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ABSTRAK 

Lili Idawati, Konsep Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga (Analisis 

Karya Muhammad  Nur Abdul Hafizh Suwaid dalam buku Mendidik Anak 

Bersama Nabi). Skripsi, Surabaya: Program Strata I Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015. 

Yahya Aziz, M.Pd. 

 Pendidikan merupakan aset besar dalam pembangunan umat, ikut 

menentukan kualitas “kepribadian  muslim peradaban” manusia. Berbicara mengenai 

masalah pendidikan, tidak terlepas dari eksistensi keluarga, Keluarga merupakan 

tempat pertumbuhan anak yang pertama dimana dia mendapat pengaruh dari orang-

orang berada disekitarnya 

 Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, era globalisasi saat ini merupakan 

tantangan besar bagi orang tua dalam upaya mendidik anak. Orang tua sebagai 

pemilik anak yang sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan 

utama. Karena orang tua mempunyai kedudukan penting dalam membentuk karakter 

anak. Maka hal yang perlu ditinjau ulang terlebih dulu adalah bagaimana pendidikan 

yang telah dilakukan oleh orang tua. Peran orang tua sebagai pendidik dalam 

keluarga harus mampu memberikan metode atau strategi dan aspek pembinaan 

pendidikan karakter secara Islami, yang sesuai dengan perkembangan anak-anaknya.  

 Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan 

oleh penulis ialah mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang peran 
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keluarga karya Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid dalam buku Mendidik Anak 

Bersama Nabi. Penelitian ini merupakan penelitian library research, yaitu kajian 

literatur melalui riset kepustakaan dengan menggunakan data kualitatif. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan pedagogis. 

Teknik pengumpulan data penulisannya melalui dokumentasi terhadap data primer 

maupun data sekunder. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis sehigga 

dapat ditarik kesimpulan yang diinginkan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih pemikiran pendidikan karakter yang dapat dijadikan 

referensi dalam mengembangkan pendidikan islam yang lebih komperhensif, selain 

itu hasil penelitian ini belum bisa dikatakan final, maka dari itu diharapkan terdapat 

penelitian lebih lanjut yang mengkaji ulang hasil penelitian ini.  
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