaman.info/islam/miscellaneous/1656-musytarak-dalam-al-quran.html 

http://www.psq.or.id/ensiklopedia_detail.asp?mnid=34&id=107
http://www.psq.or.id/ensiklopedia_detail.asp?mnid=34&id=107
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keharmonisan dan rasa penghargaan kepada orang lain.
22

 Masih menurut 

Anis kasih sayang merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic need) 

setiap manusia. Karenanya kasih sayang wajib disebarkan dan diluaskan. 

Sebagaimana Rasulullah  diutus Allah untuk menyebarkan rahmah atau 

kasih sayang bagi seluruh alam. 

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam. 

Sejalan dengan pernyataan Muhammad Anis di atas, kenyamanan, 

keamanan, keharmonisan diwujudkan dengan tidak adanya unsur 

pemukulan, kekerasan, penghinaan dan umpatan. Hal ini dinyatakan pula 

oleh Jaudah Muhammad Awwad yang memberikan definisi kasih sayang 

ini  adalah suatu hal yang di dalamnya tidak ada unsur kekerasan, 

umpatan, pemukulan baik terhadap orang lain apalagi terhadap 

remaja.
23

Sedangkan Allen N. Mendler memberikan pandangannya bahwa 

kasih sayang adalah kedekatan emosional terhadap orang lain dan ada di 

dalamnya unsur mengasihi.
24

 

Penulis berasumsi bahwa pernyataan Muhammad Anis dan Jaudah 

Muhammad Awwad merupakan bentuk atau wujud dari afeksi yang 

dinyatakan oleh satu pihak ke pihak lain, atau satu personal ke personal 

lain, untuk menjadikan pihak lain merasakan kedamaian individual dan 

sosial. Sehingga pada akhirnya, pihak yang merasakan dampak positif 

dari perilaku afeksi tersebut, akan mengembangkan kepekaan 

                                                             
22 Muhammad Anis, Quantum  Al-Fātihah…. hlm. 63. 
23Jaudah Muhamamad Awwad, Mendidik Anak Secara Islam, terj. Shihabuddin ( Jakarta; Gema Insani 

Press,  1995), hlm. 57. 
24 Allen N. Mendler, Mendidik dengan Hati….hlm, 30-31. 
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intrapersonal dan interpersonal. 

Berbeda dengan pernyataan  kedua pakar pendidikan di atas, Umar 

Hasyim memberikan pandangan bahwa kasih sayang di dalamnya tidak 

boleh ada unsur pilih kasih.
25

 Sebab hal demikian hanya akan 

menumbuhkan ketidakpuasan, putus asa, pertengkaran, intrik dan fitnah 

perpecahan bahkan sampai pada tahapan durhaka atau melawan orangtua. 

Serta dapat pula menyebabkan timbul dendam dan permusuhan antara 

satu pihak dengan pihak lainya, atau satu remaja dengan remaja lainnya. 

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, penulis mengambil beberapa 

kesimpulan bahwa   unsur dari kasih sayang antara lain: 

a. Adanya saling menyamankan, mengharmonisasikan dan memberi 

“kesenangan positif” antara satu pihak terhadap pihak lainnya. 

b. Adanya saling menghargai, toleransi, dan  menghormati antara 

satu pihak terhadap pihak lainnya 

c. Adanya unsur kedekatan emosional 

d. Tidak adanya unsur kekerasan,  penghinaan, umpatan, pemaksaan 

bahkan pemukulan 

e. Tdak adanya unsur “pembeda-bedaan” atau “pilih kasih” antara 

satu pihak dengan pihak lain, atau satu remaja dengan remaja 

lainnya. 

Setelah dipaparkan secara terpisah pengertian—baik secara bahasa 

maupun istilah— antara “pendidikan” dan “kasih sayang”, berikut akan 

dipaparkan pengertian secara gabungan “pendidikan kasih sayang.” 

                                                             
25Umar Hasyim, Cara Mendidik Anak  dalam  Islam, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), hlm. 170.  
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Amstrong memberikan definisi perihal pendidikan kasih sayang ini 

yakni proses memanusiakan peserta didik dengan merekatkan hubungan 

positif antar pribadi yakni antara guru dan peserta didiknya, yang di 

dalamnya kental unsur pemahaman terhadap peserta didik, tidak adanya 

unsur menyalahkan dan unsur menuntut.
26

 Menurut penulis poin utama 

yang disampaikan Amstrong  adanya unsur “kerekatan sosial” dan 

“kelekatan antar individu” yang didahului dengan adanya “upaya” atau 

“usaha.”Upaya inilah yang merupakan bagian dari “proses” 

memanusiawikan remaja, dengan kesantuan, kelembutan dan keramahan. 

Pendidikan kasih sayang merupakan pembentukan intelektual 

individu yang kental muatan moralitas diri anak-remaja yang dibangun 

berdasarkan unsur-unsur yang tidak menjatuhkan anak atau remaja, 

menjauhkan dari konflik atau pertentangan, serta kontravensi.  Hal yang 

demikian diutarakan oleh Darmiyati Zuchdi yang memberikan asumsi 

bahwa pendidikan kasih sayang adalah suatu pemberian latihan 

intelektual dan moral untuk menyiapkan  kehidupan  pada masa yang 

akan datang dengan jalan damai, tanpa kekerasan, dan lebih 

meningkatkan pemahaman terhadap peserta didik sebagai individu.
27

 

Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman yang mencerahkan 

anak. Pemahaman yang demikian dibarengi dengan interaksi dan kontal 

sosial yang berkelanjutan terhadap remaja. Sehingga remaja akan 

merasakan kedekatan yang tidak terputus dari figur lekatnya. Sehingga 

                                                             
26 T. Amstrong, Kids of  Smart (New York : Penguin Group, 1993), hlm. 119. 
27Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan Menemukan Kembali Penidikan yang Manusiawi (Jakarta; 

Bumi Aksara, 2010), hlm. 171-173. 
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pula figur lekat akan dengan mudah masuk dalam kehidupan anak atau 

remaja. 

Selanjutnya Dave Meier menyatakan bahwa pendidikan kasih sayang 

adalah usaha mengembangkan pribadi remaja dalam semua aspeknya 

dengan cara yang menyenangkan, menggembirakan, menciptakan 

suasana kedekatan hati, dan menciptakan makna yang berarti.
28

 Collin 

Rose dan Malcolm J.Nichols menyatakan bahwa pembelajaran yang 

dipenuhi hal-hal yang menyenangkan membawa dampak positif bagi 

remaja, di antaranya: Pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran 

tanpa stress. Kedua, membangun emosional yang baik. Ketiga, 

Menggugah semangat remaja untuk belajar dan menstabilkannya.
29

 

Pada substansinya, apa yang disampaikan Dave dan Collin memiliki 

kesamaan definsi, yakni sama-sama menciptakan suasana yang 

membangun kejiwaan positif terhadap anak dan remaja. Di samping itu 

sama-sama tidak mengedepankan kekerasan dan pemaksaan terhadap 

individu. Produk yang diunggulkan adalah “penciptaan suasana yang 

hangat dan komunikatif”. 

 Terdapat puisi berjudul “Remaja Belajar dari Kehidupan” Dorothy 

Law Nolte  menggambarkan bagaimana bentuk pendidikan  terhadap 

remaja antara yang dibentuk  dengan pendidikan  kasih sayang dengan 

yang dibentuk tanpa kasih sayang, maka hasilnya pun akan berbeda. 

                                                             
28Dave Meier Dapat dilihat di Hernowo, Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar Secara 

Menyenangkan, (Bandung: MLC, 2005), hlm. 175. 
29Collin Rose dan Malcolm J. Nicholl, Acceletared Learning for The 21st, Cara Belajar Cepat Abad XXI, ter. 

Dedy Ahimsa, Cet. 6 (Bandung : Nuansa, 2006)  
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Berikut bentuk puisi:
30

 

Jika remaja dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki 

Jika remaja dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi 

Jika remaja dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri 

Jika remaja dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyelasi diri 

Jika remaja dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri 

Jika remaja dibesarkan dengan dorongan/motivasi, ia belajar percaya 

diri 

Jika remaja dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai 

Jika remaja dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar 

keadilan 

Jika remaja dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh 

kepercayaan 

Jika remaja dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi 

dirinya 

Jika remaja dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan 

cinta dalam kehidupan. 

Hal yang terpenting dalam mendidik adalah “sikap dan perilaku” 

sebab demikian pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan jiwa 

remaja. Manakala sikap dan perilaku positif terhadap remaja dan banyak 

                                                             
30Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga; Sebuah Perspektif 

Pendidikan Islam ( Jakarta: PT Rineka Cipta,  2004), hlm. 134.  
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mengandung kasih sayang maka hasil yang didapatkan pun remaja-

remaja yang positif dan sehat mental. Lain halnya jika sikap dan perilaku 

yang ditampakkan dalam mendidik adalah negatif maka hasil yang 

didapatkan pun remaja-remaja yang kurang sehat mental dan cenderung 

menyimpang.  

Oleh karena itu, remaja membutuhkan pendidikan kasih sayang yang 

tinggi, bila benar-benar bermaksud melahirkan remaja-remaja yang sehat 

fikiran, sehat hati, sehat perbuatan, sehat tingkah laku, sehat ucapan dan 

sehat-sehat lainnya. 

1. Dasar Pendidikan Kasih Sayang 

Pada subtansinya kasih sayang ini telah banyak disebutkan di dalam 

dalil naqli. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang bersifat “legal”. 

Dalam hal ini penulis memaparkan berbagai dalil yang berkaitan dengan 

“kasih sayang” secara naqli dari ilahi dan secara hukumi yang datangnya 

dari undang-undang konvensional yakni undang-undang remaja. 

a. Dasar Kasih Sayang dari Al-Qur’ān    

Penulis membagi dalil kasih sayang menjadi dua bagian: pertama, 

dalil kasih sayang yang dicontohkan oleh Allah secara langsung 

kepada manusia. Kedua, dalil kasih sayang yang sifatnya 

“manusiawi”, artinya yang berkaitan sesama manusia. Sebagai 

contoh tolong-menolong, pinjam-meminjam dan sebagainya, 

yang kesemuanya mengandung unsur kasih sayang sesama 

manusia. 
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1) Dalil kasih sayang yang langsung dicontohkan Allah kepada 

hamba-Nya 

Q.S. Al-An’am ayat 12 

Artinya: Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di 

langit dan di bumi." Katakanlah: "Kepunyaan Allah." Dia 

telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang.
 
Dia sungguh 

akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada 

keraguan padanya. orang-orang yang meragukan dirinya 

mereka itu tidak beriman. 

Terlihat jelas bahwa Allah mengklaim bahwa diri-Nya adalah 

“sang pemberi kasih sayang” kepada siapapun makhluk-Nya. Tidak 

ada pembedaan, semuanya Allah berkehendak untuk memberi “kasih 

sayang.” Hal inilah yang diajarkan Allah kepada hamba-hamba-Nya 

untuk tidak membeda-bedakan dalam memberikan perhatian, 

bimbingan, sikap welas asih, penghargaan kepada siapapun. 

Termasuk kepada mereka-mereka yang tidak sejalan dengan aturan-

aturan syar‟i sebagai contoh kaum-kaum menyimpang, remaja 

jalanan, remaja punk, remaja nakal dan beragam lainnya. 

Pengklaiman Allah sebagai “sang pemberi kasih sayang diyakinkan 

dengan ayat lainnya yakni: 

Q.S. Al-An’am ayat 54 

Artinya: Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat 

Kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun 

alaikum Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih 
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sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat 

kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia 

bertaubat setelah mengerjakannya dan Mengadakan 

perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. 

Dijelaskan melalui ayat di atas bahwa kasih sayang yang 

diberikan Allah kepada hamba-Nya tidak hanya sebatas mereka-

mereka yang masuk dalam golongan baik artinya tidak mengaktifkan 

dirinya dalam dunia kejahatan, kemaksiatan, dan pendzaliman. Tetapi 

kasih sayang Allah juga bagi mereka yang berbuat kejahatan, 

kemaksiatan dan durhaka kepada-Nya tetapi kemudian bertaubat 

dengan sesungguh-sungguhnya. Hal ini membuktikan bahwa Allah 

memang benar-benar Maha Penyayang dan Pemaaf kepada hamba-

hamba-Nya. Manusia dianjurkan bahkan diwajibkan untuk 

mentelaah, memahami serta menteladani-Nya. 

Q.S   AL-Ahzāb ayat 43 

Artinya: Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan 

malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia 

mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang 

terang). dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang 

yang beriman. 

Wujud kasih sayang ilahi kepada hamba-Nya adalah senantiasa 

memberi rahmat dan mengeluarkan hamba-hamba-Nya—yang 

berusaha dan bersungguh-sungguh berkeinginan taubat—dari jalan 
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kegelapan menuju jalan yang penuh ridla-Nya, yakni jalan terang 

penuh keberkahan. Allah memberi petunjuk, mengarahkan dan 

membina sehiggga menjadikan orang yang berdosa berubah menjadi 

orang yang ta‟at kepada-Nya.  

QS. AL-Bāqarah  ayat 37 

Artinya: Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari 

Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya 

Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 

Ayat di atas merupakan ayat penegas dari surat-surat sebelumnya 

bahwa “Allah Maha Penerima taubat dan Allah juga Maha 

Penyayang”. Atau dapat dibahasakan lain yakni salah satu bentuk 

bahwa Allah itu Maha Penyayang adalah dengan kemudahan Allah 

untuk senantiasa memberikan taubat para hamba-hamba-Nya, yang 

dalam hal ini taubat nasuha, seburuk apapun, sebejat apapun akhlak 

manusia jika ia benar-benar ingin bertaubat kepada Allah, pastilah 

Allah akan mengabulkan dan memberi rahmat-Nya.  

QS. Yūsuf ayat 64 

Artinya: berkata Ya'qub: "Bagaimana aku akan 

mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu, kecuali seperti 

aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu 

dahulu?". Maka Allah adalah Sebaik-baik penjaga dan Dia 

adalah Maha Penyanyang di antara Para Penyanyang. 
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QS. Yūsuf ayat 64 

Artinya: Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan 

terhadap kamu, Mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), 

dan Dia adalah Maha Penyayang diantara Para Penyayang 

Kalimat Allah Maha Penyayang di antara Para Penyayang, 

menunjukkan kedalaman cinta dan kasih Allah kepada hamba-

hamba-Nya. Tidak ada satupun di alam ini yang tingkat sayangnya 

melebihi sayangnya Allah. Bahkan  seorang ibu kepada anaknya, 

belum dapat mengalahkan rasa sayangnya Allah kepada hamba-

hamba-Nya. Allah tidak akan pernah ingkar janji untuk selalu sayang 

kepada umat manusia. 

QS. Ar- Rūum ayat 6 

Artinya: (sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah. Allah 

tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui. 

QS. Ibrāhim ayat 47 

Artinya: Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah 

akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai 

Pembalasan. 
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2) Dalil kasih sayang yang sifatnya manusiawi yang berkaitan 

dengan antar sesama manusia 

QS. Al-Māidah Ayat 2 

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

Salah satu hal yang mencerminkan “kasih sayang” adalah tolong-

menolong; tolong-menolong sesama manusia baik yang menderita 

maupun yang bahagia. Menurut Ibnu Katsir memahami makna umum 

ayat ini berdasarkan redaksinya bahwa Allah SWT memerintahkan 

semua hamba-Nya agar senantiasa tolong menolong dalam 

melakukan kebaikan.
31

 Termasuk kategori Al-birr dan mencegah dari 

terjadinya kemungkaran sebagai realisasi dari takwa. Sebaliknya 

Allah swt melarang mendukung segala jenis perbuatan batil yang 

melahirkan dosa dan permusuhan. 

QS.At-Taubah ayat 71 

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 

perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong 

bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) 

yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

                                                             
31Ibnu Katsir dapat dilihat pada artikel Tolong Menolong dalam Kebaikan, http://anggitsaputra 

dwipramana.blogspot.com/2009/08/tolong-menolong-dalam-kebaikan.html 

http://anggitsaputra/
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Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Kalimat “sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian 

yang lain” ini merupakan kalimat “penjelas” yang menunjukkan 

tingkat rasa cinta yang menciptakan rasa perdamaian, keharmonisan, 

penghargaan, welas asih antar sesama. Tidak adanya saling 

menghakimi, saling mengunggul-unggulkan diri dan saling “merasa 

benar sendiri”. Hal inilah yang  diteladani sebagai bagian dari akhlak 

mahmudāh. Imam Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Nashāihul 

Ibād menyatakan salah satu tujuh gologan yang tidak akan dirahmati 

Allah pada hari kiamat yakni orang-orang yang tidak dapat menjadi 

penolong bagi orang lain terutama tetangga dekatnya sendiri, bahkan  

seringkali menyakiti.
32

 

QS. Al-Hujarat ayat 10 

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 

sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 

mendapat rahmat. 

Salah satu unsur kasih sayang lainnya adalah “perdamaian, atau 

perbaikan hubungan yang retak antar saudara yang saling 

bermusuhan. Hal inilah nilai-nilai sosial kemanusiaan yang 

ditekankan Islam. Bahwa hendaknya manusia hidup di masyarakat 

                                                             
32Imam Nawawi al-Bantani, Nashāikhul Ibād ; Nasihat-nasihat untuk Para Hamba  Menjadi Santun dan 

Bijak , terj. Fuad Kauma ( Bandung : Irsyad Baitus Salam,  2005), hlm. 205.  
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saling mencintai dan saling menolong dan diikat oleh perasaan. 

Adanya  saling mencintai, saling memperkuat, sehingga benar-benar 

terasa bahwa kekuatan saudara adalah kekuatannya, dan kelemahan 

saudaranya adalah kelemahannya. Bahwa sesungguhnya ia akan 

merasa kecil (tidak berarti) jika sendirian dan dia akan banyak 

(bernilai) manakala bersama saudara-saudaranya. 

b. Dasar Kasih Sayang dari Undang-undang Perlindungan 

Remaja Nomor 23 Tahun 2002 

Di dalam Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan remaja ini, pasal-pasal yang menunjukkan perihal 

“humanisasi remaja”  adalah sebagai berikut: 

Bab II  Asas dan Tujuan Pasal 3  

Perlindungan remaja bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-

hak remaja agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya remaja Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

sejahtera. 

Bab III  Hak dan Kewajiban Remaja Pasal 4    

Setiap remaja berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 
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Remaja akan selalu membutuhkan “kesempatan”; kesempatan  

berekspresi, bertumbuh-kembang, hidup lebih baik, ber-inovasi positif, 

sehingga  remaja menjadi manusia pembelajar dan manusia yang disebut 

insan kāmil  di sisi lain  remaja pun akan selalu membutuhkan 

perlindungan; perlindungan dari pendzaliman pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan; baik 

kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran maupun emosional. 

Remaja pun idealnya bebas dari segala bentuk pendiskriminasian, yang 

di dalamnya memuat unsur-unsur; tidak adanya pengakuan terhadap 

remaja, penyudutan terhadap remaja, dan pilih kasih, yang kesemuanya 

hanya akan membawa remaja pada satu titik yakni “penderitaan.” Oleh 

sebab itulah kedua pasal di atas dari dua bab yang berbeda berupaya 

melindungi remaja dan menjauhkan remaja dari perlakuaan-perlakuan 

yang tidak adil terhadap remaja dan lebih mengarah kepada  pendzaliman 

terhadap remaja. 

 Bab III Hak dan Kewajiban Remaja Pasal 13 ayat 1 

(1) Setiap remaja selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 

lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan: 

a. diskriminasi; 

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c. penelantaran; 

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
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e. ketidakadilan; dan 

f. perlakuan salah lainnya. 

 Bab III Hak dan Kewajiban Remaja Pasal 16 ayat 1 

(1) Setiap remaja berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi. 

Kedua pasal di atas menegaskan perihal haramnya perlakuan-

perlakuan yang menyakitkan bagi remaja. Banyak disebutkan dalam 

pasal tersebut contoh-contoh tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan 

terhadap remaja di antaranya: diskriminasi, eksploitasi remaja baik dalam 

keperluan ekonomi dan seksual, atau istilah lainnya perdagangan remaja, 

penelantaran baik pengusiran terhadap remaja maupun tidak dipenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan remaja, penganiayaan dan kekejaman serta 

kekerasan terhadap remaja yang menyebabkan remaja akan trauma 

berkepanjangan, bahkan dapat pula depresi termasuk dalam memberikan 

hukuman, nasehat ataupun wejangan tidak diperbolehkan memakai cara-

cara kasar, cara-cara yang menyakiti remaja, apalagi sampai melukai 

tubuh remaja, yang demikian merupakan tindakan kriminal, yang tidak 

perlu dikonsumsi berkelanjutan.  

Bab XII  Ketentuan Pidana Pasal 80 

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 

kekerasan, atau penganiayaan terhadap remaja, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
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banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

(2) Dalam hal remaja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(3) Dalam hal remaja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 

penganiayaan tersebut orang tuanya. 

Sebenarnya tidak hanya pasal 80 saja yang memberikan ancaman 

ketentuan pidana, tetapi hingga pasal 90, kesemuanya merupakan 

penjabaran masing-masing ketentuan pidana sesuai dengan perilaku 

kejahatan yang diperbuat terhadap remaja. Harapan yang diinginkan 

adalah dengan ketentuan pidana terhadap remaja ini, akan meminimalisir 

tindakan amoral dana asusila terhadap remaja, dan mampu 

menyelamatkan remaja dari keterpurukan dan ketidakberdayaan. 

2. Urgentsi Pendidikan Kasih Sayang 

Kasih sayang menjadi sangat penting bagi dunia “educating” dan 

“parenting” dalam sepajang zaman. Tidak hanya pada era modernisasi 

sekarang ini, tetapi pada zaman para nabi pun kasih sayang sudah 

diterapkan sebagai metode dalam “mendidik”; baik mendidik remaja, 

istri/suami, keluarga dan masyarakat saat itu. Sebagai contohnya, Nabi 
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Adam dapat ditunjukkan rasa cinta dan sayangnya Adam terhadap 

istrinya Hawa, yang begitu besar, sehingga Adam rela melanggar janji 

kepada Allah untuk tidak memakan buah quldi, demi memenuhi 

keinginan Hawa. Demikian pula sayangnya Nabi Nuh terhadap remaja 

dan istrinya yang membangkang meski dengan kesabaran dan nasehat 

yang lembut, tetap saja keduanya tidak beriman dan lebih memilih 

kemungkaran. 

QS. Hūud ayat 42-43َ 

Artinya: Ayat 42. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka 

dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil 

remajanya, sedang remaja itu berada di tempat yang jauh 

terpencil: "Hai remajaku, naiklah (ke kapal) bersama Kami dan 

janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." 

43. Remajanya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke 

gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: 

"tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain 

Allah (saja) yang Maha Penyayang". dan gelombang menjadi 

penghalang antara keduanya; Maka jadilah remaja itu 

Termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. 

Qs.At-Tahrīm ayat 10 

Artinya: Allah menjadikan isteri Nuh dan isteri Luth sebagai 

perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di 

bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara 

hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada 



39 

 

suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat 

membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan 

(kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama 

orang-orang yang masuk (jahannam)". 

Nabi Ibrahim pun demkian, begitu sayang terhadap ayahnya 

“pembuat patung berhala.” Tidak henti-hentinya Ibrahim memberikan 

wejangan dan nasehat dengan lembut dan santun terhadap ayahnya agar 

kembali ke jalan ilahi rabbi. Meskipun hasilnya nihil. Ibrahim tidak 

menginginkan ayahnya menjadi hamba-hamba syaithan yang 

menyebarkan kesesatan kepada umat manusia sedangkan dirinya menjadi 

“penerang kegelapan para umat.” 

Hal demikian pula nabi Sulaiman yang menunjukkan kasih sayang 

besarnya terhadap para binatang dan kaum jin. Persahabatan mereka 

dengan Sulaiman benar-benar dilandasi karena Allah semata. Di sisi lain 

ada pula nabi Yusuf yang menunjukkan kebesaran hati dan sayangnya 

terhadap saudara-saudara yang telah mencelakakannya memasukkan ke 

kubangan sumur. Meski dianiaya, tetapi Yusuf tidak menunjukkan 

kebencian dan pembalasan terhadap mereka, bahkan malah sebaliknya 

mengangkat derajat duniawi mereka ke dalam pemerintahan masa itu. 

Selainnya adalah Nabi Muhammad “sang teladan sejati” benar-benar 

telah menunjukkan kasih sayang pada umatnya, yang tidak pernah 

mengajarkan kekerasan selalu mengajarkan kedamaian, keramahan, 

demokrasi, kebaikan dalam bertutur kata dan bersikap, kesabaran, 

keikhlasan, kesantunan.  
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Sebagai contoh ketika Muhamamad dilempar oleh kaum Quraish 

dengan kotoran, Muhammad tidak membalas bahkan Muhammad 

mengunjungi si pelempar tatkala sakit. Demikian pula ketika Muhmamad 

dilempar giginya hingga rontok pun Muhammad tidak membalas bahkan 

melarang malaikat Jibril untuk menghukum dengan melempar mereka 

gunung. Demikian pula ketika Muhammad harus menghadapi kenyataan 

pamannya Abu Thalib tidak Islam, pun Muhammad tetap memuliakan 

dan menyayanginya sepenuh hati. Muhammad tidak meninggalkan 

pamannya sedikit pun, bahkan tatakala kematian menjemput sang paman, 

Muhammad tetap berada di sampingnya meski Muhammad tidak dapat 

menjadi jalan/wasilah pengampunan Abu Thalib kepada ilahi.  

QS. At-Taubah Ayat 113 

Artinya: Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang 

beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang 

musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum 

Kerabat (Nya), sesudah jelas bagi mereka,bahwasanya orang-

orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. 

QS. Al-Qāshash Ayat 56 

Artinya: Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi 

petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah 

memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan 

Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima 

petunjuk. 

 



41 

 

Dengan demikian kasih sayang hendaknya ada dan terjaga baik dalam 

berbagai hal keadaan.  Kasih sayang yang dimaksud adalah kasih sayang 

yang murni dari ketulusan hati. Sejatinya keberadaan pendidikan dengan 

kasih sayang memberikan manfaat besar bagi umat, hal ini dijabarkan 

pula oleh para pakar pendidikan. 

Muhammad Usman Najati memberikan asumsinya bahwa dengan 

pendidikan cinta dan kasih sayang yang baik maka akan memberikan 

dampak positif   terhadap remaja, di antaranya:
33

 

a. Dengan cinta dan kasih sayang diharapkan dapat menjadi media 

“pelatih‟ remaja untuk mudah mencintai orang lain, mudah 

mencintai sesama. Tidak memiliki sifat individualistis. Serta 

menciptakan “kepedulian sosial” 

b. Dengan cinta dan kasih sayang diharapkan akan mampu melatih 

diri remaja untuk mencintai dan menghargai dirinya sendiri 

sehingga remaja akan memperlakukan dirinya dengan baik, tidak 

menyimpangkan diri sendiri ke hal-hal negatif. 

Senada dengan pernyataan Najati di atas, Sayid Nasir Hasyemi pun 

memberikan pandangan bahwa pendidikan kasih sayang  memiliki 

beberapa urgentsi, di antaranya adalah:
34

 

a. Kasih sayang menciptakan kerja sama yang baik di antara 

                                                             
33Muhammad Usman Najati, Al-Qur’ān dan Psikologi, terj. Ade Asnawi Syihabuddin, (Jakarta : Aras 

Pustaka, 2002), hlm. 50. 
34Sayid Nasir Hasyemi, Peran Kasih Sayang dalam Pendidikan, http://www.taghrib 

.ir/indonesia/index.php?option=com_content&view=article&id=151:peran-kas ih- sayang-dalam-

pendidikan&catid=35:1388-06-21-07-28-12&Itemid=54  
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sesama, sebab bila kasih sayang hilang maka persaudaraan dan 

kerjasama pun akan hilang. 

b. Kasih sayang juga menyebabkan keselamatan jasmani dan ruhani, 

menjadi solusi tepat dalam memperbaiki perilaku amoral dan 

mengharmoniskan hubungan manusia. 

c. Kasih sayang   memicu ketaatan dan kebersamaan. 

d. Kasih sayang menyebabkan kelembutan sikap anak dan remaja. 

Remaja yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh 

kasih sayang dan perhatian akan memiliki kepribadian yang 

mulia, lebih suka mencintai orang lain dan berperilaku baik dalam 

masyarakat. Kehangatan cinta dan kasih sayang yang diterima 

remaja akan menjadikan kehidupan mereka bermakna, 

membangkitkan semangat, melejitkan potensi dan bakat yang 

terpendam, serta mendorong untuk bekerja/berusaha secara 

kreatif. 

e. Dengan kasih sayang dan hubungan tulus serta harmonis, orang 

tua dapat mencegah anak-anak mereka dari melakukan perbuatan 

tercela dan mengarahkan mereka menuju tindakan yang mulia 

dan luhur. Kasih sayang merupakan kunci menuju kesempurnaan 

dan pendidikan yang ideal. 

Asumsi penulis melihat pernyataan dua pakar di atas bahwa 

pendidikan kasih sayang mengarahkan anak dan remaja pada term 

kejiwaan yang sehat. Hal inilah yang dituju oleh banyak kalangan. 

Dengan pendidikan kasih sayang akan semakin meluaskan jiwa, fikiran, 
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dan perilaku anak dan remaja, sehingga kondisi individual yang telah 

terbangun dengan baik akan mempengaruhi kondisi lingkungan sosial 

yang turut baik pula. 

Dengan kata lain, pendidikan kasih sayang akan menjauhkan anak 

dan remaja pada perilaku menyimpang, yang meresahkan kondisi 

lingkungan sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad al-Zuhaili 

yang berpendapat bahwa dengan pendidikan kasih sayang yang penuh 

akan membantu menghilangkan atau menghindari atau pula 

menyembuhkan dari berbagai bentuk penyimpangan remaja dari dunia 

luar yakni dari penyimpangan moral, penyimpangan berpikir, 

penyimpangan agama, penyimpangan sosial dan hukum, penyimpangan 

mental dan penyimpangan ekonomi.
35

 

Asumsi penulis bahwa berbagai penyimpangan pada dasarnya dapat 

diatasi dengan cara melihat sumber dari penyakit tersebut. Ketika sumber 

tersebut adalah problem keluarga inti yang tidak menyamankan 

kehidupan anak dan remaja di dalam keluarga, maka keluarga inti 

merubah pola pendekatannya terhadap anak atau remaja. Menyuburkan 

                                                             
35Muhammad al-Zuhaili, Menciptakan Remaja Dambaan Allah Panduan bagi Orang Tua Muslim, 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), cet. Ke-1, hlm. 149-151. Pertama, penyimpangan  moral terjadi 

disebabkan oleh seseorang yang meninggalkan perilaku baik dan mulia, lalu menggantinya dengan 

perbuatan buruk, seperti cepat terbawa arus, tidak menjaga kehormatan diri, tawuran, seks bebas, gaya 

hidup bebas, gaya hidup kebarat-baratan. Kedua, Penyimpangan berpikir timbul karena kekosongan 

pikiran, kekeringan rohani dan kedangkalan keyakinan, misalnya fanatik yang berlebihan,  khurafat, 

tahayul. Ketiga, Penyimpangan agama yakni terlihat dari sikap ekstrem seseorang dalam memahami 

ajaran agama sehingga ia fanatik terhadap mazhab atau kelompoknya, atau pula dia skeptis terhadap 

keyakinannya sendiri. Keempat, penyimpangan sosial dan hukum dapat dilihat dari sikap yang selalu 

melakukan kekerasan seperti mengancam, merampas, membunuh, narkoba, kecanduan minuman keras 

dan penyimpangan seksual. Kelima, penyimpangan mental dapat dilihat dari sikap yang selalu merasa 

tersisih, kehilangan kepercayaan diri, memiliki kepribadian ganda, kehilangan masa depan, bimbang 

dan sering bingung. Dan Keenam, penyimpangan ekonomi yakni berbentuk congkak dan gengsi dengan 

kekayaan yang dimiliki, boros, berfoya-foya, glamour, dan materialistis. 
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kasih sayang. Sehingga masalah personal tidak meluas pada masalah 

sosial yang notabene merupakan penyimpangan yang berbahaya. 

Lain halnya dengan Zakiah Darajat yang mengemukakan bahwa 

pendidikan kasih sayang memberikan banyak kelebihan bagi remaja 

yakni:
36

    

Pertama, pembekalan. Dalam hal ini dengan pendidikan kasih 

sayang dapat digunakan untuk membina remaja dalam rangka memiliki 

akhlak yang mulia. Kedua, penerangan, dengan pendidikan kasih sayang 

dapat membantu remaja untuk mengetahui prinsip-prinsip dan hukum 

agama agar remaja dalam pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama. 

Ketiga, perbaikan, yakni dengan pendidikan kasih sayang dapat 

menolong remaja dalam pembinaan akidah yang baik dan benar serta 

pembentukan jiwa keagamaan yang kokoh. Keempat, penyadaran, 

dengan pendidikan kasih sayang diharapkan dapat memberikan 

pemeliharaan remaja atau remaja agar memahami dan mampu menjaga 

kesehatan jasmani dan rohani. Kelima, pengajaran, dengan pendidikan 

kasih sayang dapat untuk menyiapkan peluang dan suasana praktis untuk 

mengamalkan nila-nilai agama dan akhlak dalam kehidupan. 

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Zakiyah Darajat, 

pendidikan kasih sayang apabila diterapkan secara benar, berfungsi 

melakukan “perubahan diri anak dan remaja” dengan baik. Perubahan 

yang sifatnya global (keseluruhan) baik dari aspek jasmani dan ruhani. 

Aspek jasmani (extern) terlihat dari asas pengajaran, yang melibatkan 

                                                             
36Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:  Bumi Aksara,  1992), cet. Ke-2, hlm. 101.  



45 

 

unsur fisik pada anak atau remaja. Sedangkan aspek ruhani, yakni aspek 

yang berkaitan dari intern (dalam) terlihat pada asas penyadaran, 

pembekalan, penerangan. Kesemuanya mengarah pada perubahan hati 

anak dan remaja. 

Merujuk pada pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan oleh 

penulis bahwa fungsi penerapan pendidikan kasih sayang terhadap anak 

dan remaja adalah: 

1. Menciptakan keharmonisan individu remaja dan sosial 

2. Membangun kecerdasan intrapersonal
 
dan interpersonal pada 

remaja 

3. Menumbuhkan kecerdasan emosional remaja
37

 

4. Membangun kepercayaan diri remaja dan memotivasi untuk 

bangkit dari “kesalahan, penyimpangan dan kejahatan yang 

selama ini dibuat, dan menuju “kebaikan sikap dan perilaku” 

5. Membantu remaja menyuburkan kecerdasan afeksi
 

dan 

kecerdasan spiritual, sehingga dapat memaknai keberadaan 

ilahi yang ber-efek pada kehati-hatian remaja dalam bersikap 

dan bertindak. 

                                                             
37Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman adalah  kesanggupan untuk memperhitungkan atau 

menyadari situasi tempat kita berada, untuk membaca orang lain dan emosi kita sendiri serta untuk 

bertindak tepat. Andreas Hartono, EQ Parenting Cara Praktis Menjadi Orang Tua Pelatih Emosi (Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 8.  Davies menyatakan bahwa kecerdasan emosi adalah 

kemampuan seseorang mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu emosi 

dengan lainnya dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntut proses berfikir serta perilaku 

seseorang. Monty P. Satiadarma dan Fidelis F. Waruwu, Mendidik Kecerdasan (Jakarta Media grafika, 

2003), hlm. 26. Ciri-ciri kecerdasan emosi di antaranya menurut Daniel Goleman adalah kesadaran diri 

(self awareness), pengaturan diri (self regulation), memotivasi diri (self motivation), empati (emphaty) 

dan ketrampilan sosial (social skill).    
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6. Membantu menumbuhkan dan menstabilkan kecerdasan 

adversity
 
 pada remaja, sehingga remaja mampu menteladani 

hikmah-hikmah yang telah terjadi.
38

   

3. Prinsip-prinsip Pendidikan Kasih Sayang 

Prinsip dalam bahasa Inggris berasal dari kata principle yang berarti 

asas atau dasar. Dalam  Kamus karya  Wojowasito dan  Poerwadarminta 

principle diartikan dasar, permulaan, aturan pokok, prinsip dan asas.
39

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia prinsip diartikan sebagai 

kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak atau dasar.
40

 

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas memberi definisi 

perihal prinsip ini yakni suatu pernyataan fundamental atau kebenaran 

umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok 

sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.
41

Sebuah prinsip 

merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan 

merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh subyek 

                                                             
38Adversity quotient adalah bentuk kecerdasan selain IQ, SQ, dan EQ yang ditujukan untuk mengatasi 

kesulitan. AQ dapat dipandang sebagai ilmu yang menganalisis kegigihan manusia dalam menghadapi 

setiap tantangan sehari-harinya. Kebanyakan manusia tidak hanya belajar dari tantangan tetapi mereka 

bahkan meresponnya untuk memeroleh sesuatu yang lebih baik.  AQ juga dapat digunakan untuk 
menilai sejauh mana seseorang ketika menghadapi masalah rumit. Dengan kata lain AQ dapat 

digunakan sebagai indikator bagaimana seseorang dapat keluar dari kondisi yang penuh tantangan. 

Agar dapat bersaing dengan orang-orang, kita harus memiliki sebuah keterampilan lain yang membuat 

kita berbeda dari orang lain dan mungkin hal ini juga yang dapat menjadi ciri khas dari diri kita. 

Kemahiran kita dalam kesiapan menghadapi tantangan atau adversity quation adalah salah satu hal 

yang mendukung kita menjadi sukses. AQ berakar pada bagaimana kita merasakan dan 

menghubungkan suatu hal dengan tantangannya. Jika seseorang yang memiliki AQ lebih tinggi maka dia 

cenderung tidak akan menyalahkan orang lain karena dia merasa bahwa kegagalan yang dia lakukan 

adalah bagian dari kesuksesan yang tertunda dan dia juga merasa bahwa dia siap untuk menghadapi 

tantangan yang akan ditemukan serta siap untuk menyelesaikan masalah yang akan dia hadapi. 

Adversity quotient http://personalityirine.wordpress.com/ 
39Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia, Indonesia-Inggris 

(Bandung: Media IPTEK, 2007), hlm. 159. 
40Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 

2002) hlm. 896.  
41 Wikipedia Bahasa Indonesia,Ensiklopedia Bebas,  http ://id.wikipedia.org/wiki/prinsip 

http://personalityirine/
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atau obyek tertentu. 

Dengan demikian—berdasarkan definsi di atas—prinsip dapat 

diartikan sebagai landasan atau sandaran, atau pula asas untuk bertindak 

selanjutnya, yang dalam hal ini dasar atau  asas  untuk menciptakan 

pendidikan kasih sayang. Kasih sayang secara vertikal dan horisontal 

yakni kasih sayang kepada Allah. Dzat yang Maha Kuasa, dan kasih 

sayang kepada sesama manusia, yang di dalamnya termuat kasih sayang 

antara remaja dengan orang tua atau sebaliknya. Antara guru dengan 

peserta didik atau pula sebaliknya, antara tetangga dan saudara, kaum 

miskin, kaum jalanan, dan kepada segala makhluk di alam ini. Dengan 

kasih sayang inilah akan mewujudkan kebahagiaan yang hakiki. 

Sebuah artikel yang berjudul “7 Prinsip Pendidikan Tanpa 

Kekerasan”, artikel ini memuat hal-hal yang perlu dilestarikan guna 

mewujudkan keharmonisan dalam mendidik, mengarahkan dan memberi 

bimbingan terhadap remaja tanpa kekerasan dan mengembangkan kasih 

sayang, 7 prinsip tersebut yakni:
42

 

Gambar 1 

7 Prinsip Pendidikan Kasih Sayang Tanpa Kekerasan 

 

Sumber: http:/ /www. wikimu.com/ News /DisplayNews.aspx?id=14997 

                                                             
427 Prinsip Pendidikan Tanpa Kekerasan, http://www.wikimu.com/News/Display                  

News.aspx?id=14997 
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Keakraban penuh menjadi salah satu poin dasar untuk menciptakan 

suasana kental kasih sayang. Hal ini disebabkan di dalam keakraban 

terdapat unsur  kasih sayang, keramahan, sopan-santun, saling 

menghargai dan menghormati. Mendidik remaja yang baik harus   

mendekat dan mengerti apa yang diinginkan dan dirasakan remaja. Tidak 

ada pembatas antara orang tua dan remaja, atau antara pendidik dan yang 

terdidik, antara yang merawat dan yang dirawat, antara pembimbing dan 

yang dibimbing. Keduanya harus menyatu padu.tidak ada sekat yang 

menyertainya. 

Komunikasi yang jujur merupakan hal penting yang idealnya 

diterapkan untuk mendidik remaja. Tidak boleh di dalamnya lahw al-

hadits yang diterjemahkan sebagai kebohongan cerita atau cerita palsu 

dan al-ifk yang diartikan sebagai hal mengada-ada. Karena yang 

demikian hanya akan melahirkan remaja sebagai bibit-bibit pembohong 

baru. 

Menghormati kebebasan remaja—kebebasan yang dimaksud adalah 

kebebasan yang bertanggung jawab—merupakan kewajiban seorang 

pendidik, pembimbing, pengajar, maupun orang tua. Dalam hal ini 

remaja diberi kebebasan untuk mengenal diri, mencari jati diri, 

memahami diri, dan mengapresiasikan talentanya. Tidak adanya 

pembatas, pengekangan serta aturan-aturan  ketat  dan mengikat penuh 

yang pada akhirnya hanya akan membelenggu kebebasan remaja untuk 

berekspresi. 
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Rasa kasih yang berani perlu dimunculkan dan bahkan terus 

dikembangkan untuk senantiasa mengasihi remaja. Kasih yang berani 

disini dapat ditujukan terhadap remaja-remaja yang menyimpang seperti 

remaja jalanan, remaja punk, remaja korban narkoba, remaja-remaja 

nakal lainnya.  Seorang guru, pendidik, pembimbing maupun orang tua 

harus berani memberikan kasih sayang yang tulus, untuk mengubah 

keadaan mereka menuju kebaikan sikap dan tingkah laku. Tidak boleh 

ada pembeda atau pilih kasih di antara remaja yang sehat dan yang tidak 

sehat, sebab yang demikian hanya akan menambah beban mereka yang 

tidak sehat, dan makin menjadikan terperosok dalam, sehingga 

kesembuhan bagi mereka adalah kemustahilan. 

Saling percaya penuh juga merupakan salah satu prinsip  menuju 

kasih sayang sehat. Seorang pendidik, pembimbing, pengajar atau pun 

orang tua harus menerapkan prinsip saling percaya. Orang tua belajar 

untuk mempercayai remaja; percaya untuk bertanggung jawab secara 

mandiri, yang tidak meniadakan “pengawasan tanpa batas” artinya orang 

tua ataupun pendidik tetap memberikan pengawasan dan  bimbingan 

bijaksana terhadap remaja tanpa adanya kata “selesai‟ atau tanpa adanya 

pangkal ujung, terus dan terus memberikan kepercayaan, wejangan dan 

nasehat menuju kebaikan remaja 

Mengajar, membina dan mendidik remaja membutuhkan ketekunan 

dan kesabaran. Terutama  terhadap remaja yang  memiliki gangguan 

kesehatan jiwa, lebih memaksimalkan kesabaran. Sebab modal utama 

dari “perubahan akhlak remaja” adalah kesabaran dan ketekunan dalam 
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membina dan mendidik. Semakin tinggi kualitas sabar seorang 

pembimbing, pendidik dan orang tua terhadap remaja, maka akan 

semakin cepat remaja yang bermasalah sembuh dari penyakitnya. Tetapi 

semakin rendah kualitas sabar seorang pembimbing, pendidik dan orang 

tua maka semakin jauh remaja sembuh dari penyakitnya.
 
 

Hal selanjutnya adalah keterbukaan tanpa paksaan. Suasana kasih 

sayang yang penuh dapat dilihat dari bagaimana antara kedua belah pihak 

yakni antara orang tua, pembimbing, pengajar, dan remaja saling terbuka 

tanpa adanya kata “paksaan‟. Si remaja dengan tulus menceritakan semua 

permasalahan diri terhadap pihak pertama (seperti orang tua, pembina 

atau pendidik). Atau pula  remaja  menceritakan segala hal yang ditemui 

dalam keseharian tanpa adanya rasa malu, benci, tidak suka dan 

sebagainya. Semuanya mengalir dengan bijaksana. Dengan suasana 

penuh keterbukaan inilah seorang pendidik, pembimbing, pengajar 

maupun orang tua dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk 

pengarahan dengan santun, pembimbingan positif dengan lembut, dan 

pemberian nasehat dengan bijak. 

Dalam karyanya menambahkan di dalam kasih sayang harus  ada 

prinsip keadilan
43

,
 

yakni peniadaan pilih kasih terhadap remaja, 

sebagaimana Nabi bersabda dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal  yang 

terjemahannya berbunyi:
44

 

“Berlaku adillah kamu di antara remaja-remajamu, berlaku adillah 

kamu di antara remaja-remajamu, berlaku adillah kamu di antara 

                                                             
43Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam, hlm., 118. 
44Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahamad Ibn Hanbal, Jilid IV (Bairut: Dar Sadir, tt), hlm. 375. 
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anak-anakmu.” 

Tiga kali Nabi menekankan untuk adil terhadap anak dan remaja, 

penekanan yang sangat jelas yang di dalamnya tidak boleh ada 

“penyiksaan, penodaan, pengremajatirian, dan hal-hal yang menyakiti 

anak dan remaja dan menjadikan mereka luka lara. Semua perlakuan 

terhadap remaja harus berdasarkan asas keadilan. Quraish Shihab dalam 

karyanya yang berjudul Wawasan Al-Qur‟ān;Tafsīr Maudlui atas 

Perlbagai Persoalan Umat menyatakan bahwa adil dapat dimaknai 

sebagai “persamaan” yakni seseorang tidak berpihak dan dapat 

memposisikan diri dimanapun berada, atau adil dapat dimaknai perhatian 

terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap 

pemiliknya, dan  adil dapat juga dimaknai  dengan seimbang.
45

 Merujuk 

pada Qur‟ān Surat Al-Infithar ayat 6-7 dan QS. Al-Mulk ayat 3 yang 

berbunyi: 

QS. Al-Infithar ayat 6-7َََ 

Artinya: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu 

(berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang 

menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 

mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang) 

QS. Al-Mulk ayat 3 

Artinya: Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. 

Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha 

                                                             
45Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’ān; Tafsīr Maudlui atas Perlbagai Persoalan Umat, cet- 13 (Bandung, 

PT Mizan, 1996) , hlm 111. 
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Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-

ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang? 

Terdapat  ayat-ayat Allah yang membahas tentang berlaku adil ini, di 

antaranya QS. Al-Māidah ayat 8 (tentang adil dan taqwa), QS. An-Nisā 

ayat 3 dan 129 (tentang adil terhadap istri), QS. An-Nisā ayat 135, QS 

Al-An‟am ayat 152, QS. Al-A‟Raf ayat 29 dan QS. An-Nahl ayat  ayat 

42 dan QS. Shaad ayat 26 (tentang perintah mengadili secara haq) dan 

QS. Al-Mumtahanah ayat 8 (tentang pelaku keadilan dicintai Allah). 

Manfaat yang didapatkan jika seseorang (baik orang tua, guru, 

pembimbing, pemimpin) berlaku adil, terutama terhadap remaja adalah: 

a. Remaja akan merasa dihargai (dimanusiakan), tidak merasa 

diduakan, sehingga akan berpengaruh positif terhadap 

perkembangan jiwa serta kepribadiannya ke depan. 

b. Terbentuknya karakter remaja menuju karakter pemaaf, 

penyayang, adil dalam bersikap. 

c. Lurus dalam berpikir (senantiasa berpikir positif), remaja 

akan terbiasa untuk berpikir baik dan mengesampingkan 

pikiran-pikiran yang menjatuhkan harga dirinya seperti 

dendam, iri, tidak suka dengan   saudara maupun teman-

temannya. 

d. Remaja akan semakin sayang dan dekat dengan orang tua 

maupun pihak-pihak lain yang berkewajiban dekat 

dengannya, tanpa syarat apapun.  
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e. Remaja akan menemukan figur yang memang pantas 

diteladani dan dijadikan panutan dalam bersikap serta 

bertingkah laku sampai kapanpun. 

Abdullah Nashih Ulwan memberikan tambahan yang menyangkut 

prinsip-prinsip pendidikan kasih sayang ini yakni adanya prinsip 

kesantunan dalam bersikap dan bertutur kata terhadap remaja. Menurut 

Nashih Ulwan kesantunan merupakan keutamaan spiritual dan moral 

yang paling besar yang mengakibatkan manusia dalam puncak keluhuran 

akhlāk. 46
 Terdapat beberapa ayat Qur‟ān yang menunjukkan kesantunan 

dalam bersikap dan bertutur kata yakni: 

a. QS.Al-Imrān ayat 134 

Artinya: “……dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

memafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat kebajikan. 

Kesantunan dalam bersikap dan bertutur kata dapat dilihat dari 

ayat tersebut yakni tidak mengedepankan amarah, menahan emosi 

baik emosi dalam kata-kata maupun emosi yang diluapkan lewat 

perbuatan. Selanjutnya adalah memaafkan orang yang berbuat salah 

atau aniaya. Orang tua maupun pendidik, guru dan lain sebagainya 

harus kokoh dalam memegang prinsip “memaafkan” ini, apapun 

kesalahan seorang peserta didik, atau siapapun yang dibimbing 

haruslah dimaafkan dan dihantarkan menuju titik “kesembuhan 

perilaku.” 

                                                             
46Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, hlm. 184. 
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b. QS. Asy-Syūrā ayat 43 

Artinya: “Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, 

sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal 

yang diutamakan.” 

Berdasarkan ayat tersebut hal-hal yang mencerminkan kesantunan 

dalam bersikap adalah bersabar, tidak cepat putus asa dalam 

membina remaja, terutama remaja-remaja yang berkebutuhan khusus, 

remaja-remaja cacat ganda dan remaja-remaja yang nakal. Apapun 

kesalahan yang diperbuat remaja haruslah dimaafkan dan dengan niat 

ikhlas karena Allah untuk membantu mereka berubah menjadi baik 

bahkan terbaik. 
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Bab IV 

Pendidikan Kasih Sayang Terhadap Remaja Nakal 

Mendidik remaja yang menyimpang atau remaja bermasalah  

membutuhkan kesabaran, keikhlasan, ketulusan dan kerja keras yang 

berkualitas unggulan. Sebab memahamkan dan mengarahkan mereka ke 

jalan yang mulia tidaklah mu\dah. Terkadang berbagai penolakan, 

perilaku tidak menyenangkan, penghinaan atau kata-kata tidak pantas dan 

menyakitkan dari mereka seringkali diluapkan, sehingga  menjadikan 

para pendamping, pembina, guru atau bahkan orang tua tidak menerima, 

membalas dengan kasar, dan pada akhirnya meninggalkan remaja tanpa 

kepedulian lagi. Sehingga remaja akan semakin tidak terkontrol, tidak 

terarah dan lebih jauh dari kesembuhan. 

Remaja-remaja nakal memang memiliki sifat yang keras dan 

berperilaku buruk tanpa memandang norma-norma kesopansantunan dan 

susila. Perbuatannya cenderung berlebihan dan tidak memperhatikan 

etika. Sejatinya remaja nakal tidak dapat jika dilawan dengan kekerasan, 

remaja-remaja pemarah tidak dapat dilawan dengan marah, remaja-

remaja keras tidak dapat dilawan dengan penghakiman sepihak sebab 

hal-hal yang demikian hanya akan menjadikan remaja semakin keras, 

kejam, dan menghalalkan segala macam cara demi mencapai tujuan. 

Remaja-remaja yang nakal disandingkan dengan kelembutan dan 

ketulusan hati, perilaku yang mengayomi, tutur kata yang mendinginkan 

hati dan kasih sayang yang selalu terjaga kemurniannya. Sebagaimana 

telah dicontohkan para nabi yang terlihat melalui firman-Nya: 
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Ucapan Ibrāhim as terhadap anaknya: 

Artinya: “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih 

agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam 

memeluk agama Islam (QS. Al-Bāqarah ayat  132) 

Ucapan  Nuh as terhadap anaknya:َ 

Artinya: “Hai anakku! naiklah ke kapal bersama kami dan 

janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir (QS. Hūd 

ayat 42) 

Ucapan Ya‟qub terhadap anaknya: 

Artinya: Hai anakku! janganlah kamu ceritakan mimpimu itu 

kepada saudara-saudaramu, maka mereka menjadikan makar untuk 

membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi 

manusia. (QS. Yūsuf ayat 5) 

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas terlihat tanda sayangnya para 

nabi terhadap anak-anaknya baik mereka yang menyimpang maupun 

yang shalih. Mereka tidak  pernah putus asa untuk menyuarakan 

kebaikan terhadap anak-anak mereka. Bahasa yang disampaikan terhadap 

para putra nabi pun bahasa yang halus, lembut dan terlihat sangat 

mengayomi meski ada perbuatan dari anak nabi yang tidak sejalan, tetapi 

bukan kata-kata kasar yang muncul dari bibir para nabi, melainkan 

nasehat yang membangun dan penuh kesantunan. 

Kasih sayang merupakan salah satu pendekatan yang tepat untuk 

memperbaiki perilaku anak dan remaja nakal. Karenanya seorang 
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pendidik atau pembina atau bahkan orang tua hendaknya memiliki sifat-

sifat rahmah yang nantinya mampu mengarahkan remaja pada ranah 

kebaikan.   Sebagaimana dipaparkan para pakar berikut ini: 

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa seorang guru, pendidik, 

pembina atau pun orang tua hendaklah memiliki sifat-sifat yang mulia di 

antaranya:
47

 

1. Seorang guru, pendidik, pembina atau bahkan orang tua 

memandang remaja nakal benar-benar sebagai manusia yang 

tetap sempurna, bukan manusia yang banyak kesalahan, sebab 

hal tersebut akan menjadikan remaja merasa terhargai. 

2. Seorang guru, pendidik, pembina atau pun orang tua 

mengingatkan   remaja nakal dengan cara yang bijaksana bukan 

dengan terus terang dan mencela. 

3. Seorang guru, pendidik, pembina atau pun orang tua senantiasa 

terus berkelanjutan memberi nasehat dan bimbingan kepada 

remaja nakal semata-mata karena Allah dan mengharapkan 

kesembuhan bagi mereka juga karena Allah. 

4. Seorang guru, pendidik, pembina atau pun orang tua selalu 

memperhatikan keadaan  remaja nakal.  

Hal yang disampaikan Al-Gazali menurut penulis merupakan 

“kebijaksanaan yang luhur”dari seorang guru, pendidik, pembina dan 

orang tua. Tanda kebijaksanaan terlihat pada aspek pandangan mereka 

                                                             
47 Dapat dilihat pada buku karya Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: logos, 1999), hlm. 53. 
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terhadap anak dan remaja nakal yang “tidak berubah” bahwa mereka 

tetap “insan” yang sempurna, meski perilaku menunjukkan 

penyimpangan. Selain itu penyampaian nasehat yang membekas di hati 

yang disampaikan dengan santun, luhur dan penuh pengharapan untuk 

“berubah” kepada remaja nakal. Hal tersebut merupakan identitas dari 

suatu “kebijaksanaan sikap”. 

Kebijaksanaan sikap/perilaku pendidik, pembina atau orang tua juga 

bisa diwujudkan dengan pola pengajaran yang menyamankan, kental 

suasana emosi positif yang terlihat pada keceriaan wajah, tutur kata yang 

membangkitkan jiwa, dan motivasi yang terus berkelanjutan tanpa putus. 

Pernyataan penulis tersebut selaras dengan pernyataan Richard Nelson-

Jones yang mengatakan bahwa seorang guru, pendidik, pembina atau pun 

orang tua senantiasa mengembangkan emosi positif seperti selalu 

berwajah riang dan gembira ketika menghadapi remaja atau remaja nakal 

meskipun sebenarnya keadaan diri sedang tidak nyaman.
48 

Selain itu pula 

mengembangkan kasih sayang dan persahabatan tanpa syarat. Seorang 

guru, pendidik, pembina atau pun orang tua tidak mengembangkan emosi 

negatif seperti pemarah, selalu menunjukkan muka masam, menakutkan 

remaja. 

Kebijaksanaan sikap/perilaku seorang guru, pembina atau pun orang 

tua yang ditawarkan penulis menurut Muhammad Nawawi al-Jawi al-

                                                             
48Richard Nelson-Jones, Human Relationship Skill, terj. R. Bagio Prihatono dengan judul “Cara Membina Hubungan Baik dengan Orang Lain” (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 99. 
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Bantani diwujudkan dalam beberapa bentuk di antaranya:
49

   

1. Menerima segala caci maki dan umpatan dari remaja dan 

berbagai persoalan yang berhubungan dengan sikap remaja 

dengan tetap sabar, dengan hati dan sikap yang terbuka dan 

tabah. 

2. Seorang guru, pendidik, pembina atau pun orang tua harus tetap 

mengembangkan sikap penyantun dan penyayang. 

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ali „Imrān ayat 159 

yang berbunyi: 

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah, engkau (Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau 

bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan 

diri dari sekitarmu.” 

3. Menghindari sikap angkuh dan merasa paling sempurna 

terhadap remaja karena hal tersebut hanya akan menjadijan 

remaja semakin tidak hormat. Larangan bersikap angkuh ini 

ditegaskan dalam QS. Al-Najm ayat 32 yang berbunyi: 

Artinya: “(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan 

perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, 

Tuhanmu Mahaluas ampunanan-Nya. Dia Maha mengetahui 

tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu 

ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah 

                                                             
49Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, Muraqi al-Ubūdiyyah fi Syarkh al-Bidāyah al-Hidāyah, 

(Bandung: Al-Ma’arif, tt.), hlm. 88. 
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kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang 

yang bertakwa. 

4.  Bersifat lemah lembut, terutama dalam menghadapi remaja  

nakal. (QS. Ali „Imrān ayat 134, QS. al-A‟raf ayat 199)  

5. Meninggalkan sifat yang menakutkan dan  mengancam pada 

remaja. 

Menurut An-Nawawi kebijaksanaan sikap/perilaku seorang guru, 

pembina, dan orang tua ditunjukkan dengan membudayakan penerimaan 

diri dari segala hal yang tidak menyenangkan, yang diberikan oleh anak 

atau peserta didik. Di sisi lain, pembudayaan kesantunan sikap dan 

kelemahlembutan terhadap anak, perlu terus dilanjutkan. Penghilangan 

ancaman; baik ancaman yang terang-terangan terlihat atau ancaman yang 

samar-samar. Ancaman yang terang-terangan berbentuk ucapan secara 

langsung dengan nada keras, menyiksa dan menakutkan. Sedangkan 

ancaman samar-samar dapat berbentuk ucapan kiasan yang pada 

dasarnya mengancam. Karenanya M. Suyudi menambahkan bahwa 

seorang  pendidik, pembina, atau guru apabila menangani remaja tidak 

boleh melakukan tindakan-tindakan anomali seperti mengancam, bertutur 

kata kasar yang menyakitkan hati dan perasaan remaja atau mengumpat, 

dan  menghina  terhadap remaja.
50

 

Lain halnya dengan Syaiful Bahri Djamarah yang memberikan 

pandangan bahwa untuk menciptakan pendidikan penuh kasih sayang 

harus diciptakan budaya komunikasi yang baik terhadap remaja, yang 

                                                             
50 M. Suyudi, Pendidikan dalam Perspektif al-Qur’ān, hlm. 159. 
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meliputi enam prinsip yakni prinsip qawlan karīma (perkatan yang 

mulia), prinsip qawlan sadīda (perkataan yang benar/lurus), prinsip 

qawlan ma‟rufa (perkatan yang baik), prinsip qawlan balīgha (perkataan 

yang efektif/keterbukaan), prinsip qawlan layyina (perkatan yang lemah 

lembut) dan prinsip qawlan maisūra (perkataan yang pantas).
51

 

Berdasarkan berbagai pemaparan para pakar di atas, dapat penulis 

simpulkan bahwa seorang pendidik, pembimbing, guru bahkan orang tua 

itu sendiri idealnya memiliki kompetensi-kompetensi dalam menangani 

remaja, terutama mereka-mereka yang masuk dalam kategori remaja  

nakal, yakni: 

Gambar 2 

Kompetensi-kompetensi dalam Menangani remaja 

 

                                                             
51Qawlan Karima merujuk pada QS. al-Isrāa ayat 23., Qawlan Sadīda merujuk pada QS an-Nisāa ayat 9.,  Qawlan Ma’rufa merujuk pada QS al-Bāqarah ayat 263.,  Qawlan Baligha merujuk pada QS. An-Nisāa ayat 63., Qawlan Layyina merujuk pada QS Thahāa ayat 44., Qawlan Maisura merujuk paad QS. al-Isrāa 
ayat 28. Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga Sebuah Perspektif 

Al-Qur’ān (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 105. 
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Sumber: Disimpulkan dari pernyataan para pakar Psikologi dan 

Pendidikan dari berbagai referensi yang berhubungan dengan 

berbagai kompetensi dalam menangani remaja, seperti: Muhammad 

Athiyah al-Abrasyi, Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, 

Richard Nelson-Jones. 

1. Kompetensi batiniyyah, yang mengedepankan kecerdasan 

batin. Seorang pendidik, pembina, guru dan orang tua 

hendaknya memiliki batin yang bersih yang terpancar dari 

perbuatannya yang benar-benar ikhlas dan sabar dalam 

menangani remaja, sesulit apapun dan senakal apapun tidak 

pernah berkeluh kesah, tetap saja membina dan mendampingi 

remaja. 

2. Kompetensi pikir, yang lebih mengedepankan kecerdasan fikir. 

Di mana seorang pendidik, pembina, guru dan orang tua 

dituntut untuk terus memperbaharui strategi dalam membantu 

menyembuhkan remaja dan remaja nakal. Pengolahan fikir 

terus dilakukan dengan mencari cara-cara baru yang dapat 

diterapkan kepada remaja   supaya dapat berubah baik dari 

kenakalannya. 

3. Kompetensi komunikasi, yang lebih ditonjolkan adalah 

kecerdasan dalam berkomunikasi dengan remaja. Seorang 

pendidik, pembina, guru dan orang tua idealnya cerdas dalam 

berkomunikasi dengan remaja, sehingga remaja akan 

terpengaruh positif yang pada akhirnya mudah dibawa ke jalan 

kebaikan. 
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4. Kompetensi pengolahan diri (regulasi diri). Seorang pendidik, 

pembina, guru dan orang tua idealnya mampu mengatur 

dirinya, sehingga tidak mudah putus asa manakala dicaci, 

dihina, dilecehkan oleh remaja atau remaja tatkala melakukan 

pembimbingan.   

Kemudian perihal bagaimana kaifiyat menerapkan pendidikan kasih 

sayang terhadap remaja nakal, dapat diwujudkan antara lain: Moh. 

Shochib dalam karyanya menjelaskan bahwa wujud mendidik remaja 

dengan kasih sayang terhadap remaja nakal dapat dilihat dengan 

beberapa cara yakni:
52

 

1. Menerapkan pendidikan dialogis  

Maksud pernyataan di atas adalah merekatkan dialogisasi 

antara remaja dengan orang tua dan sebaliknya orang tua 

dengan remaja, atau dapat dilihat pula antara pendidik, pembina 

dan guru terhadap remaja dan sebaliknya, yang di dalamnya 

mengandung unsur kasih dan sayang. Segala hal dan 

permasalahan yang menyangkut remaja dibicarakan dengan 

lembut, penuh perhatian dan penuh keakraban. 

2. Penataan suasana psikologis 

Iklim atau suasana yang penuh motivasi terhadap remaja harus 

diciptakan secara berkelanjutan. Orang tua, pendidik, pembina 

atau guru haruslah memahami segala kegelisahan atau 

kekalutan hati dan segala permasalahan yang diderita remaja, 

                                                             
52Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri, hlm. 70-83. 
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yang kemudian membantu memotivasi mereka untuk gembira, 

tertawa, dan ceria, menghilangkan segala duka. Seorang remaja 

akan lebih nyaman, senang dan damai manakala di sampingnya 

terdapat orang-orang yang memperhatikan dan membantu 

mendinginkan fikiran dan hatinya. 

3. Menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi 

Pendidikan kasih sayang terhadap remaja dapat diwujudkan 

dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi terhadap remaja, 

bukan nilai-nilai otoriter yang diciptakan oleh orang tua, atau 

pendidik, pembina dan guru, yang kesemuanya hanya akan 

menambah beban psikologis bagi remaja.
53

     

Daniel Muijs & David Reynolds memberikan pandangan bahwa 

mendidik remaja berperilaku buruk dengan kasih sayang dapat 

diwujudkan dengan model LEAST yang menyarankan lima langkah  

untuk menangani remaja yang bermasalah yakni: 

1. Leave it alone (biarkan saja). Bila perilaku tersebut tidak 

semakin buruk, jangan diambil tindakan apapun.  

2. End the action indirectly (hentikan tingkah lakunya secara tidak 

langsung). Ini dapat dilakukan dengan cara mendistraksinya 

dari perilaku buruk tersebut dengan memberikannya pekerjaan 

lain, sehingga pola pikirnya pelan tapi pasti akan berubah 

halauan, dan lebih menfokuskan kepada pekerjaan baru yang 

ditawarkan tersebut. 

                                                             
53Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Remaja Mengembangkan Disiplin Diri, hlm. 70-

83. 
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3. Attend more fully (berikan perhatian lebih). Seorang pendidik, 

pengajar, pembina, orang tua seharusnya  berusaha mengenal 

lebih dekat atas remaja-remaja yang dibimbingnya, sehingga 

mereka dapat mengetahui lebih dekat jantung permasalahan 

remaja yang berperilaku buruk, dan nantinya akan lebih mudah 

bagi si pendidik, pembimbing, pengajar atau orang tua 

mengobati si remaja tersebut. 

4. Spell out directions (berikan pengarahan kata demi kata) yakni 

untuk selalu mengingatkan si remaja tentang apa yang harus 

dilakukannya dan bila perlu peringatkan pula tentang 

konsekuensi bila tidak menuruti pengarahan, pembimbing, 

pendidik, atau pula guru. 

5. Track the Behavior (lacak perilaku tersebut) bila tampak 

masalah muncul berulang-ulang pada salah seorang remaja atau 

remaja nakal ada gunanya untuk menjadikan catatan sistematik 

tentang perilaku tersebut, misalnya dengan menggunakan 

tracking record si remaja. Hal ini kemudian dihubungkan 

dengan system reward. Remaja-remaja yang telah menunjukkan 

perubahannya dan dapat berlangsung lama dapat mendapatkan 

reward, sedangkan mereka-mereka yang belum dapat berubah 

baik, dapat mendapatkan hukuman tertentu seesuai kesepakatan 

bersama.
54

 

Daniel menambahkan bahwa untuk membantu kesembuhan  remaja 

nakal perlu diterapkan system reward (pujian atau hadiah) yang 

                                                             
54 Danie Muijs& David Reynolds, Effective Teaching, Teori dan Aplikasi, hlm. 138. 
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berkelanjutan, artinya ketika seorang remaja nakal sudah berupaya 

semaksimal mungkin untuk berubah meski belum banyak hendaklah 

tetap mendapatkan pujian atau pula reward sehingga akan memotivasi 

bagi remaja untuk terus dan terus berjuang menuju kesembuhan yang 

sempurna. 

Setiap ada perubahan yang sungguh-sungguh, bukan perubahan 

kamuflase maka dapat diberi reward, baik berupa insentif, pujian, atau 

hadiah-hadiah lainnya. Brophy memberikan pandangan perihal pujian 

yang efektif dan pujian yang tidak efektif yang dapat diterapkan kepada 

remaja-remaja, yang kemudian dirangkum dalam tabel berikut ini:
55

 

Tabel 1 

Pujian Efektif dan Pujian Tidak Efektif 

 Pujian yang efektif Pujian yang tidak efektif 

 

Memuji perilaku tertentu yang 

ingin diperkuat 

 

Tidak spesifik dan bersifat global 

Memberikan informasi yang 

spesifik kepada  si remaja atau 

remaja tentang prestasinya 

Tidak memberikan  informasi 

kepada si remaja atau remaja 

tentang  statusnya 

                                                             
55Brophy, dapat dilihat pada Danie Muijs & David Reynolds, Effective Teaching, Teori dan Aplikasi, hlm. 

141. 
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Menggunakan prestasi remaja 

sebelumnya sebagai dasar 

perbandingan 

 

 

Menggunakan prestasi kawan-

kawannya sebagai dasar 

perbandingan 

 

 

Diberikan untuk mengakui usaha 

yang patut dihargai atau 

keberhasilan pada tugas yang sulit 

bagi si remaja atu remaja tersebut 

 

Diberikan tanpa menghargai usaha 

yang dikeluarkan atau makna 

keberhasilannya. 

Sumber: Brophy, dapat dilihat pada Danie Muijs& David Reynolds, 

Effective Teaching, Teori dan Aplikasi, hlm. 141 

Maurice J. Elias dkk., berasumsi bahwa mendidik remaja, terutama   

remaja nakal dengan kasih sayang, dapat diwujudkan dengan beberapa 

jalan, yakni: 

1. Merayakan prestasi remaja. Artinya ketika seorang remaja yang 

ada di bawah pembinaan berhasil—meski belum kamil—

bangkit dari keterpurukan maka dirayakan keberhasilan tersebut 

sebagai apresiasi yang tinggi terhadap si remaja tersebut, 

sehingga besar harapan si remaja akan terus dan terus berjuang 

memperbaiki diri.  
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2. Meningkatkan humor quotient, artinya dalam membina remaja 

hendaknya membudayakan kecerdasan humor, sehingga remaja 

nakal akan lebih intens terhadap si pembimbing, dan 

mempererat ikatan emosional. 

3. Pembudayaan salam yang hangat terhadap remaja nakal, 

sehingga akan tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam 

hubungan.
56

  

 

                                                             
56 Maurice J. Elias, EQ Remaja Mengasuh dengan Cinta, Canda &Disiplin, hlm.59, 105 dan 109. 
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Bab V 

Pendidikan Kasih Sayang Sebagai Suatu Pendekatan 

Di dalam tema pendidikan baik itu pendidikan konvensional maupun 

Pendidikan Islam dikenal dengan istilah pendekatan atau dalam bahasa 

Inggrisnya dikenal dengan istilah “approach”, yang dapat diartikan 

sebagai “came near (menghampiri), go to (jalan ke) dan way path dengan 

(arti jalan).” Dilihat dari segi bahasa tersebut dapat diterjemahkan bahwa 

yang dinamakan approach adalah cara menghampiri atau mendatangi 

sesuatu.
57

 

Adapun pendekatan dari segi istilah menurut beberapa ahli 

dinyatakan bahwa: Habib Thaha mendefiniskan pendekatan adalah cara 

pemrosesan subyek atas obyek untuk mencapai tujuan. Pendekatan ini 

juga berarti cara pandang terhadap sebuah obyek permasalahan, di mana 

cara pandang tersebut adalah cara pandang yang luas. Sedangkan Oteng 

Sutisna lebih praktis dalam memahami pengertian ”pendekatan”. 

Pendekatan adalah apa yang hendak ia kerjakan dan bagaimana ia akan 

mengerjakan sesuatu, yang pertama disebut dengan pendekatan 

pengertian ”tugas” dan yang kedua adalah pendekatan dalam pengertian 

”proses”.
58

 

Penggunaan istilah ”pendekatan” memiliki arti yang berbeda-beda 

tergantung kepada obyek apa yang akan menjadi tema sentral 

                                                             
57Pendekatan dalam Pendidikan Islam, http://ululazmi-zabaz.blogspot.com/2011/03/pendekatan-

dalam-pendidikan-islam_25.html 
58Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar Teoristis untuk Praktek Profesional, (Bandung: Angkasa, 

1983) hlm. 35-36 
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perencanaan kerja dan kajian pemikiran yang akan dikembangkan. 

Dalam konteks belajar, approach dipahami sebagai segala cara atau 

strategi yang digunakan peserta didik untuk menunjang efesiensi dan 

efektifitas dalam proses pembelajaran tertentu. Dengan demikian 

sesungguhnya approach adalah seperangkat langkah operasional yang 

direkayasa sedemikian rupa, untuk memecahkan masalah atau untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu.
59

 

Pendekatan dalam kajian pendidikan memiliki beberapa jenis, di 

antaranya: Pertama, pendekatan sains; Kedua, pendekatan filosofi; dan 

Ketiga, pendekatan religi. Pendekatan sains lebih tertuju kepada 

pengkajian pendidikan untuk menelaah dan dan memecahkan masalah-

masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai 

dasarnya. Sedangkan pendekatan filosofi suatu pendekatan untuk 

menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan 

menggunakan metode filsafat. Sedangkan pendekatan religi adalah suatu 

pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber 

dan berlandaskan pada ajaran agama. Di dalamnya berisikan keyakinan 

dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber 

untuk menentukan tujuan, metode bahkan sampai dengan jenis-jenis 

pendidikan.
60

  

                                                             
59Pendekatan dalam Pendidikan Islam, http://ululazmi-zabaz.blogspot.com/2011/03/pendekatan-

dalam-pendidikan-islam_25.html 
60Pendekatan-pendekatan Teori Pendidikan, http://elearning.unesa.ac.id/tag/contoh-makalah-

pendekatan-dalam-teori-pendidikan 
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Jalaluddin Rahmat dan Zaenal Abidin Ahmad merumuskan 

pendekatan dalam Islam, yang antara lain:
61

 

1. Pendekatan Tilāwah (pengajaran), merupakan pembacaan 

diri terhadap ayat-ayat Allah  baik ayat-ayat qauliyyah 

maupun kauniyyah, dengan tujuan untuk mengagungkan 

kebesaran dan ciptaan-Nya. Bentuk dari pendekatan ini adalah 

tafakkur (berpikir) dan tadżakkur (berdzikir). Dengan bentuk 

penerepannya adalah kelompok pengajian dan pengkajian, 

contextual learning, kegiatan ilmiah yang konstruktif. 

2. Pendekatan Tazkiyyah (Penyucian), yakni mengedepankan 

konsep pensucian diri dari segala kemungkaran dan 

keburukan sikap, hati dan perbuatan. Tujuan dari pendekatan 

ini adalah melahirkan manusia-manusia baru yang beradab, 

berakhlak, dan berhati bersih, sehingga perilakunya tidak 

merusak tatanan kehidupan yang sudah berjalan baik dalam 

masyarakat maupun keluraga. Bentuk dari pendekatan ini 

adalah: ceramah, muhāsabah diri, muhāsabah musik, 

muhāsabah di tempat-tempat yang mustajabah. 

3. Pendekatan Ishlah (Perbaikan), yakni pelepasan beban dan 

belenggu-belenggu yang bertujuan memiliki kepekaan sosial 

(rasa solidaritas yang tinggi), sehingga lebih banyak 

melakukan instropeksi diri untuk menuju perbuatan diri yang 

mulia dan bermanfaat bagi sosial. Wujud dari pendekatan ini 

                                                             
61Ada pada buku Abdul Mujib& Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006) hlm. 177-178 
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adalah: kampanye amal saleh,  membudayakan sedekah,  

kunjungan terhadap kaum papa. 

4. Pendekatan Ta’lim al-Kitab, yakni pengajaran atas al-

Qur‟ān. Memaknai esensi yang ada pada al-Kitab, yang 

selama ini hanya dibaca tanpa tahu makna yang 

sesungguhnya. Wujud pendekatan ini adalah: kelompok 

diskusi, lomba kreativitas yang bersifat qur‟ani,  pembedahan 

literatur islam yang berhubungan dengan Qur‟āni.   

Menurut Syaiful Bachri Djamarah, ada beberapa pendekatan yang 

diketemukan  dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam 

adalah, yakni:
62

 

1. Pendekatan pengalaman, yakni pemberian pengalaman dan 

memahamkan terhadap berbagai pengalaman yang dialami 

oleh remaja dengan  tujuan penanaman nilai-nilai keagamaan 

baik secara individual maupun kelompok dan memberikan 

pelajaran serta peringatan kepada semua manusia agar mereka 

tidak terjerumus dalam situasi dan perbuatan yang sama.  

2. Pendekatan Pembiasaan, yakni suatu pendekatan kepada 

remaja di mana remaja diarahkan untuk “membiasakan 

sesuatu” atas hal-hal yang direncanakan dan sifatnya baik. 

Sehingga remaja akan terbiasa untuk melakukan hal-hal 

positif dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                             
62Syaiful Bachri Djamrah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997), 

hlm. 70 
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3. Pendekatan Emosional, yakni suatu pendekatan yang 

mengedepankan nuansa kehalusan jiwa, ucapan, perilaku dan 

kesantunan serta penghargaan kepada remaja. Arah dari 

pendekatan emosional adalah sense of intrapersonal dan sense 

of interpersonal. 

4. Pendekatan Keteladanan, yaitu suatu pendekatan di mana 

remaja diajarkan untuk menteladani perilaku yang baik, dan 

mulia. Sehingga remaja akan memiliki panutan untuk berbuat 

baik dalam perilaku sehari-hari. 

Apabila dilihat dari konteks tema penelitian ini maka pendidikan 

kasih sayang merupakan salah satu bentuk dari pendekatan emosional, 

yakni pendekatan kepada remaja yang lebih menggunakan hati, 

menggunakan perasaan sayang, komunikasi yang jujur, saling percaya 

penuh, keterbukaan tanpa paksaan, dan keakraban penuh. 

Pendekatan emosional ini mengandung unsur-unsur yang sama 

dengan yang ada pada pendidikan kasih sayang, yakni: adanya unsur 

pemahaman, persahabatan, toleransi, pemberian motivasi positif, adanya 

pujian yang tulus dan tidak memaksa, adanya unsur kenyamanan dan 

unsur penghargaan kepada remaja. Sehingga yang diharapkan remaja 

akan termotivasi menjadi “baik” dan bahkan “menjadi lebih baik”. 

Berbeda bila remaja didekati dengan pendekatan yang memaksa, rasa 

penghargaan yang minim, krisis kenyamanan, persahabatan yang dipaksa 

maka yang terjadi remaja—apalagi yang dimaksud adalah remaja 
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nakal—akan semakin jauh dan atau menjauh dari kebaikan perilaku. Hal 

ini akan merugikan semua pihak. 
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Bab VI 

Manajemen, Status Dan Efektifitas 

1. Ruang Lingkup Manajemen 

a. Manajemen dalam Pendefinisian 

Dilihat dari segi definisi manajemen memiliki banyak arti yang 

dipaparkan oleh para ahli manajemen dan organisasi, di antaranya 

adalah: 

Schermerhom memberikan definisi bahwa management is the process 

of planning, organizing, leading and controlling the use of resources to 

accomplish performance goals. Pengertian manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

pengggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran kinerja.
63

 

James A.F. Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah suatu 

proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 

upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua daya yang ada 

pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sedangkan menurut Mary Parker Follet manajemen adalah 

suatu seni karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain 

dibutuhkan ketrampilan khusus.
64

 Definisi tersebut mengandung unsur 

kebenaran, hal ini karena manajemen tidak mungkin dilakukan oleh 

seorang yang melaksremajaan semua tugas-tugas pekerjaan sendiri.
65

 

                                                             
63 Schermerhom, Management, Jhon Wiley and Sons, inc., 8Th edition, 2005. 
64Pengertian/Definisi dari Manajemen, Organisasi.org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, 

http://www.organisasi.org/pengertian_definisi_dari_manajemen 
65 J. Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi, (Jakarta, Kencana, 2009), hlm.  2. 
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Oey Liang Lee mengatakan bahwa manajemen yaitu koordinasi 

semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 

penetapan tenaga kerja, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
66

 Dalam buku karya M. 

Manullang, manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian yakni: Pertama, 

manajemen sebagai suatu proses, Kedua, manajemen sebagai suatu 

kolektivitas manusia dan Ketiga, manajemen sebagai ilmu dan sebagai 

seni.
67

 

Azhar Arsyad mengimplisitkan definisi manajemen menjadi dua hal 

yang sering dibicarakan yakni pertama, sesuatu yang hendak dicapai 

(objective), kedua, proses bagaimana tujuan tersebut melalui rangkaian 

kegiatan orang-orang yang ada dalam suatu kelompok atau organisasi.
68

 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

manajemen adalah proses merencanakan sesuatu yang menjadi keinginan 

atau tujuan, kemudian mengorganisasikan serta melakukan pengarahan 

dan kepemimpinan dengan bantuan orang lain guna menuju terwujudnya 

keinginan atau tujuan yang dimaksud.  

b.  Aktivitas Manajemen 

Manajemen di dalamnya berisi tentang aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan aplikasi dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. 

Bagaimana fungsi-fungsi manajemen diterapkan melalui arahan seorang 

                                                             
66 Oey Liang Lee, Pengertian Manajemen, Balai Pustaka Administrasi, UGM, Bulletin no.1 p.15 
67 M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (Ghalia Indonesia Jakarta, 1983), hlm. 15-16. 
68Azhar Arsyad, Pokok-pokok Manajemen; Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan Eksekutif, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm.5. 
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pemimpin atau manajer kepada para bawahannya untuk mencapai tujuan 

yang sebelumnya telah ditetapkan. 

George R. Terry mengklasifikasikan aktivitas manajemen yang 

merupakan penerapan dari fungsi manajemen menjadi 4 bagian yakni 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pergerakan 

(actuating) dan pengawasan (controlling). Lain halnya dengan Henry 

Fayol yang membagi menjadi 5 klasifikasi, yakni: perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pengkoordinasia 

(coordinating), perintah (commanding) dan pengawasan (controlling). 

L.M Gullick membagi menjadi 7 bagian yang antara 

lain:planning,organizing, staffing, directing, coordinating, reporting dan 

budgeting. A.F Stoner membaginya menjadi empat macam yaitu 

planning, organizing, leading dan controlling. 

Manakala  dilihat dari pembagian fungsi manajemen di atas terlihat 

ada jenis yang sama dalam setiap pembagian tetapi  ada pula yang 

berbeda. Jenis-jenis yang sama di antaranya: 
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Gambar 3 

Fungsi Manajemen 

  

Sumber: Disimpulkan dari pernyataan para pakar Manajemen dan 

Organisasi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan Fungsi 

Manajemen, seperti : Azhar Arsyad, George R. Terry, M. Manullang. 

Pembahasan dari masing-masing aktivitas fungsi-fungsi manajemen 

di atas sebagaimana berikut: 

1)  Aktivitas Fungsi Perencanaan (Planning) 

Planning merupakan langkah awal yang harus diadakan dalam 

proses mencapai tujuan. Tanpa adanya planning maka dapat terjadi 

“kebingungan” dalam melangkah. Planning itu sendiri 

mengandung arti proses membandingkan, menilai, memilih 

alternatif yang baik dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mencapai tujuan bersama, atau dapat diartikan pula  suatu proses 

Planning 

Organizing 

Coordinating 

Controlling 
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yang rasional, dengan menggunakan fakta masa lalu dan dugaan 

masa depan untuk menggambarkan perkiraan masa yang akan 

datang. Terdapat pula yang mengatakan pula proses penyusunan 

dan penetapan tujuan dan bagaimana menempuhnya atau proses 

identifikasi ke mana akan menuju dan bagaimana cara  menempuh 

tujuan tersebut.
69

 

Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa dalam melakukan 

perencanaan  beberapa aspek yang harus diperhatikan adalah 

perihal hasil yang ingin dicapai, orang yang akan melakukan, 

waktu dan skala prioritas, dan dana (capital)
70

   

2)  Aktivitas Fungsi  Pengorganisasian (Organizing)      

M. Manullang menyatakan bahwa organizing  merupakan bentuk 

pengelompokkan kegiatan yang diperlukan yakni penetapan 

susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit 

yang ada dalam organisasi serta menetapkan kedudukan dan sifat 

hubungan antara masing-masing unit tersebut.
71

Azhar Arsyad 

memberikan gambaran bahwa mengorganisir berarti memilih 

tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan, siapa yang 

mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, 

siapa yang melapor kepada siapa, dan kapan serta di mana 

putusan-putusan harus dibuat.
72

 Dalam hal ini dalam 

mengorganisir “sesuatu” ada tiga tingkatan kategori yakni: 

                                                             
69Azhar Arsyad, Pokok-pokok Manajemen; Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan Eksekutif, hlm. 36. 
70Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2003), hlm.  77. 
71M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,  2009), hlm.  10. 
72Azhar Arsyad, Pokok-pokok Manajemen; Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan Eksekutif, hlm.44. 
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Pertama, tingkatan kerumitan (complexity) yakni apakah 

organisasi tersebut cukup rumit, besar atau kecil, dengan kata lain 

bagaimana tingkat kompleksitasnya tinggi, sedang atau rendah. 

Kedua, tingkat formalitas (formalization) yakni berapa banyak 

aturan, petunjuk dan garis-garis besar yang ditetapkan untuk 

dilaksanakan. Ketiga, tingkat sentralisasi (centralization) yakni 

apakah kekuasaan untuk memutuskan sesuatu itu ada pada tingkat 

pimpinan tertinggi atau di bawahnya. 

3)  Aktivitas Fungsi  Pengawasan (Controlling) 

Substansi dari aktivitas ini adalah mengadakan penilaian yang 

dapat dilakukan oleh atasan kepada bawahan dengan cara 

mengadakan pemeriksaan, pencocokkan serta pengupayaan agar 

semua kegiatan yang dijalankan dapat harmonis dengan rencana 

yang telah ditetapkan bersama dan segera mengambil tindakan bila 

mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun proses 

pengawasan yang dilakukan meliputi beberapa hal, pertama 

menentukan standar yakni kriteria hasil kerja dan standar yang 

baik adalah standar yang dapat diukur (verifiable objective), 

Kedua, pengukuran hasil kerja yang ini dapat lebih mudah 

dilakukan manakala standar  yang ditentukan telah sesuai. Ketiga, 

tindakan koreksi terhadap perbedaan antara standar dengan 

aktualmya artinya melakukan berbagai koreksi dan penilaian 

secara konstruktif. 

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah built in 

ketika menyusun suatu program. Artinya ketika menyusun 
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program sudah di dalamnya  unsur kontrolisasi. Sistem 

pengawasan yang baik adalah yang tidak dilepaskan dari 

pemberian punishment yakni hukuman dan reward yakni imbalan, 

tergantung bagaimana bawahan atau karyawan dalam bekerja
73

 

4)  Aktivitas Fungsi Mengkoordinasi (Coordinating) 

Esensi dari koordinasi ini adalah pengaturan atau pengarahan agar 

dalam menjalankan misi menuju tujuan tidak terjadi kekacauan, 

perselisihan, percekcokkan, permusuhan dengan cara 

mengharmonisasikan, menyeleraskan pekerjaan bawahan sehingga 

terdapat kerjaa sama yang baik, terarah, terkondisikan, dalam 

upaya menuju tujuan organisasi. 

5)  Aktivitas Fungsi Pemotivasian (Motivating) 

Aktivitas ini meliputi kegiatan pemberian motivasi, inspirasi, 

semangat dan daya dukung yang tinggi kepada bawahan, dengan 

tujuan bawahan melakukan kegiatan secara baik, professional, 

semangat, dan berdaya guna tinggi.    

6)  Aktivitas Fungsi Pelaporan (Reporting) 

Reporting ini lebih tertuju pada pelaporan hasil kinerja atau hasil 

kegiatan para bawahan yang telah dijalankan selama ini, yang 

dilakukan baik secara lisan maupun dapat pula tulisan. Dengan 

reporting ini semua aktivitas bawahan akan terus dipantau dan 

dievaluasi sehingga diharapkan akan meningkatkan kulitas kinerja 

dari bawahan. 

 

                                                             
73 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, hlm. 158 
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c.  Manajemen dalam Mendidik Remaja 

Mendidik remaja bukanlah hal ringan. Diperlukan pengetahuan yang 

terus diperbaharui sehingga nantinya mampu   mendidik remaja dengan 

baik dan sama-sama menguntungkan bagi pihak orang tua dan remaja. 

Manajemen pendidikan terhadap remaja—agar kelak menjadi remaja 

yang shalih—bisa diterapkan tatkala ibu sudah  mulai terdapat tanda-

tanda kehamilan. Berbagai kegiatan yang nantinya akan mendasari 

keimanan, kesehatan fisik dan ruhani remaja atau berbagai perilaku yang 

edukatif terhadap calon cabang bayi harus dikedepankan. Sehingga kelak 

ketika bayi beranjak remaja atau dewasa telah memiliki modal keimanan 

dan penjagaan diri yang kuat. 

Dalam hal mendidik remaja semasa dalam kandungan seorang ibu 

dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Contohnya fungsi 

perencanaan yakni memiliki perencanaan yang mantap untuk senantiasa 

membacakan ayat-ayat Allah kepada calon bayi. Atau planning 

menedengarkan lagu-lagu nasyid atau qasidah atau pula memiliki 

planning untuk mendengarkan dakwah dai-dai kondang dan sebagainya. 

Hal ini merupakan pendidikan yang luar biasa untuk menjadikan remaja 

kelak shalih dan shalihah. 

Fungsi controlling (pengawasan) di mana seorang ibu harus 

senantiasa instropeksi diri atau melakukan penilaian terhadap diri sendiri 

apakah yang dilakukan kepada calon bayi sudah baik atau belum. Hal ini 

penting dilakukan agar diri ibu selalu terkondisikan dan dalam keadaan 

stabil. 
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Noeng Muhajir menyatakan bahwa mendidik remaja yang baik 

adalah yang mengarahkan pada pendidikan Islami yang diorientasikan 

pada nilai-nilai moral Islami, dan dalam pendidikannya dilakukan dengan 

cara yang benar dan sistem yang benar pula.
74

 

Sistem yang dimaksudkan oleh Noeng Muhajir adalah berupa 

manajemen, tentunya manajemen yang rapi dan tersusun dan teraplikasi 

dengan baik. Dalam hal ini Didhin Hafidhudin menambahkan bahwa 

untuk mencapai tujuan “remaja yang shalih” yang tidak menyimpang dari 

aturan ilahi, seorang pendidik atau orang tua sebagai seorang manajer diri 

dapat menerapkan beberapa prinsip dalam mendidik remaja yakni :
75

 

a. Ketegasan. Orang tua atau pendidik dapat memakai prinsip ini 

yakni ketegasan yang santun, tidak merugikan remaja, tetap 

menghormati remaja dan tidak menyakiti remaja.Sehingga remaja 

akan merasa benar-benar didik dengan kesantunan dan 

kemanusiaan. 

b.Musyawarah. Orang tua atau pendidik dalam mendidik remaja 

hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah.Sebab manajemen 

dalam pendidikan manakala tidak didasari atas asas musyawarah 

akan mengakibatkan salah satu terluka, sehingga jika terjadi yang 

demikian cita-cita orang tua atau pendidik untuk menjadikan remaja 

yang mulia akan gagal. 

                                                             
74Noeng Muhadjir, Kuliah Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin 10-11-1997, diambil dari 

buku Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), hlm. 102. 
75 Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, hlm. 13-14 
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c. Keterbukaan. Hal ini sangat diperlukan agar proses penerapan 

pendidikan remaja dapat berjalan lancar. Terbuka kepada remaja 

akan memudahkan tujuan yang diharapkan dalam manajemen 

mendidik remaja.     

2. Ruang Lingkup  Kedudukan (Status) dan Peran (Role) 

a. Pembahasan  Parsial tentang Kedudukan (Status)   

Roucek & Warren mengartikan kedudukan (status) sebagai tempat 

atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.
76

 Sedangkan Rapl 

Linton kedudukan diartikan sebagai tempat seseorang dalam suatu pola 

tertentu,
77

 yang itu berarti seseorang dikatakan mempunyai beberapa 

kedudukan karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola 

kehidupan.
78

 Maijor Polak memberikan definisi tentang status ini yakni 

kedudukan sosial seseorang dalam kelompok serta dalam masyarakat.
79

 

Robert M. Z lawang menyatakan bahwa status mempunyai dua arti, 

Pertama, status dilihat sebagai suatu tatanan (order) hak dan kewajiban 

secara hierarkis dalam struktur formal suatu organisasi. Status seperti ini 

bersifat objektif. Kedua, status yang bersifat subjektif yakni status yang 

dimiliki seseorang yang merupakan hasil dari penilaian orang lain 

tethadap diri seseorang dengan siapa ia berkontak atau berhubungan.
80

 

                                                             
76Roucek dan Warren, Sociology, an introduction, (Paterson-New Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1962), 

hlm. 60. 
77Ralph Linton, The Study of Man, an Introduction (New York: Appleton Century Crofts, 1956), hlm. 105. 
78 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 210. 
79Maijor Polak, Sosiologi; Suatu Pengantar Ringkas ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve,  1982), hlm.  

165.  
80Robert M.Z. Lawang, Pengantar Sosiologi, Modul Universitas Terbuka (Jakarta: Universitas Terbuka, 

1999), hlm.  2.36 dan 2.37. 
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Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa apabila dipisahkan dari 

individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-

hak dan kewajiban karena hak dan kewajiban termaksud hanya dapat 

terlaksana melalui perantaraan individu, sehingga agak sukar untuk 

memisahkannya secara tegas dan kaku.
81

 Antara kedudukan dan 

kedudukan sosial pada dasarnya memiliki makna yang sama yang 

membedakan hanya pada kedudukan sosial  posisinya lebih mudah  

mendapatkan pengertian sebab sudah terapalikasi di dalam 

masyarakat/umum secara langsung yang berhubungan dengan 

lingkungan pergaulan dan prestisenya. 

Kedudukan atau status itu sendiri terbagi menjadi tiga bentuk di 

antaranya: Pertama, Ascribed Status, yakni kedudukan seseorang dalam 

masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbeadan rohaniah dan 

kemampuan. Kedudukan jenis seperti ini didapatkan melalui kelahiran. 

Kedua, Achieved Status, yakni kedudukan yang dicapai oleh seseorang 

atas dasar usaha-usaha yang dilakukan secara sengaja untuk 

mendapatkan apa yang menjadi tujuan atau kinginan individu. Ketiga, 

Assigned Status, yakni kedudukan yang dianugerahkan atau diberikan 

sebagai suatu presatasi atau hadiah dari kelompok atau golongan yang 

memiliki kedudukan lebih tinggi. Sebagai contohnya karena telah berjasa 

dalam “berbuat sesuatu” terhadap bangsa, negara, atau pun yang skala di 

bawahnya.
82

 

                                                             
81 Ibid., hlm 210. 
82 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 210 & 211. 
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John E. Farley memberikan pandangannya tentang macam-macam 

status berdasarkan cara memperolehnya yang terbagi menjadi dua: 

Pertama, status yang diperoleh begitu saja tanpa suatu  usaha tertentu 

dari orang yang bersangkutan (Ascribed Status) contohnya  status yang 

diterima saat kelahiran, langsung menjadi remaja raja, langsung menjadi 

remaja Presiden, langsung memiliki kulit putih dan sebagainya. Kedua, 

status yang diperoleh setidaknya sebagian melalui upaya tertentu 

(achieved status) contohnya jabatan di kantor, tingkat pendidikkan dan 

tingkat penghasilan.
83

 

Maijor Polak membagi menjadi 3 (tiga) macam yakni: Pertama, 

status yang dibebankan yang biasa disebut ascribed status. Kedua, status 

yang diberikan yang disebut assigned status dan Ketiga, status yang 

dicapai atau diperjuangkan yang disebut achieved status.
84

 

Talcott Parsons menyatakan ada 5 (lima) kriteria yang digunakan 

untuk menentukan tinggi rendahnya status seseorang secara subjektif 

yakni:
85

   

1)  Faktor Kelahiran 

Status seorang individu dapat tinggi atau rendah karena   

dilahirkan dari golongan atau keluarga tertentu. Manakala 

seseorang ketika lahir dari keluarga ningrat, kerajaan, bupati, 

ulama atau keluarga besar lainnya maka seorang individu akan 

berstatus tinggi. Lain halnya jika dia dilahirkan dari keluarga 

                                                             
83 John. E. Farley, Sociology (New Jersey: Prentice Hall, 1992), hlm. 88-89. 
84 Maijor Polak, Sosiologi; Suatu Pengantar Ringkas, hlm. 167. 
85 Robert M.Z. Lawang, Pengantar Sosiologi, Modul Universitas Terbuka,  hlm. 2.37. 



90 

 

miskin, golongan bawah maka status yang dimiliki individu akan 

rendah. 

1) Faktor Kualitas/Mutu Si Individu (Personal 

Qualities) 

Seorang individu dapat mendapatkan status yang tinggi 

dalam suatu masyarakat manakala memiliki kepribadian 

yang unggulan, berkualitas dan berkarakter. Berbeda 

bila individu tidak memiliki kepribadian baik, dan tidak 

berakhlak mulia maka individu akan mendapatkan 

status yang rendah di dalam masayarakat. 

2)  Faktor Prestasi 

Seseorang akan mudah mendapatkan kedudukan yang 

tinggi, baik dan dihormati oleh masyarakat sekitar 

manakala mempunyai prestasi diri yang gemilang baik 

prestasi akhlak, talenta maupun prestasi-prestasi lainnya 

yang membanggakan keluarga, dan masyarakat sekitar.  

3)  Faktor Otoritas 

Seseorang yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang 

sah atau kekuasaan yang diabsahkan maka dapat 

mempunyai status yang tinggi, misalkan ketika seorang 

menjadi pejabat maka mau tidak mau dia akan 

mendapatkan posisi atau kedudukan yang tinggi yang 

mungkin sekali akan dihormati banyak orang. 

Adapun sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa status seseorang 

dalam masyarakat  dapat dilihat dua atau lebih yang dapat disandang 
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secara bersamaan, apabila status-status yang dimilikinya berlsawanan 

maka akan terjadi “pertentangan” atau “benturan” kepentingan yang 

dinamakan dengan konflik status. Beberapa macam konflik status yakni: 

1)   Konflik status bersifat individual 

Konflik status yang dirasakan oleh seseorang dalam 

batinnya sendiri (konflik batiniyyah). Contoh konflik 

adalah ketika seseorang harus memilih akan 

melanjutkan kuliah tanpa bekerja atau   bekerja sambil 

kuliah. 

2)  Konflik status antar individu 

Konflik ini terjadi karena persinggungan atau 

pertentangan antara satu individu dengan individu yang 

lain karena status yang dimilikinya. Contohnya, 

perebutan warisan dalam suatu keluarga yang 

melibatkan tidak hanya dua remaja tetapi lebih. 

3)  Konflik status antar kelompok 

Konflik ini bersifat lebih meluas karena tidak hanya 

melibatkan pertentangan antara individu, tetapi sudah 

mencakup antar kelompok yang tentunya di dalamnya 

melibatkan banyak individu. Contohya: konflik antar 

instansi, konflik kepentingan iklan di TV dan 

sebagainya. 
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b. Pembahasan  Parsial tentang Peran (Role) 

Konsep peran tidak dapat dilepaskan dari konsep status. Keduanya 

memiliki keterikatan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam 

setiap status selalu ada peran dan dalam setiap peran akan terlihat status. 

Horton dan Hunt mendefiniskan peran (role) sebagai perilaku yang 

diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status.
86

Artinya apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan 

atau statusnya  maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran 

(role).
87

  Berbagai peran yang tergabung dan terkait dengan status ini 

dinamakan perangkat peran oleh Merton.
88

 

Robert M. Z Lawang memberikan definisi bahwa peran adalah pola 

perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi 

tertentu di dalam organisasi atau masyarakat. Seperti  perusahaan, 

keluarga, komunitas, sekolah dan sebagainya.
89

  Menurut Lawang bahwa 

orang yang mempunyai status tertentu sudah diharapkan orang untuk 

memiliki perilaku yang sesuai dengan status yang dipunyainya. Harapan 

orang inilah yang kemudian dikenal dengan istilah harapan peran atau 

role expectation yakni adanya harapan kepada seseorang yang memiliki 

status supaya berperilaku sesuai dengan status atau kedudukan yang 

dimilikinya.
90

 

                                                             
86Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi, terj. Aminudin Ram dkk., (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

1993), hlm. 129-130.  
87 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 212. 
88 Robert Merton, Social Theory and Social Structure (New York: Free Press, 1968), hlm. 41-45. 
89 Robert M.Z. Lawang, Pengantar Sosiologi, Modul Universitas Terbuka, hlm. 2.39. 
90 Ibid., hlm. 2.40. 
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Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks 

pengharapan manusia terhadap individu dengan cara melaksremajaan 

atau berbuat dan bersikap dalam situasi tertentu berdasarkan status atau 

kedudukan yang dipegangnya dan fungsi sosialnya.
91

 

Menurut Soerjono Soekanto peranan yang melekat pada diri 

seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur 

statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. 

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan 

sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan.
92

 Dengan demikian peran 

atau peranan mencakup tiga hal yakni:
93

 

1) Peranan mencakup norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 

2) Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat. 

3) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi stuktur sosial masyarakat. 

Peran itu sendiri yang melekat pada individu dapat mengarah pada 

titik persinggungan atau pertentangan, hal ini disebabkan satu individu 

dapat memiliki lebih dari satu peran yang kesemuanya harus 

                                                             
91 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), hlm. 50. 
92 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 213. 
93Levinson, “Role, Personality and Social Structure” dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, Social 

Theory, a Book of Readings (New York: The MacMillan Company, 1964), hlm. 204. Atau lihat Soerjono 

Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 213. 
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dilaksanakan secara maksimal dan penuh tanggung jawab (dalam tataran 

ideal). Apalagi berbagai pihak tentunya mempnunyai harapan atau 

ekspektasi yang besar terhadap individu untuk menjalankan peran yang 

disandang dengan baik dan menghasilkan suatu yang baik pula. Tetapi 

pada kenyataannya individu tidak mampu dan melanggar pola atau peran 

lain. Hal inilah yang dikenal dengan istilah konflik peran (role conflict). 

Ada dua macam konflik peran; Pertama, konflik antara berbagai peran 

berbeda yang di dalamnya terdapat lebih dari satu peran berbeda dan 

menjadikan konflik batin dan konflik sikap yang tidak harmonis. Kedua 

adalah konflik dalam satu peran tunggal yang ini merupakan konflik 

yang terjadi pada satu peran tetapi mempunyai permasalahan di dalam 

peran tersebut. 

Konflik peran itu sendiri dapat menyebabkan role distance yakni 

pemisahan  individu dengan peranan yang sesungguhnya harus 

dilaksremajaan. Gejala tersebut timbul apabila seorang individu 

merasakan  “keterpaksaan”  yang berubah menjadi “tekanan” karena 

adanya ketidaksesuaian untuk melaksremajaan  peranan yang diberikan 

oleh masyarakat kepadanya. Akibatnya seorang individu “tidak 

sempurna” atau“setengah-setengah” dalam menjalankan peranan tersebut 

dan tidak menghasilkan seuatu hasil yang maksimal dan pada akhirnya 

akan mengecewakan dirinya sendiri dan masyarakat. 

Adapun pembagian peranan, dapat dilihat dari pelaksanaannya dan 

cara memperolehnya. Jika dilihat dari pelaksanaannya, peranan dapat 

dibagi menjadi dua yakni: 
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Expected Roles merupakan peranan yang diharapkan. Peranan ini 

sifatnya tidak dapat ditawar dan harus dilaksremajaan dengan sebaik-

baiknya. Misalkan peranan yang dimiliki seorang polisi, hakim, dokter 

dan sebagainya. Sedangkan actual roles adalah peranan yang 

disesuaikan. Sifat dari peranan ini lebih luwes atau fleksibel dapat 

disesuaikan melihat situasi dan kondisi yang ada. 

Ascribed roles merupakan peranan yang didapatkan secara otomatis 

dan langsung tanpa adanya usaha. Misalkan peranan sebagai orang tua, 

sebagai nenek, kakek. Sedangkan achives role yakni peranan yang 

diperoleh atas dasar keputusannya sendiri misalkan seseorang 

memutuskan untuk masuk pada fakultas kedokteran tidak mengikuti 

saran dari orang tua yang menginginkan masuk pada fakultas hukum. Hal 

ini membawa konsekwensi bahwa orang tersebut harus menjalani 

peranannya sebagai mahasiswa kedokteran yang harus berhubungan 

dengan dunia medis.
94

 

Pada substansinya peranan memiliki fungsi yang baik di samping 

membina seseorang dalam berperilaku juga peranan berfungsi:  Pertama, 

memberi arah pada proses sosialisasi. Kedua, Pewarisan tradisi, 

kepercayaan, nilai-nilai, norma dan pengetahuan. Ketiga, dapat 

mempersatukan kelompok atau masyarakat dan Keempat, menghidupkan 

sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan 

bermasyarakat.
95
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3. Ruang Lingkup Efektivitas 

Jika dilihat dari segi bahasa (etimologis) efektivitas merupakan 

derivasi dari kata efektif, yang dalam kamus Bahasa Indonesia  

didefinisikan  dengan  ada efeknya atau ada akibat, pengaruh, kesan, atau 

dapat pula dikatakan membawa hasil dalam pelaksanaan usaha.
96

 Dalam 

bahasa Inggris dikenal istilah “effective” yang berarti “producing a 

desired or intended” dan definisi sederhananya adalah “coming into 

use”.97
 

Efektivitas jika ditinjau dari segi istilah dapat diartikan : Stoner 

menyatakan bahwa effectiveness is the ability to determine appropriate 

objectives: “doing the right thing.” Efektivitas adalah kemampuan untuk 

menentukan sasaran secara objektif dan tepat: melakukan suatu pekerjaan 

dengan benar.
98

 

Steers menyatakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu 

program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu 

untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan 

sumber daya itu serta tanpa  memberi tekanan yang tidak wajar terhadap 

pelaksanaannya.
99

 

The Liang Gie mendefinisikan efektivitas sebagai keadaan atau 

kemampuan suatu kerja yang dilaksremajaan oleh manusia untuk 

                                                             
96Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1988), hlm. 219. 
97Oxford University, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Third Edition (USA, Oxford University, 2003) 
98J.A.F. Stonner, Management, terj. Alexander Sindori (New Jersey: Prentice Hall inc, 1995), hlm. 9. 
99 Ricard M. Steers et.al, Efektivitas Organisasi (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 87. 
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memberikan guna yang diharapkan.
100

 Sondang P. Siagian memberikan 

definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang 

dijalankannya. Dan efektivitas ini menunjukkan keberhasilan dari segi 

tercapai tidaknya  sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan 

semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.
101

 

Robbins mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai suatu tingkat 

dimana suatu organisasi dapat merealisasikan tujuannya.
102

 Sarlito 

Wirawan Sarwono mendefinisikan efektivitas sebagai hasil kerja 

kelompok dalam mencapai tujuan dan makin dekat kelompok pada 

tujuannya maka makin efektif pemimpin kelompok tersebut.
103

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapatlah ditarik kesimpulan 

bahwa yang dinamakan efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan 

dengan Sumber Daya Manusia yang ada untuk menyesuaikan dengan 

tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal ini berarti efektivitas merujuk 

pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Di sisi lain ektivitas juga berhubungan erat dengan 

bagaimana cara atau upaya untuk mencapai tujuan dan mendapatkan 

hasil yang sesuai tujuan. 

                                                             
100 The Liang Gie, Ensiklopedi Administrasi, (Jakarta: Haji Masagung  Publiser, 1989), hlm. 147. 
101 Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm.  24 
102 Stepehen P. Robbin, Organization Theory: Structure, Design and Application, (USA: Prentice Hall, inc, 

1990), hlm. 49. 
103Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 

306. 
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Perihal efektivitas ini Steers mengemukakan ada tiga pendekatan 

dalam memahami efektivitas, yakni: Pendekatan tujuan, pendekatan 

kepuasan partisipasi dan kepuasan sistem.
 104

Sedangkan Robbins 

membaginya menjadi 4 (empat) pendekatan dalam efektivitas organisasi 

yakni: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan system, pendekatan 

konstituensi strategis dan pendekatan nilai bersaing.
105

 

 Pertama, Pendekatan tujuan (The  Goal Attainment Approach), 

dalam pendekatan ini efektivitas dipandang sebagai goal attaintment 

/goal optimization atau pencapaian sasaran dari upaya bersama. Suatu 

program dikatakan efektif manakala tujuan akhir dari program tercapai 

dengan gemilang. Hal ini berarti pencapaian tujuan merupakan indikator 

utama dalam menilai sesuatu tersebut efektif atau tidak. 

Kedua, Pendekatan sistem (The System Approach), pendekatan ini 

merupakan pendekatan yang mendayagunakan semua potensi yang ada  

dan melibatkan  semua unsur yang terlibat dalam pencapain tujuan. 

Efektivitas ini dapat diukur dengan melihat sejauh mana semua elemen 

atau unsur dalam sistem untuk mencapai tujuan.  

Ketiga adalah pendekatan kepuasan partisiapasi, pendekatan ini 

memposisikan sindividu partisipan sebagai acuan utama dalam menilai 

efektivitas. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa keberadaan organisasi 

ditentukan oleh kualitas dari partisipasi kerja individu. Karenanya dapat 

dikatakan bahwa kepuasan seorang individu dapat dijadikan alat ukur 

                                                             
104 Ricard M. Steers et.al,  Efektivitas Organisasi (Jakarta: Erlangga, 1985) 
105 Stepehen P. Robbin, Organization Theory: Structure, Design and Application, hlm. 53-54. 
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untuk menentukan efektivitas organisasi atau kegiatan yang dilakukan 

oleh kelompok. 

Keempat, pendekatan konstituensi strategis (The Strategic-

Constituencies), pendekatan ini menekankan kepada pemenuhan tuntutan 

konstituensi agar tercipta keberlangsungan hidup yang harmonis. Kelima, 

pendekatan nilai-nilai bersaing (The Competing-Value Approach), yang 

didasarkan kepada suatu kelompok nilai, yang masing-masing nilai lebih 

disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi tersebut ada. 

Berdasarkan berbagai pendekatan di atas dapat dipaparkan berbagai 

faktor yang mempengaruhi  efektivitas yang antara lain adalah:  Pertama, 

adanya tujuan yang jelas, Kedua, struktur organisasi Ketiga, adanya  

dukungan  atau partisipasi dari masyarakat dan Keempat,  adanya sistem 

nilai yang dianut.  

Adapun perihal kriteria pengukuran atau menilai efektivitas suatu 

program  harus  memperhatikan 3 hal yang saling berkesinambungan, 

menurut Steers: 

1) Optimasi tujuan yaitu mengevaluasi efektivitas organisasi 

yang  bertumpu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

2) Perspektif sistem yaitu fokus pada komponen di dalam/ di luar 

program. 

3) Tekanan perhatian terhadap penilaian perilaku manusia yang 

terlibat dalam suatu organisasi
106
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  Menurut Sondang P Siagian kriteria  dalam pengukuran efektivitas 

dapat dilihat dari beberapa hal yakni kejelasan tujuan yang hendak 

dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan 

perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, 

penyusunan program yang mantap, tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien serta pengawasan dan 

pengendalian yang mendidik
107

.     
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