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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (At-

Tahrim:6). Manusia merupakan suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk 

berpasang-pasangan sehingga terciptalah suatu keluarga. Keluarga memiliki peran 

penting dalam mendidik anak-anak karena fitrohnya anak-anak selalu ingin tau 

keadaan di lingkungan sekitarnya. Anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang 

tinggi. Rasa itu selalu  muncul ketika melihat sesuatu hal yang baru dan menuntun 

mereka untuk berpikir hingga mampu menciptakan hal baru dari gagasan yang ia 

pikirkan. Gagasan itu menciptakan berbagai karya dalam segala bidang seperti ilmu 

pengetahuan, kesenian, maupun teknologi. 

Dalam kehidupan berumah tangga, tentunya keluarga pasti menginginkan 

kehadiran keturunan. Hadirnya seorang buah hati ibarat perekat dalam menjaga 

keutuhan cinta kasih orang tuanya. Memelihara keluarga berarti mendidik mereka 

untuk mengenali mana yang baik untuk dijalankan dan mana yang buruk untuk 

ditinggalkan. Hakikat pendidikan sebenarnya yaitu mengantarkan manusia untuk 

sukses memasuki surga dan terbebas dari neraka. Banyak orang tua yang 

mengarahkan anak-anak mereka untuk memilih jalan yang menjerumuskan mereka. 

Dr. Hasan Syamsi memberikan kontribusi kepada orang tua dalam mendidik 

anak melalui cara nabi, sesuai dengan syariat yang telah diajarkan islam. Orang tua 

berperan penting dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, 

sudah sepantasnya pendidikan islam diberikan sedini mungkin. 

Buku Modern Islamic Parenting merupakan buku karya Dr. Hasan Syamsi 

yang memuat tata cara mendidik anak masa kini dengan metode Nabi. Informasi 

yang disampaikan meliputi penyatuan kesimpulan para pendidik pendahulu dan 

kontemporer dan pengalaman pribadi penulis dalam mendidik anak-anaknya selama 

dua puluh tahun. 
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Hasil resensi dapat disimpulkan bahwa ditemukan kekurangan dan kelebihan 

buku Modern Islamic Parenting. Ada enam kelebihan buku karya Dr. Hasan Syamsi: 

a.  Ditulis menggunakan bahasa yang ringan, jelas, mudah dicerna sehingga 

mudah dipahami; 

b. Contoh praktis berdasarkan pengalaman penulis 20 tahun saat mengasuh 

anak; 

c. Mampu membantu mengatasi ayah dan ibu mendapatkan panduan lengkap 

mendidik anak; 

d. Pembahasan tips-tips yang menarik mulai dari bagaimana mendidik anak 

dengan cinta, membentuk karakter anak, menumbuhkan cinta ibadah, 

mengatasi masalah anak, cara memberikan hukuman yang tepat pada anak; 

e. Dilengkapi gambar-gambar menarik sebagai ilustrasi mendidik anak; dan 

f. Data berupa wacana persuasi banyak ditemukan dalam buku ini. 

Kekurangan dari buku ini terletak pada pemberian contoh pengalaman pribadi 

penulis dalam hal menyikapi anak yang hiperaktif. Pembahasan pada buku ini 

cenderung untuk mendidik anak-anak pada umumnya. 

Peneliti juga menggunakan dua sumber buku Parenting lain sebagai 

pembanding yaitu, buku Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak karya DR. 

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. Alasan peneliti menggunakan sumber buku 

tersebut sebagai pembanding sebab buku ini memiliki persamaan dengan buku 

Modern Islamic Parenitng yaitu menggunakan metode atau cara Nabi saat mendidik 

anak sebagai dasar fokus pendidikan dini anak. 

Buku Prophetic Parenting karya Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh 

menekankan pada pentingnya pendidikan pada anak sejak kedua orang tuanya 

menikah. Buku ini direkomendasikan bagi pasangan yang baru menikah karena bisa 

menjadi pedoman mendidik anak sejak dini. Dalam dunia pendidikan, seorang anak 

yang terlahir beragama islam sudah sepantasnya dikenalkan islam sejak dini oleh 

kedua orang tuanya. Kekurangan dari buku ini yaitu kurangnya pembahasan terkait 

perbedaan perilaku antara anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan gender si 

anak. Namun buku ini tetap menekankan untuk bersikap adil diantara keduanya. 
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Buku kedua yang dipilih peneliti sebagai pembanding obyek penelitian 

adalah buku Happy Little Soul karya Retno Hening. Buku Happy Little Soul dipilih 

sebagai pembanding sebab memiliki kemiripan dengan buku Modern Islamic 

Parenting, yaitu terletak pada bahasa yang ringan untuk dibaca dan contoh praktis 

berdasarkan pengalaman pribadi penulis ketika membesarkan Kirana putri 

kecilmnya. 

Retno Hening merupakan sosok Ibuk dari balita mungil bernama Mayesa 

Hafsah Kirana. Kisah petualangan Ibuk dan Kirana dalam buku Happy Little Soul 

mengajarkan untuk belajar dari hal-hal sederhana yang bermuara pada kasih sayang. 

Buku ini menceritakan banyak pengalaman Retno Hening dalam merawat si Kecil 

Kirana dan membesarkannya hingga saat ini melalui tips dan trik yang sangat 

bermanfaat. 

Kelebihan yang dapat diambil melalui buku Happy Little Soul diantaranya 

keseharian Retno Hening dan Kirana dituangkan secara gamblang. Ibuk merangkum 

cerita ini secara terperinci mulai dari hamilnya Kirana hingga berusia 3 tahun. 

Bahasa yang digunakan Ibuk dalam menuliskan pengalamannya sangat ringan dan 

mudah dipahami oleh pembaca. 

Kekurangan dari buku Happy Little Soul yaitu pembaca dapat merasa jenuh 

saat membacanya, sebab cerita yang dinarasikan terlalu panjang. Buku ini lebih mirip 

dengan catatan harian seorang Ibu muda yang dibalut dengan tips dan trik yang 

menambah wawasan pembaca. Teknik penulisan dan konten terbilang biasa, dari segi 

fisiknya buku terlalu warna-warni sehingga terkesan berlebihan. Harga bukunya 

kurang terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. 

Wacana pada buku Modern Islamic Parenting memuat narasi yang membuat 

pembaca paham terhadap kisah penjelasan. Penjelasan terkait permasalahan 

mendidik anak dikupas secara mendalam. Selain itu, wacana yang digunakan bersifat 

persuasi yaitu wacana yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk 

melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Contoh wacana persuasi: 

“Anak pertama sering kali merasa cemburu ketika anak kedua hendak lahir. 

Kita harus membuatnya tahu bahwa posisinya tidak akan direbut siapapun. 

Ayah misalnya, harus menanyakan anak pertama dulu saat pulang kerja, 

setelah itu menanyakan si bayi. Sebelumnya, beri ia bagian untuk 
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berpartisipasi menyambut kedatangan adikya seperti ikut memilih pakaian si 

bayi dan membantu ibu merapikan kasurnya (Subbab: Hal-hal yang harus 

anda ketahui, halaman 37, paragraf 1 dan 2)”. 

Wacana tersebut berisi nasihat yang ditunjukkan pada kalimat Ayah misalnya, 

harus menanyakan anak pertama dulu saat pulang kerja, setelah itu menanyakan si 

bayi. Kalimat tersebut penulis hendak menyampaikan nasihat kepada pembaca agar 

orang tua yang memiliki dua anak harus bersikap adil. Selain itu, perilaku Ayah 

ketika pulang kerja hendaknya bertanya keadaan anak pertama dahulu lalu 

menanyakan si bayi. 

Wacana persuasi digunakan dalam buku Modern Islamic Parenting dengan 

tujuan agar pengarang mudah menyampaikan informasi pada pembaca. Wacana ini 

dapat membujuk pembaca agar melakukan hal yang dipersuasikan pengarang. Pola 

variasi kalimat  yang ditemukan dalam buku ini cukup beragam. Karena itu, penulis 

memilih pola variasi kalimat yang bersifat persuasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ilmu kepada masyarakat tentang 

pola variasi kalimat dan isi pesan yang termuat dalam wacana persuasi buku Modern 

Islamic Parenting. Selain itu, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan ajar 

bahasa Indonesia di tingkat SMA. Jarang sekali pendidik memberikan contoh tentang 

wacana persuasi dan isi pesan dengan bentuk-bentuk kisah para nabi. Peneliti 

mencoba menguraikan semua itu harapannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat 

dan pendidik sebagai bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran. 

B. Rumusan Masalah 

Ada tiga masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana variasi pola kalimat pada wacana persuasi buku Modern Islamic 

Parenting karya Dr. Hasan Syamsi? 

2. Bagaimana isi pesan yang terkandung dalam wacana persuasi buku Modern 

Islamic Parenting karya Dr. Hasan Syamsi? 

3. Bagaimana pemanfaatan wacana persuasi yang digunakan sebagai bahan ajar 

bahasa Indonesia di tingkat SMA? 
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C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan variasi pola kalimat pada wacana persuasi buku Modern 

Islamic Parenting karya Dr. Hasan Syamsi. 

2. Mengidentifikasi isi pesan yang terkandung dalam wacana persuasi buku 

Modern Islamic Parenting karya Dr. Hasan Syamsi. 

3. Mendeskripsikan pemanfaatan wacana persuasi yang digunakan sebagai bahan 

ajar bahasa Indonesia di tingkat SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan pengetahuan kepada orang tua tentang cara mendidik putra-putri 

yang telah diamanahkan oleh Allah sesuai dengan tuntunan Islam melalui wacana 

persuasi. 

b. Memberikan masukan dan pemahaman tentang isi pesan yang terkandung dalam 

wacana persuasi untuk pembelajaran Bahasa Indonesia. 

c. Mampu memberikan sumbangan pengetahuan terkait pemanfaatan wacana 

persuasi sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di tingkat SMA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan mengenai variasi pola kalimat 

dan isi pesan yang terdapat pada wacana persuasi buku Modern Islamic Parenting. 

b. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan gambaran mahasiswa untuk 

mempelajari linguistik khususnya kajian wacana. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatan wawasan peneliti yang 

berkaitan dengan variasi pola kalimat dan isi pesan sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 
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d. Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru Bahasa Indonesia untuk bahan 

pembelajaran bagi peserta didik tentang wujud bahasa persuasi dan isi pesan wacana 

persuasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


