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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam ajaran Islam anak merupakan anugerah dan amanat dari Allah 

SWT yang harus dididik dan dibina. Dalam hal ini orang tualah yang 

mempunyai tanggung jawab besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-

anaknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl: 125 

                              

                             

 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 
 

Bagi setiap orang tua, mempunyai anak adalah hal yang sangat 

menggembirakan.  namun, kebahagiaan tersebut juga harus diiringi kewajiban 

untuk menumbuhkembangkan segala kebutuhan belajarnya (Nugroho, 2003: 

9). 

Menurut Harry Chugani dari Wayne State university, Detroit “kita 

mungkin tidak dapat berbuat banyak sebelum anak dilahirkan, tetapi kita 

dapat mengubah apa yang terjadi sesudah lahir” (Nugroho, 2003: 9). 

Sedangkan Albert Einstein berkata ”Ilmu tanpa agama itu buta, dan 

agama tanpa ilmu lumpuh”. Maka orang tua berharap mudah-mudahan anak-

anak mereka menjadi generasi-generasi ulul albab. Yaitu generasi yang selalu 
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ingat (dzikir) kepada Allah seperti yang tercantum dalam surat Ali Imron ayat 

191 (Musbikin, 2003: 16). 

                       

                        

 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 

dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan 

ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa 

neraka. 

 

Jadi kesimpulan dari pendapat Dr. Harry Chugani dari Wayne dan 

Albert Einstein adalah setiap orang tua wajib dan harus mendidik anak-

anaknya dan menfasilitasinya. Akan tetapi mereka tidak boleh lupa pada 

pendidikan agama anak-anaknya. Karena ilmu yang berdasarkan pada iman 

dan tauhid akan membawa manfaat yang lebih banyak dibanding ilmu yang 

tidak bedasarkan agama (Musbikin, 2003: 17). 

Ilmu yang dimiliki anak akan menimbulkan kreativitas. Kreativitas 

merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru, 

baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatife bebeda dengan apa 

yang telah ada sebelumnya (Munandar, 2004: 18). 

Kreativitas adalah kemampuan individu untuk mempergunakan 

imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh dari interaksi dengan ide 

atau gagasan, orang lain dan lingkungan untuk membuat koneksi dan hasil 

yang baru serta bermakna (http://www.khusnuridlo.com/2010/07/konsep-

kreativitas.html, diakses tanggal 09 maret 2011, 14.00). 

http://www.khusnuridlo.com/2010/07/konsep-kreativitas.html
http://www.khusnuridlo.com/2010/07/konsep-kreativitas.html
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Kreativitas menurut Lumsdaine (1995: 14) adalah mempergunakan 

imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh dari interaksi dengan ide 

atau gagasan, orang lain dan lingkungan untuk membuat koneksi dan hasil 

yang baru serta bermakna. Artinya mengembangkan pemikiran alternatif atau 

kemungkinan dengan berbagai cara sehingga mampu melihat sesuatu dari 

berbagai sudut pandang dalam interaksi individu dengan lingkungan sehingga 

diperoleh cara-cara baru untuk mencapai tujuan yang lebih bermakna. 

(http://www.khusnuridlo.com/2010/07/konsep-kreativitas.html, diakses 

tanggal  09 maret 2011, 14.00). 

Seorang anak terlahir sebagai makhluk spiritual, semua bayi yang 

dilahirkan mempunyai bakat tetenru. Namun bila tidak ditemukan, dididik, 

dibina dan dikembangkan dengan baik oleh orang tua, maka lambat laun 

maka bakat ini pun memudar. 

Maka dari itu orang tua wajib mengenali bakat anak-anak mereka. 

Pada zaman sekarang ini banyak orang tua yang tidak terlalu memperhatikan 

bakat anak-anaknya. Mereka beranggapan yang penting anaknya sehat dan 

bisa tumbuh normal seperti anak yang lain karena mereka cenderung sibuk 

dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Seharusnya orang tua tidak boleh 

melupakan kewajiban mereka sebagai orang tua. Mereka juga harus tahu 

bagaimana ciri-ciri anak yang daya kreativitasnya kurang, sedang dan lebih 

agar orang tua bisa menilai anak mereka. Apakah daya kreativitas anak 

mereka termasuk dalam kategori  kurang, sedang dan lebih. 

http://www.khusnuridlo.com/2010/07/konsep-kreativitas.html
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Mereka harus mendidik dan mengembangkan bakat yang dimiliki 

anak-anak mereka. Mereka harus tahu seberapa tinggi intelegensi anak 

mereka agar mereka bisa memberi kegiatan dan metode-metode yang cocok 

agar kreativitas anak dapat berkembang maksimal. 

Anak harus dibantu agar bakat yang mereka miliki dapat berkembang 

dengan maksimal. Orang tua dapat membantu anak dengan kegiatan dan 

berbagai faktor yang mendukung kreativitas anak. Oleh karena itu orang tua 

seharusnya mencari tahu faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong 

kreativitas anak. Mereka  juga tidak boleh memberikan kepada anak kegiatan 

dan faktor-faktor yang bisa menghambat kreativitas anak. 

Kreativitas diharapkan membawa berkah kebaikan bagi manusia dan 

bukan sebaliknya membawa kehancuran. Seperti penemuan Albert Einstein, 

yaitu bom atom yang meledak di Jepang. Dengan kreativitasnya, telah 

menemukan teori yang diakui dunia sangat cemerlang. Akan tetapi teorinya 

telah disalah gunakan oleh ilmuan Amerika yang dengan teori ciptaanya para 

ilmuan Amerika membuat bom atom yang berkekuatan sangat dahsyat. 

Mendengar hal itu dia sangat sedih karena hasil ciptanya telah digunakan 

untuk kejahatan. Maka dari itu dia berpesan kepada kita semua agar menjadi 

ilmuan yang berakhlak mulia (Musbikin , 2003: 13). 

Kita membutuhkan generasi-generasi baru seperti Einstein. Kita perlu 

mendidik anak-anak kita menjadi orang kreatif seperti Einstein yang hampir 

seluruh masa hidupnya merenung dan berfikir untuk menggali kebesaran 

Ilahi. Namun kreativitas yang diharapkan bukanlah membawa kehancuran 
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bagi umat manusia. Itulah yang diharapkan oleh Einstein (Musbikin, 2003: 

14). 

Anak-anak kita perlu dididik agar mereka menjadi ilmuwan besar. Dari 

merekalah diharapkan lahir penemuan-penemuan baru di berbagai bidang, 

atau mencetuskan gagasan-gagasan yang berbeda dengan gagasan yang 

pernah ada. Namun dari mereka pula diharapkan bisa tumbuh perasaan 

kemanusiaan, kasih sayang, kehalusan perasaan dan kuatnya getaran 

keagamaan. Jadi intinya kreativitas harus berdiri di atas akhlak yang mulia. 

Hal ini tentu saja bisa diwujudkan bila kita mendidik anak-anak kita dengan 

kreativitas yang didasarkan pada pendidikan akhlak dan tauhid yang kuat. 

Berdasarkan kenyataan ini penulis tertarik untuk mengangkat sebuah 

judul skripsi “Mendidik Anak Kreatif Ala Einstein Menurut Imam 

Musbikin” 

B.  Penegesan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman, maka menurut penulis 

perlu adanya penjelasan berbagai istilah yang ada pada judul skripsi ini : 

1. Mendidik Anak 

a. Mendidik 

Pendidikan menurut UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 Bab I 

Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 berarti usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 



6 

 

 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilam yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

b. Anak 

Anak adalah “subyek yang belum dewasa, yakni masih 

membutuhkan pertolongan dari orang dewasa, agar ia dapat 

berkembang dan tumbuh menuju kedewasaan” (Winkel, 1983: 149). 

Mendidik anak adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mendidik mengembangkan potensi diri si anak agar memiliki aspek 

aspek yang dibutuhkan si anak (Musbikin, 2003: 11). 

2. Kreatif 

Kreativitas adalah “kemampuan untuk mencipta” (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2005: 388) 

"Kreativitas adalah suatu proses yang menghasilkan kerja baru 

yang bisa diterima oleh komunitas tertentu atau bisa diakui oleh mereka 

sebagai sesuatu yang bermanfaat" ( Syayid, 1905: 125 ). 

3. Ala Einstein 

a. Ala 

Ala berarti atas, pada, bermakna, kepada, akan, ala kadarnya, 

menurut kekuatannya, sekedarnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005: 105). 

b. Einstein 

Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm di 

Württemberg, Jerman; sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart. 
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Bapaknya bernama Hermann Einstein, seorang penjual ranjang bulu 

yang kemudian menjalani pekerjaan elektrokimia, dan ibunya bernama 

Pauline. Dia adalah  seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang 

luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. 

(http://elektrokita.blogspot.com/2008/10/biografi-albert-einstein.html, 

diakses pada tanggal 09 april 2011: 14.00). 

Jadi mendidik anak kreatif ala Einstein adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar kreatif dan proses 

pembelajaran agar anak secara aktif mengembangkan pemikiran 

alternatif atau kemungkinan dengan berbagai cara sehingga mampu 

melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dalam interaksi individu 

dengan lingkungan sehingga diperoleh cara-cara baru untuk 

menciptakan hal baru dan mencapai tujuan yang lebih bermakna dan 

bermanfaat dan memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilam yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara seperti Einstein 

yang menemukan rumus yang diperlukan oleh dunia. 

C.  Rumusan Masalah 

Uraian latar belakang tersebut dapat penulis rumuskan  

masalahnya, yaitu: 

1. Apakah karakteristik dari anak kreatif menurut Imam Musbikin ? 

2. Bagaimanakah mendidik anak kreatif menurut konsep Imam Musbikin 

dalam buku Mendidik Anak Kreatif ala Einstein ? 

http://elektrokita.blogspot.com/2008/10/biografi-albert-einstein.html
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3. Apakah faktor penghambat dan pendorong anak kreatif menurut Imam 

Musbikin ?  

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui karakteristik dari anak kreatif menurut Imam 

Musbikin. 

b. Untuk mengetahui mendidik anak kreatif menurut konsep Imam 

Musbikin dalam buku Mendidik Anak Kreatif ala Einstein. 

c. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong anak kreatif 

menurut konsep Imam Musbikin dalam buku Mendidik Anak 

Kreatif ala Einstein. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Agar penulis dan pembaca, pendidik, orang tua dan masyarakat 

mengetahui apa saja karakteristik anak kreatif menurut Imam 

Musbikin dalam buku Mendidik Anak Kreatif ala Einstein. 

b. Agar penulis khususnya dan pembaca, pendidik dan masyarakat 

umumnya mengetahui bagaimanakah mendidik anak kreatif 

menurut konsep Imam Musbikin dalam buku Mendidik Anak 

Kreatif ala Einstein. 

c. Agar dapat mengetahui faktor penghambat dan pendorong anak 

kreatif menurut konsep Imam Musbikin dalam buku Mendidik 

Anak Kreatif ala Einstein. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang memfokuskan 

pembahasan pada literature-literatur baik kepada buku, jurnal, 

makalah, maupun tulisan-tulisan lainya. Sedangakan pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-filosofis. 

Pendekatan historis berarti penelitian yang menggunakan 

penyelidikan kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, dan 

pengalaman dimasa lampau dan menimbangnya kembali dengan teliti 

dan hati-hati terhadap bukti validitas sumber sejarah dan interprestasi 

dari sumber keterangan tersebut (Nazir, 1995: 56) 

 Sedangkan pendekatan filosofis itu sendiri merupakan suatu 

cara yang digunakan untuk meneliti suatu obyek dengan cara kritis, 

radikal, sistematis, mendalam dan universal dalam rangka untuk 

mencari kebenaran, inti, serta hikmah yang berada di balik objek 

tersebut (Nata, 2002: 42). 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data jalan dokumentasi. Yaitu dengan mengumpulkan 

data yang di peroleh, kemudian dikelompokan menjadi dua, yaitu : 
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a. Sumber primer 

Sumber primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-

tulisan karya peneliti atau teoritisi yang orisinil, dalam hal ini yaitu 

karya Imam Musbikin tentang pendidikan kreativitas anak dalam 

keluarga dan sekolah dalam bukunya yang berjudul Mendidik 

Anak Kreative Ala Einstein. (Hadjar ,1996: 83) 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan 

dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung 

melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang 

ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut  bukan penemu 

teori (Hadjar ,1996: 84) 

Buku-buku sekunder yang mendukung penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat karya Prof. Dr. 

Utami Munandar 

2) Menggali Kreativitas karya Nursisto 

3) Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Berpikir karya M. 

Abdul Jawad 

4) Bengkel Kreativitas karya Jordan E. Ayan 

5) Kreativitas Keterrbakatan karya Conny R Semiawan 

6) Kreativitas dan Humanitas karya primadi Tabrani 

7) Kreativitas Sepanjang Masa karya Utami Munandar 
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3. Analisis Data 

Dalam analisis data kualitatif metode yang digunakan untuk 

membahas sekaligus sebagai kerangka berfikir pada penelitian ini 

adalah metode analisa dan interprestasi atau penafsiran terhadap 

data-data tersebut (Surakhmad, 1985: 139). 

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul digunakan 

beberapa metode antara lain: 

a. Metode Deskritif 

Yaitu peneliti menguraikan secara teratur seluruh 

konsep buku (Anton Bakker dan Ahmad Zubair, 1990: 70). Jadi 

dalam hal ini adalah mendiskripsikan atau memaparkan, 

menuliskan apa adanya Imam Musbikin yang berkaitan dan 

mendidik kreatif dalam bukunya Mendidik Anak Kreatif ala 

Einstein.  

b. Metode Induktif  

Dengan berdasarkan pada analisis isi kitab tersebut, 

maka penulis mengambil kesimpulan dengan metode induksi, 

yaitu menganalisa semua bagian dan semua konsep pokok satu 

persatu dan dalam hubungannya satu sama lain. Agar dirinya 

dapat dibangun suatu pemahaman sintesis (Anton Bekker dan 

Ahmad Zubair, 1990: 69). Dalam hal ini penulis berusaha 

menganalisis semua bagian dan semua konsep pokok satu 

persatu dan dalam hubungannya satu sama lain dalam buku 
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mendidik anak kreatif Ala Einsten menurut Imam Musbikin 

dan buku-buku lainnya yang mendukung penelitian. 

G.  Sistematika Penulisan 

Skipsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, dengan sisitematika 

penyusunan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sisitematika 

penyusunan skripsi. 

BAB II: Mendidik Anak Kreatife Secara Teoritik, bab ini akan dibahas 

tentang pengertian dan karakteristik anak kreatif. Diuraikan juga tentang Hal-

hal yang menghambat dan mendorong kreativitas. 

BAB III: Mendidik Anak Kreative ala Einstein menurut Imam 

Musbikin. Pada bab ini akan dijelaskan tentang biografi Imam Musbikin, 

karakteristik anak kreatif menurut Imam Musbikin dan konsep mendidik anak 

kreatif menurut Imam Musbikin. Diuraikan juga faktor penghambat dan 

pendorong anak kreatif menurut Imam Musbikin. 

BAB IV: Analisis data terhadap karakteristik, konsep mendidik, dan 

faktor penghambat dan pendorong anak kreatif menurut Imam Musbikin. 

BAB V: Penutup, Mengakhiri penulisan skripsi pada bab V akan 

diuraikan mengenai kesimpulan akhir dari penelitian, saran-saran yang 

berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dari subyek penelitian dan kata 

penutup. 


