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Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka 

(ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian 

dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging 

yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada 

kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu 

yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian 

(dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara 

kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan 

umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang 

dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila 

telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan 

menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah (Al-Haji ayat 5) 

 

 

Hidup itu harus gerak, kalau tidak gerak lebih baik mati 

(KH. Naharussurur) 
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ABSTRAK 
 

Dalam ajaran Islam anak merupakan anugerah dan amanat dari Allah SWT 

yang harus dididik dan dibina oleh orang tua. Salah satu pendidikan yang harus 

diberikan oleh orang tua kepada anak adalah pendidikan kreativitas. Pada 

dasarnya, setiap anak terlahir dengan membawa bakat. Akan tetapi jika bakat yang 

dimiliki anak tidak dibina, maka bakat anak akan terhenti dan akhirnya mati. 

Maka dari itu, sebagai orang tua kita harus mengenali hal-hal yang berhubungan 

dengan kreativitas, baik itu dari segi karakteristik, konsep-konsep kreativitas dan 

faktor penghambat pendorong kreativitas. Berdasarkan uraian diatas ditegaskan 

bahwa permasalahan yang diambil dalam buku Mendidik Anak Kreatif Ala 

Einstein karya Imam Musbikin adalah apa saja karakteristik anak kreatif, konsep-

konsep yang digunakan dalam mendidik anak kreatif, dan apa saja pendorong 

penghambat kreativitas anak. 

Dari permasalahan diatas tujuan penelitian dari buku karya Imam 

Musbikin yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik anak kreatif, konsep-konsep 

dalam mendidik anak kreatif dan pendorong penghambat anak kreatif. Penelitian 

ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu dapat memperluas 

pengetahuan pembaca tentang anak kreatif khususnya para orang tua.sedangkan 

metode dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

dokumentasi dengan cara menelaah buku primer karya Imam Musbikin. 

Penelitian ini menemukan 3 aspek yang berhubungan dengan kreativitas, 

yaitu karakteristik anak kreatif, konsep dalam mendidik anak kreatif, pendorong 

kreativitas anak dan penghambat anak kreatif. Karakteristik anak kreatif meliputi 

anak kreatif memiliki rasa ingin tahu tinggi yang terlihat pada kebiasaan mereka 

yang sering sekali bertanya, anak kreatif juga memiliki ketekunan dalam 

mengerjakan tugasnya, mereka juga senang sekali protes apabila menemukan 

sesuatu yang meragukan. Sedangkan konsep dalam mendidik anak kreatif adalah 

memberikan permainan yang bisa merangsang kreativitas, membacakan dongeng 

kepada mereka agar hubungan antara orang tua dan anak berjalan harmonis, 

mengajarkan nilai-nilai kebaikan agar anak berakhlak mulia, mengajarkan 

membaca dan menulis agar banyak mendapat tambahan ilmu, memperdengarkan 

musik-musik instrumental. Sedangkan, hal-hal yang bisa mendorong kreativitas 

anak meliputi komunikasi orang tua dan anak berjalan baik karena sesungguhnya 

orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tua, kabulkanlah semua 

keinginan mereka yang baik-baik agar imajinasi mereka tersalurkan, buatlah 

lingkungan anak senyaman mungkin agar anak merasa tenang dalam berkreasi, 

tidak memaksakan kehendak kepada anak agar tidak merasa terkekang. 

Sedangkan faktor penghambat anak kreatif diantaranya sikap orang tua yang 

terlalu disiplin kepada anak sehingga anak tidak bisa berekspresi, penyakit cacar 

karena bisa mengurangi rasa percaya diri karena bekas penyakit cacar, merokok 

karena dapat mengurangi intelegensi anak, tidak mendapat air susu ibu sehingga 

cara bergaulnya kurang luwes, dan pelukan dari orang tua kepada anak sehingga  

membuat anak merasa terlindungi. 

 

Kata kunci: konsep mendidik anak kreatif 
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KATA PENGANTAR 

  

         

Assalamu’alaikum Wr. Wb., 

 ًَ ًِْرَأْنُفِسَنب  ٌْذُ ِببهلِل ِمْن ُشُر ًَ َنُع ًََنْسَتِعْيُنُو ًَ َنْسَتْغِفُرُه  ِإّنَّ اْلَحْمَد ِلّلِو َنْحَمُدُه 

ًَ َمْن ُّيْضِّلّْلُو َفاَل َىبِدَي َلُو  ِمْن َسيِّـَئب ِت َأْعَمبِلَنب َمْن َّيْيِد اهلُل َفاَل ُمِضَّل َلُو 

ٌُْلُو  ًََ رُس ًَ َاْشَيُد َأَّن ُمَحَمًدا َعْبُدُه  ًَْحَدُه اَل َشِرّْيَك َلُو  َاْشَيُد َأّْن اَل ِإَلَو ِإاَل اهلُل 

ٌُِم  ًَ َمْن َتِبَعُيّْم ِبِإْحَسبٍّن ِإَلى َّي ًَ َأْصَحبِبِو  ًَََعَّلى َاِلِو  َالّلُيَّم َصِّل َعَّلى ُمَحَمٍد 

 الِدّْيِن                                                               

 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta inayahnya, 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa 

selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga 

dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah yang tak terhingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”TELAAH TERHADAP 

BUKU MENDIDIK ANAK KREATIF ALA EINSTEIN MENURUT IMAM 

MUSBIKIN”.  Penulis percaya bahwa hanya karena kehendak-Nya segala sesuatu 

terjadi. Penelitian ini menerangkan tentang karakteristik, penghambat dan 

pendorong anak kreatif dan konsep-konsep mendidik anak kreatif menurut Imam 

Musbikin. Bahwa sebagai pendidik harus memilih metode yang tepat dalam 

mendidik anak kreatif sehingga kreativitas anak dapat berkembang dengan baik. 

Kreativitas anak akan terhenti bahkan akan mati jika tidak dibina dengan baik. 
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dengan surga-nya”. Amien. 

9. Untuk semua teman-teman FAKULTAS AGAMA ISLAM TARBIYAH 07 

yang telah memberikan bantuan, serta memberikan motivasi selama ini 
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