
44 

BAB III 

KONSEP PENDIDIKAN AQIDAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

A. Konsep Pendidikan Aqidah

1. Pengertian Pendidikan Aqidah

Pendidikan berasal dari kata dasar “didik” yang mengandung arti 

pelihara dan latih.
1
 Konsep pendidikan dalam bentuk praktik mengarah pada

pengertian pendidikan sebagai suatu “proses”. Sedangkan pengertian 

pendidikan dilihat dari historisnya, pendidikan berasal dari bahasa Yunani 

“paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. 
2

Dalam bahasa Arab kata pendidikan berasal dari kata rabba-yurabbi-

tarbiyatan, berarti mendidik, mengasuh dan memelihara.
3
 Bahasa Arab

pendidikan sering diambilkan dari kata „allama dan addaba. Kata allama 

berarti mengajar (menyampaikan pengetahuan), memberitahu, mendidik. 

Sedang kata addaba lebih menekankan pada melatih, memperbaiki, 

penyempurnaan akhlak (sopan santun) dan berbudi baik.
4
 Namun kedua kata

tersebut jarang digunakan untuk diterapkan sebagai wakil dari kata pendidikan, 

sebab pendidikan itu harus mencakup keseluruhan, baik aspek intelektual, 

moralitas atau psikomotorik dan afektif. 

Dengan demikian, ada tiga istilah pendidikan dalam konteks Islam yang 

digunakan untuk mewakili kata pendidikan, yaitu tarbiyah, ta‟lim dan ta‟dib. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kata tarbiyah dipandang tepat untuk 

mewakili kata pendidikan, karena kata tarbiyah mengandung arti memelihara, 

mengasuh dan mendidik yang ke dalamnya sudah termasuk makna mengajar 

atau „allama dan menanamkan budi pekerti (addaba). 
5

1
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 263. 
2 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 1. 
3
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: PP. Al Munawwir, 

1989), h. 504. 
4
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, h. 461 dan 1526. 

5
 Abdul Halim, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, 

(Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 25 
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Secara terminologi, ada beberapa pengertian pendidikan yang 

dikemukakan oleh para ahli, diantaranya: 

1. Menurut Ngalim Purwanto pendidikan adalah segala usaha orang dewasa 

dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani 

dan rohaninya ke arah kedewasaan.
6
  

2. Adapun arti pendidikan menurut Imam Ghazali yaitu proses memanusiakan 

manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai 

ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara 

bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua 

dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi 

manusia sempurna.
7
 

3. Menurut Syed Naquib al-Attas, pendidikan adalah menanamkan sesuatu ke 

dalam diri seseorang (Education is a process of instilling something into 

human beings).
8
  

4. Suparlan mendefinisikan pendidikan dalam arti luas dan arti sempit.
9
 Dalam 

arti luas, pendidikan merupakan sistem proses perubahan menuju 

pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Sedangkan dalam arti 

sempit, pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, 

dengan materi terorganisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam 

pengawasan, dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah 

ditentukan. Pendidikan dalam arti sempit bukan berarti memotong isi dan 

materi pendidikan, melainkan mengorganisasinya dalam bentuk sederhana 

tanpa mengurangi kualitas dan hakekat pendidikan. 

5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam 

                                                           
6 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1995), h.11. 
7 Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1998), h. 56 
8
 Syed Naquib al-Attas, The Concept Of Education In Islam (A Framework for an Islamic 

Philosophy of Education), (Malaysia: International Institute Of Islamic Thought and Civilization 

International Islamic University, 1991), h. 13 
9 Suparlan Suhartono, Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2009), h. 80 

 



46 
 

 
 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses, 

perbuatan, cara mendidik.
10

 

6. Sementara bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara merumuskan 

hakikat pendidikan sebagai usaha sadar orangtua bagi anak-anaknya dengan 

maksud untuk menyokong kemajuan hidupnya, dalam arti memperbaiki 

tumbuhnya kekuatan jasmani dan rohani yang ada pada anak.
11

  

7. Darmaningtyas mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan 

sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik.
12

 Titik 

tekan dari definisi adalah “usaha sadar dan sistematis”. Dengan demikian, 

tidak semua usaha memberikan bekal pengetahuan kepada anak didik dapat 

disebut pendidikan jika tidak memenuhi kriteria yang dilakukan secara sadar 

dan sistematis. 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang diarahkan untuk 

mematangkan potensi fitrah manusia, agar setelah tercapai kematangan itu, ia 

mampu memerankan diri sesuai dengan amanah yang disandangnya, serta 

mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kepada Sang Pencipta. 

Kematangan di sini dimaksudkan sebagai gambaran dari tingkat perkembangan 

optimal yang dicapai oleh setiap potensi fitrah manusia.
13

 

Dari beberapa definisi diatas, terlihat dimensi yang berbeda antar 

definisi. Namun demikian, dari keragaman perbedaan tersebut, ada titik 

kesamaan yang dianggap sebagai titik temu. Setidaknya titik temu tersebut 

diwakili oleh: aspek proses menuju kedewasaan dan memanusiakan manusia. 

Adapun pengertian aqidah secara etimologi adalah bentuk masdar dari 

kata” „aqoda-ya‟qidu-„aqidan-„aqidatan yang berarti simpulan, ikatan, 

perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi aqidah berarti keyakinan.
14

 

                                                           
10 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 

263. 
11 Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multicultural Konsep dan Aplikasi, 

(Yogyakarta: ar-Ruzz Media , 2008)h, 31 
12 Darmaningtyas,  Pendidikan yang Memiskinkan, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), h, 

1 
13

Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 51.  
14 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: PP. al-Munawir, Krapyak, 

1984), h, 1023 
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Relevansi antara arti kata aqdan dan aqidah adalah keyakinan itu tersimpul 

dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. 

Sedangkan menurut istilah aqidah terdapat beberapa definisi diantaranya:  

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy mengatakan akidah adalah: 

 

العقيدة ٌي مجمُعت مه قضايا الحق البدٌيت المسلمت بالعقل, َالسمع َالفطرة, 

يعقد عليٍا اإلوسان قلبً, َيثىّ عليٍا صدري جازما بصحتٍا, قاطعا بُجُدٌا 

 َثبُتٍا اليرِ خالفٍا أوً يصح أَ يكُن أبدا

“Yaitu sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia 

berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati 

dan diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala 

sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.”
15

 

Menurut Gustave Le Bon, pujangga prancis yang terkenal dan seorang 

ahli kemasyarakatan dalam kitabnya Al Araa‟ wal Mu‟taqadat mentakrifkan 

bahwa aqidah ialah keimanan yang tumbuh dari suatu sumber yang tak dapat 

dirasakan yang memaksa manusia mempercayai sesuatu ketentuan tanpa dalih.
16

 

Sedangkan ulama‟ fiqh mendefinisikan akidah sebagai berikut: Akidah 

ialah sesuatu yang diyakini dan dipegang teguh, sukar sekali untuk diubah. Ia 

beriman berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti beriman 

kepada Allah Swt. Para Malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, dan Rasul-rasul 

Allah, adanya kadar baik dan buruk, dan adanya hari akhir.
17

 

Dengan merujuk pada pengertian aqidah yang dipaparkan di atas. 

menurut penulis, aqidah dapat didefinsikan suatu perkara yang yang dibenarkan 

oleh hati terpatri kuat ke dalam lubuk jiwa yang tumbuh dari suatu sumber yang 

tak dapat dirasakan, memaksa manusia mempercayai suatu ketentuan tanpa dalil 

                                                           
15 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1993), h. 1-2. 
16 Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam, 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm, 32 
17 Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, terj. H.A. 

Mustofa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 116. 
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dan tidak dapat digoncangkan dengan badai subhat. Hal itu dapat menimbulkan 

rasa tentram dan tenang serta keyakinan dalam hati. Kepercayaan dan keyakinan 

itu nantinya akan menjadi landasan dan pegangan dalam melakukan aktifitas 

yang lain, sehingga dalam melaksanakan aktifitas tidak bertentangan dengan 

kepercayaan dan keyakinannya. 

Dari dua pengertian antara akidah dan pendidikan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pendidikan akidah adalah suatu proses usaha yang berupa 

pengajaran, bimbingan, pengarahan, pembinaan kepada manusia agar nantinya 

dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan akidah Islam yang telah 

diyakini secara menyeluruh, mengembangkan dan memantapkan 

kemampuannya dalam mengenal Allah, serta menjadikan akidah Islam itu 

sebagai suatu pandangan hidupnya dalam berbagai kehidupan baik pribadi, 

keluarga, maupun kehidupan masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan 

hidup di dunia dan akhirat dengan dilandasi oleh keyakinan kepada Allah 

semata. 

Hal ini sesuai dengan karakteristik ajaran Islam sendiri yaitu, 

mengesakan Allah dan menyerahkan diri kepada-Nya. Allah-lah yang mengatur 

hidup dan kehidupan umat manusia dan seluruh alam. Dialah yang berhak 

ditaati dan dimintai pertolongan-Nya.
18

 

 

2. Dasar pendidikan aqidah 

Dasar pendidikan aqidah adalah al-Qur‟an dan as-Sunnah Artinya apa 

saja yang disampaikan Allah dalam al-Qur‟an dan oleh rasul-Nya dalam 

sunnahnya wajib diimani dan diamalkan.
19

 

 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an dijadikan sumber pendidikan yang pertama dan utama 

karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Tuhan. Menciptakan 

manusia dan Dia pula yang mendidik manusia, yang mana isi pendidikan itu 

termaktub dalam wahyu-Nya. Tidak satu pun persoalan, termasuk persoalan 

                                                           
18 Zaky Mubarok Latif, dkk., Akidah Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1998), h. 80. 
19 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, h, 6 
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pendidikan. Al-Qur‟an bukan rekayasa manusia, ia semata-mata firman 

Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw ajarannya mencakup 

keseluruhan ilmu pengetahuan. ia merupakan sumber yang mulia yang 

esensinya tidak dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal 

cerdas. Nilai esensi dalam al-Qur‟an selamanya abadi dan selalu relevan 

pada setiap waktu dan zaman, tanpa ada perubahan sama sekali. Perubahan 

dimungkinkan hanya menyangkut masalah interpretasi mengenai nilai-nilai 

instrumental dan menyangkut masalah teknik operasional. Pendidikan Islam 

yang ideal harus sepenuhnya mengacu pada nilai dasar al-Qur‟an, tanpa 

sedikitpun menguranginya.
20

 

Al-Qur‟an adalah petunjuk-Nya yang apabila dipelajari akan 

membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi 

penyelesaian pelbagai persoalan kehidupan. Apabila dihayati dan diamalkan 

akan menjadi buah pikiran, rasa dan karsa kita mengarah kepada realitas 

keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan 

masyarakat.
21

 

Pada dasarnya ayat-ayat al-Qur‟an membentuk seluruh sistem 

pendidikan. Dalam pandangan Abdurrahman Shalih Abdullah, banyak orang 

yang tidak mengerti tentang aspek pendidikan yang terkandung dalam al-

Qur‟an. Menurutnya ini dimungkinkan karena mereka bingung dalam 

membuat koneksi antara al-Qur‟an dengan pendidikan serta tidak 

menemukan dalam al-Qur‟an istilah umum yang dipergunakan dalam dunia 

pendidikan. Mereka menganggap al-Qur‟an sama sekali tidak mempunyai 

pandangan tentang pendidikan.
22

 

Pendidikan aqidah terhadap anak dijelaskan dalam beberapa ayat 

dalam al Quran diantaranya surat al-Baqarah ayat 133, tentang wasiat nabi 

Ya‟kub kepada anaknya untuk selalu menyembah Allah sampai akhir 

                                                           
20 Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006), h, 32-33 
21 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, (Bandung: PT: Mizan Pustaka, 2004),  h, 13 
22 Abdurrahman Shalih Abdullah, Landasan dan Tujuan Pendidikan Menurut al-Qur‟an 

dan Implementasinya, (Bandung: Diponegoro, 1992), h 43 
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hayatnya, surat lain yang menyebutkan pendidikan aqidah adalah surat 

Luqman ayat 13 yang berbunyi: 

                      

     

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar”. (Q.S. Luqman [31:13]).
23

 

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa di antara kewajiban orang tua 

kepada anaknya adalah memberi nasihat dan pelajaran, sehingga anak-

anaknya itu dapat menempuh jalan yang benar dan menjauhkan mereka dari 

kesesatan. Jika diperhatikan susunan kalimat ayat ini, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Luqman sangat melarang anaknya melakukan syirik. 

Larangan ini adalah suatu larangan yang memang patut disampaikan 

Luqman kepada putranya karena syirik adalah suatu perbutan dosa yang 

paling besar. Seakan-akan dalam ayat ini diterangkan bahwa Luqman telah 

melakukan tugas yang sangat penting kapada anaknya, yaitu telah 

menyampaikan agama yang benar dan budi pekerti yang luhur. Cara 

Luqman menyampaikan pesan itu wajib dicontoh oleh setiap orang tua yang 

mengaku dirinya muslim.
24

 

 

b. As-Sunnah 

Al-Quran sebagai sumber segala sumber hukum Islam hanyalah 

memuat prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Adapun sebagian ayatnya yang 

                                                           
23 DEPAG RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h 328 
23 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya jilid VII, (Yogyakarta: Dana Bhaktii 

Wakaf, 1995) h, 636-637 

 

 

 

 



51 
 

 
 

menguraikan prinsip-prinsip dasar tersebut secara rinci merupakan contoh 

dan petunjuk bahwa seluruh kandungan al-Qur‟an masih perlu penjelasan. 

Penjelasan al-Qur‟an dapat dijumpai dalam sunnah Rasul. Sunnah rasul itu 

merupakan cermin dari segala tingkah laku Rasulullah saw yang harus 

diteladani. Inilah salah satu alat pendidikan yang paling efektif dalam 

pembentukan pribadi. Karena keglobalan al-Qur‟an dan tidak dapat diurai 

kecuali melalui sunnah rasul, maka sumber kedua setelah al-Qur‟an ialah 

sunnah rasul tersebut.
25

 

Sedangkan akal tidaklah menjadi sumber aqidah, tetapi hanya 

berfungsi memahami nash-nash yang terdapat dalam kedua sumber tersebut 

dan mencoba kalau diperlukan- membuktikan secara ilmiah kebenaran yang 

disampaikan oleh al-Qur‟an dan sunnah. Itupun harus didasari oleh suatu 

kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas, sesuai dengan 

terbatasnya semua makhluk Allah. Akal tidak akan mampu menjangkau 

masail ghaibiyah (masalah ghaib), bahkan akal tidak akan mampu 

menjangkau sesuatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Oleh 

Karena itu akal tidak boleh dipaksa memahami hal-hal ghaib tersebut.
26

 

 

3. Ruang Lingkup Akidah 

Pembahasan akidah mencakup: 

1.  Illahiyyat (ketuhanan). Yaitu yang memuat pembahasan yang berhubungan 

dengan Illah (Tuhan, Allah) dari segi sifat-sifat- Nya, nama-nama-Nya, dan 

af‟al Allah. Juga dipertalikan dengan itu semua yang wajib dipercayai oleh 

hamba terhadap Tuhan. 

                                                           
25 Abidin Ibn Rusn, Pemkiran al-Ghozali Tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1998) h. 131     
15 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, h, 6    
16 

Munzir Haitami, Mengonsep Kembali Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Infinite Press, 

2004), h 11 
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2. Nubuwwat (kenabian). Yaitu yang membahas tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Nabi dan Rasul mengenai sifat-sifat mereka, ke-

ma‟shum-an mereka, tugas mereka, dan kebutuhan akan keputusan mereka. 

Dihubungkan dengan itu sesuatu yang bertalian dengan pari wali, mukjizat, 

karamah, dan kitab-kitab samawi.. 

3. Ruhaniyyat (kerohanian). Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan alam bukan materi (metafisika) seperti jin, malaikat, 

setan, iblis, dan ruh.
27

 

4. Sam‟iyyat (masalah-masalah yang hanya didengar dari syara‟). Yaitu 

pembahasan yang berhubungan dengan kehidupan di alam barzakh, 

kehidupan di alam akhirat, keadaan alam kubur, tanda-tanda hari kiamat, 

ba‟ts (kebangkitan dari kubur), mah}syar (tempat berkumpul), hisab 

(perhitungan), dan jaza‟ (pembalasan).
28

 

Ruang lingkup „aqidah dapat diperinci sebagaimana yang dikenal 

sebagai rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat (termasuk didalamnya: 

jin, setan, dan iblis), kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para utusan-

Nya, Nabi dan Rasul, hari akhir, dan takdir Allah.
29

 

1. Beriman Kepada Allah 

Beriman kepada Allah mengandung pengertian percaya dan 

meyakini akan sifat-sifat-Nya yang sempurna dan terpuji. Dasar-dasar 

kepercayaan ini digariskan-Nya melalui rasul-Nya, baik langsung dengan 

wahyu atau dengan sabda rasul.
30

 

                                                           
27 Jin adalah makhluk yang berakal, berkehendak, mukallaf, sebagaimana bentuk materi 

yang dimiliki manusia, yakni luput dari jangkauan indera, atau tidak dapat terlihat sebagaimana 

keadaannya yang sebenarnya atau bentuknya yang sesungguhnya, dan mereka mempunyai 

kemampuan untuk tampil dalam berbagai bentuk. Setan adalah sifat jahat yang tersembunyi dalam 

diri jin dan manusia, yang dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Iblis adalah salah satu 

dari golongan jin yang ingkar (tidak taat) terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam as. 

Lihat: Abu Aqila, Kesaksian Raja Jin: Meluruskan Pemahaman Alam Ghaib dengan Syari‟at, 

(Jakarta: Senayan Abadi, 2002). 
28 Hasan al-Banna, Aqidah Islam, terj. M. Hasan Baidaei, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1980), 

h. 14. 
29

 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, h. 5-6 
30 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2001), h. 65. 
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Iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Dia itu maujud 

(ada) yang disifati dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, yang 

suci dari sifat-sifat kekurangan. Dia Maha Esa, tempat bergantung para 

makhluk, tidak ada yang setara dengan Dia, pencipta segala makhluk, yang 

melakukan segala yang dikehendaki-Nya, dan mengerjakan dalam apa yang 

dikehendaki-Nya. 

Beriman kepada Allah juga bisa diartikan berikrar dengan macam-

macam tauhid yang tiga serta beri‟tiqad (berkeyakinan) dan beramal 

dengannya, yaitu Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah, dan Tauhid Asma‟ 

wa Sifat. 
31

 Iman kepada Allah mengandung empat unsur: 

a. Beriman akan adanya Allah. 

Mengimani adanya Allah ini bisa dibuktikan dengan pertama, 

adanya dalil fitrah, bahwa manusia mempunyai fitrah mengimani adanya 

Tuhan tanpa harus didahului dengan berfikir dan mempelajari 

sebelumnya. Fitrah ini tidak akan berubah kecuali ada sesuatu pengaruh 

lain yang mengubah hatinya.
32

 Rasulullah bersabda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah „Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama‟ah, h. 145. 
32

 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Ulasan Tuntas Tentang Tiga Prinsip Pokok, terj. 

Zainal Abidin Syamsuddin, (Jakarta: Yayasan al-Shofwa, 2000), h. 139. 
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Dari Abi Hurairah r.a berkata: Nabi saw bersabda “Setiap anak terlahir 

dalam keadaan suci, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, 

Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak memperanakkan 

seekor binatang (yang sempurna anggota tubuhnya). Apakah anda 

mengetahui di antara binatang itu ada yang cacat atau putus (telinganya 

atau anggota tubuhnya yang lain)? Maka hadapkanlah wajahmu dengan 

lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 

fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui. (HR. Muslim).
33

 

  

Kedua, adanya dalil „aqli bahwa semua makhluk di dunia ini tidak 

muncul begitu saja secara kebetulan, akan tetapi segala sesuatu yang 

wujud pasti ada yang mewujudkan yang tidak lain adalah Allah, Tuhan 

semesta alam. Allah berfirman: 

                   

“Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang 

menciptakan (diri mereka sendiri)?” (Q.S. At}-Tur [52: 35]).
34

 

Ketiga, adanya dalil syar‟i yang menunjukkan adanya Allah adalah 

seluruh kitab-kitab samawi membicarakan tentang adanya Allah. 

Demikian pula hukum serta aturan dalam kitab-kitab tersebut yang 

mengatur kehidupan demi kemaslahatan manusia menunjukkan bahwa 

kitab-kitab tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.
35

 

Keempat, adanya dalil indrawi tentang adanya Allah swt. seperti 

orang-orang yang dikabulkan doanya. Ditolongnya orang-orang yang 

sedang mengalami kesulitan, ini menjadi bukti-bukti kuat adanya Allah. 

Allah berfirman: 

                    

      

                                                           
33

 Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Ibnu Muslim al- Qusyairi an-Naisaburi, 

al-Jami‟ as-Sahih, (Lebanon: Darul Fikri), vol-VIII,h. 52. 
34 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 762. 
35 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Ulasan Tuntas Tentang Tiga Prinsip Pokok, terj. 

Zainal Abidin Syamsuddin, h. 140-141. 
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“Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdo‟a, dan Kami 

memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan dia beserta keluarganya 

dari bencana yang besar.” (Q.S. al-Anbiya‟ [21: 76]).
36

 

Dan tentang adanya tanda-tanda kenabian seorang utusan yang 

disebut mukjizat adalah suatu bukti kuat adanya Dzat yang mengutus 

mereka yang tidak lain Dia adalah Allah „Azza wa Jalla.
37

 

b. Mengimani sifat rububiyah Allah 

Yaitu mengimani sepenuhnya bahwa Allahlah Rabb (Tuhan) yang 

Maha Esa, yang tidak ada sekutu dan penolong baginya. Allah dzat yang 

memiliki hak menciptakan, berkuasa, dan hak memerintah. Tidak ada 

pencipta yang hakiki, tidak ada penguasa yang mutlak, serta tidak ada 

yang berhak memerintah kecuali Allah. 

c. Mengimani sifat uluhiyah Allah (Tauhid Uluhiyah) 

Yaitu mengimani hanya Dia-lah sesembahan yang tidak ada sekutu 

bagi-Nya. mengesakan Allah melalui segala ibadah yang memang 

disyariatkan dan diperintahkan-Nya dengan tidak menyekutukan-Nya 

dengan sesuatu apapun baik seorang malaikat, nabi, wali, maupun yang 

lainnya. Tauhid rububiyah saja tanpa adanya tauhid uluhiyah belum bisa 

dikatakan beriman kepada Allah karena kaum musyrikin pada zaman 

Rasulullah juga mengimani tauhid rububiyah saja tanpa mengimani 

tauhid uluhiyah, mereka mengakui bahwa Allah yang memberi rizki dan 

mengatur segala urusan, tetapi mereka juga menyembah sesembahan 

selain Allah.
38

 

Allah berfirman: 

                                                           
36 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, h. 456. 
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Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan 

bumi, atau siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan 

penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang 

mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang 

mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka 

Katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?" (Q.S.Yunus 

[10: 31]).
39

 

 

Dan Allah berfirman: 

              

“Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, 

melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-

sembahan lain ).” (Q.S.Yusuf [12: 106]).
40

 

d. Mengimani Asma‟ dan Sifat Allah (Tauhid Asma‟ wa Sifat) 

Yaitu menetapkan apa-apa yang ditetapkan Allah untuk dzat-Nya 

yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya baik itu 

berkenaan dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah tanpa tahrif 

(penyelewengan), ta‟til (penghapusan), takyif (menanyakan bagaimana), 

dan tamsil (pengumpamaan).
41

  Firman Allah: 
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40
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“Hanya milik Allah asma-ul husna. Maka bermohonlah kepada-Nya 

dengan menyebut asmaa-ul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang 

yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. 

Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka 

kerjakan”. (Q.S. al-A‟raf [7: 180])
42

 

Beriman kepada Allah merupakan ajaran pokok akidah dalam 

Islam, yaitu mengesakan Allah bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah 

swt. (tauhid). Ke-Esa-an Allah menurut al-Qur‟an berarti bahwa Allah 

itu satu dalam diri-Nya (Dzat-Nya), satu dalam sifat-Nya, dan satu dalam 

perbuatan-Nya. Satu dalam diri-Nya berarti bahwa Allah itu tidak 

berbilang-bilang atau lebih dari satu. Satu dalam sifat-Nya berarti bahwa 

tidak seorangpun yang memiliki sifat Allah yang sangat sempurna. Dan 

satu dalam perbuatan-Nya berarti bahwa tidak seorangpun yang dapat 

mengerjakan sesuatu yang telah atau yang dikerjakan oleh Allah.
43

 

2. Beriman Kepada Malaikat Allah 

Secara etimologis Malaikah (dalam bahasa Indonesia disebut 

Malaikat) adalah bentuk jamak dari malak, berasal dari masdar al-alukah 

artinya ar-risalah : misi, pesan. Sedangkan secara terminologis malaikat 

adalah makhluk ghaib yang diciptakan Allah swt dari cahaya dengan wujud 

dan sifat-sifat tertentu dan senantiasa beribadah kepada Allah Swt.
44

 

Beriman kepada malaikat berarti percaya bahwa Allah mempunyai 

makhluk yang dinamai “Malaikat” yang tidak pernah durhaka kepada-Nya 

dan senantiasa taat menjalankan tugas yang dibebankan dengan sebaik-

baiknya.
45

 

Diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk mentaati dan 

melaksanakan perintah dengan sempurna. Rasulullah saw. pernah bersabda: 
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“Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: ”Malaikat 

diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan 

Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian”. (HR. 

Muslim).
46

 

Beriman kepada malaikat mengandung empat unsur: 

a. Mengimani wujud mereka, bahwa mereka benarbenar ada bukan hanya 

khayalan, halusinasi, imajinasi, tokoh fiksi, atau dongeng belaka. Dan 

mereka jumlahnya sangat banyak, dan tidak ada yang bisa 

menghitungnya kecuali Allah. Seperti dalam kisah mi‟raj-nya Nabi 

Muhammad saw. bahwa ketika itu Nabi diangkat ke Baitul Ma‟mur di 

langit, tempat para malaikat shalat setiap hari, jumlah mereka tidak 

kurang dari 70.000 malaikat. Setiap selesai shalat mereka keluar dan 

tidak kembali lagi. 

b. Mengimani nama-nama malaikat yang kita kenali, misalnya Jibril, 

Mikail, Israfil, Maut. Adapun yang tidak diketahui namanya, kita 

mengimani keberadaan mereka secara global. Dan penamaan ini harus 

sesuai dengan dalil dari al-Quran dan Hadist Rasulullah yang shahih. 

c. Mengimani sifat-sifat malaikat yang kita kenali, misalnya, memiliki 

sayap, ada yang dua, tiga atau empat. Dan juga khususnya Malaikat 

Jibril, sebagaimana yang pernah dilihat oleh Nabi saw. Yang mempunyai 

600 sayap yang menutupi seluruh ufuk semesta alam.
47

 Allah berfirman: 
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“Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan 

malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam 

urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga 

dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang 

dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.” (Q.S. Fatir [35: 1]).
48

 

 

Malaikat bisa menjelma menjadi seorang laki-laki, seperti saat 

diutus oleh Allah kepada Maryam, Nabi Ibrahim, Nabi Luth. Juga saat 

diutusnya Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. ketika beliau 

berkumpul dengan para sahabat dalam satu mejelis untuk mengajarkan 

agama kepada para sahabat Nabi. 

d. Mengimani tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka yang 

sudah kita ketahui, seperti membaca tasbih dan beribadah kepada Allah 

swt. siang dan malam tanpa merasa lelah dan bosan.
49

 Dan di antara 

mereka ada yang mempunyai tugas-tugas tertentu, misalnya: 

a) Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikanwahyu Allah kepada 

para Nabi dan Rasul. 

b) Malaikat Mikail yang diserahi mengatur pembagian rezeki kepada 

semua makhluk Allah. 

c) Malaikat Isrofil yang diserahi tugas meniup sangkakala tatkala terjadi 

peristiwa hari kiamat dan manusia dibangkitkan dari alam kubur. 

d) Malaikat Izrail yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa seseorang. 

e) Malaikat Ridwan dan Malik yang diserahi tugas menjaga Surga dan 

Neraka. 
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f) Malaikat Rokib dan „Atid yang diserahi menjaga dan menulis semua 

perbuatan manusia. Setiap orang yang dijaga oleh dua malaikat, yang 

satu pada sisi kanan dan yang satunya lagi pada sisi kiri. Allah swt. 

g) Malaikat Munkar dan Nakir yang diserahi tugas menanyai mayit, 

yaitu apabila mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka akan 

datanglah dua malaikat yang bertanya kepadanya tentang Rabb-nya, 

agamanya dan Nabinya.
50

 

3. Beriman Kepada Kitab-kitab Allah 

Beriman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah telah 

menurunkan beberapa kitab-Nya kepada beberapa Rasul untuk menjadi 

pegangan dan pedoman hidupnya guna mencapai kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.
51

 Allah berfirman: 

                      

                        

               

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta 

kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasulrasul- Nya, dan hari 

Kemudian, maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (Q.S. 

an-Nisa‟ [4: 136]).
52

 

 

Di antara kitab-kitab itu ada yang merupakan pembicaraan Allah 

dengan rasul tanpa perantara (rasul malaikat), di antaranya ada yang 

disampaikan melalui seorang rasul malaikat kepada seorang rasul manusia, 

dan ada juga yang ditulis oleh Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya: 
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”Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata 

dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau 

dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya 

dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha 

Tinggi lagi Maha Bijaksana. (Q.S. asy-Syura‟ [42: 51]).
53

 

 

Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah sesuai dengan jumlah rasul-

Nya. Hanya di dalam al-Qur‟an dan Hadits tidak disebutkan secara jelas 

semua nama kitab Allah dan jumlahnya yang diturunkan kepada rasul. Yang 

disebut namanya secara jelas dalam al-Qur‟an ada empat buah yaitu: 

a. Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. 

Firman Allah: 

                   

“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan al-Kitab (Taurat) kepada 

Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia 

sebagai wazir (pembantu). (Q.S. al-Furqan [25: 35]).
54

 

b. Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s. firmanAllah: 

                    

               

“Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di 

bumi. Dan Sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu 

atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud”. (Q.S. 

al- Isra‟ [17: 55]).
55
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c. Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. Firman Allah: 

                    

                

                    

                      

 

“Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-rasul Kami 

dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam. Dan Kami berikan 

kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang 

mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-

adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka 

tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari 

keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan 

pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-

orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara 

mereka orang-orang fasik”. (Q.S. al-Hadid [57: 27]).
56

 

 

d.  Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Firman Allah: 

                    

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Q.S. al-Hijr [15: 

9]).
57

 

Selain empat kitab tadi, ada dua yang berbentuk suhuf, yaitu suhuf 

Ibrahim dan Musa. Firman Allah: 

                      

“Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam Kitab-kitab yang dahulu, 

(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.” (Q.S. al-A‟la [87: 18-19]).
58
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Semua Kitab Allah, baik yang empat kitab tersebut di atas maupun 

yang lainnya, adalah membawa prinsip yang sama, yaitu: mengajak manusia 

ke jalan yang benar dan memberi petunjuk kepada manusia untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
59

  

4. Beriman Kepada Rasul-rasul Allah 

Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa Allahtelah memilih di 

antara manusia, beberapa orang yang bertindak sebagai utusan Allah (rasul) 

yang di tugaskan untuk menyampaikan segala wahyu yang diterima dari 

Allah melalui malaikat Jibril, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, 

serta membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan 

akhirat.  

Pengertian rasul dan nabi berbeda. Rasul adalah manusia pilihan yang 

diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban 

untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia 

pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri tetapi tidak wajib 

menyampaikan pada mumatnya. Dengan demikian seorang rasul pasti nabi 

tetapi nabi belum tentu rasul. Meskipun demikian kita wajib meyakini 

keduanya.
60

 Firman Allah: 

                    

                     

            

“Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiaptiap umat (untuk 

menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu". Maka di 

antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada 

pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka 

                                                           
59
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berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Q.S. an-Nahl[16: 36]).
61

 

Iman kita terhadap para Nabi dan Rasul itu cukup secara global atau 

umum saja. Artinya kita hanya wajib percaya bahwa Allah telah mengutus 

beberapa Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, tetapi kita tidak wajib 

mengetahui berapa jumlah seluruhnya, siapa namanamanya, dan di mana 

masing-masing dari mereka bertugas.
62

 Firman Allah: 

                   

        

“Dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan 

tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami 

kisahkan tentang mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa 

dengan langsung. (Q.S. an-Nisa [4: 164])
63

 

5. Beriman Kepada Hari Akhir 

Beriman kepada hari akhir adalah percaya bahwasesudah kehidupan 

ini berakhir masih ada kehidupan yang kekal yaitu hari akhir, termasuk 

semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu, mulai dari kehancuran 

alam semesta dan seluruh isinya serta berakhirnya seluruh kehidupan 

(qiyamah), kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur (ba‟ast), 

dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang Mahsyar (hasyr), 

perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia (hisab), penimbangan 

amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan amal 

buruk (wazn), sampai kepada pembalasan dengan surga atau neraka 

(jaza‟).
64

 FirmanAllah: 
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“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami 

menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka 

tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang 

nyata (Lauh Mahfuzh).” (Q.S. Yasin [36: 12])
65

 

 

6. Beriman Kepada Qadla dan Qadar 

Secara etimologis, qadha‟ bentuk mashdar dari qadha yang berarti 

kehendak atau ketetapan hukum. Dalam hal ini qadha‟ adalah kehendak atau 

ketetapan hukum Allah terhadap segala sesuatu. Sedangkan qadar bentuk 

mashdar dari qadara yang berarti ukuran atau ketentuan. Yaitu aturan atau 

ketentuan Allah terhadap segala sesuatu. Beriman kepada qadha‟ dan qadar 

yaitu percaya bahwa segala ketentuan, undang-undang, peraturan, dan 

hukum ditetapkan pasti oleh Allah untuk segala yang ada, yang mengikat 

antara sebab dan akibat atas segala sesuatu yang terjadi. Firman Allah: 

                          

             

“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka 

tidak ada seorangpun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan 

oleh Allah maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah 

itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Fatir [35: 

2]).
66
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“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada 

dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum 

Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah”. (Q.S. al-Hadid [57: 22]).67 

4. Metode Pendidikan Akidah  

Metode mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah proses 

pendidikan Islam. Karena seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan sebagai 

materi pengajaran dari pendidik kepada peserta didik adalah melalui sebuah  

metode. Ada sebuah adigum yang berbunyi : 

ادة قة امه من امل طري  ال

Bahwa metode itu lebih penting daripada materi. Merupakan sebuah 

realita bahwa metode penyampaian yang komunikatif akan lebih disenangi 

meskipun materi yang disampaikan biasa-biasa saja, jika dibandingkan dengan 

materi yang menarik tetapi metode yang disampaikan dengan tidak menarik 

maka materi tersebut tidak dapat diterima dengan baik pula oleh peserta didik. 

Sehingga penggunaan metode yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan 

dalam proses mendidik.
68

  

Metode berasal dari bahasa Greek atau Yunani “metodos” , selanjutnya 

kata ini terdiri dari dua suku kata yakni “meta” yang artinya melalui atau 

melewati dan “hodos” yang memiliki makna jalan atau cara. Sehingga metode 

adalah jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.
69
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Para ahli pendidikan Islam lebih sering menggunakan kata قة طري  atau  ال

طرقا  sebagai bentuk jamaknya. Memiliki makna yang sama dengan metode   ل

yakni jalan atau cara yang harus ditempuh. Metode merupakan hubungan sebab 

akibat dengan tujuan pendidikan, sehingga tidak dapat diabaikan. Karena rasul 

sudah memberikan isyarat dalam salah satu haditsnya : 

لمي ئيش لكل) مل )رواه ادلي ع نة ال قة اجل ري ق وط ري  ط

“Bagi segala sesuatu itu ada caranya (metodenya) dan metode masuk surga 

adalah ilmu” (HR. Dailami).
70

   

Demikian pula dalam menyampaikan pendidikan akidah dalam keluarga 

harus pula menggunakan metode atau cara yang dapat dilakukan oleh para 

orang tua, dan dapat dengan mudah dikondisikan dalam lingkungan keluarga. 

Sehingga suasana dan lingkungan keluarga yang kondusif akan lebih 

membantu cara dan tehnik penyampaian pendidikan akidah bagi anak-anak. 

Maka yang dimaksud metode pendidikan akidah dalam keluarga adalah cara 

yang dapat ditempuh dalam memudahkan tujuan pendidikan akidah dalam 

keluarga. Metode-metode yang digunakan untuk pendidikan akidah dalam 

keluarga antara lain : 

1. Kalimat tauhid 

Dikatakan bahwa bayi yang baru lahir pendengarannya sudah 

berfungsi, sehingga ia akan langsung mengadakan reaksi terhadap suara. 

Telinga akan segera berfungsi segera setelah ia lahir, meskipun ada 

perbedaan antara bayi yang satu dengan yang lain. Lebih jauh lagi 

Wertheimer dapat membuktikan bahwa bayi juga akan memalingkan 

pandangannya ke arah suara yang ia dengar, setelah 10 menit ia dilahirkan. 
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Gerakan ini disebut sebagai reaksi orientasi. Fungsi auditif bayi akan 

bereaksi terhadap irama dan lama waktu berlangsungnya.
71

   

Maka sangat benarlah metode pendidikan yang diajarkan Rasulullah 

saw. untuk mengumandangkan adzan dan iqomat kepada bayi yang baru 

lahir. Adzan dan iqomat merupakan panggilan bagi seorang muslim untuk 

shalat sujud beribadah mengakui keesaan Allah, bertauhid bahwa Bersaksi 

Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah SWT. 

Sehingga suara yang didengar oleh sang bayi adalah suara ketauhidan, 

telinganya yang akan bereaksi terhadap suara yang berirama, sehingga 

lembut dan merdunya kumandang adzan dan iqomah dapat dijadikan awal 

pendidikan untuknya. Inilah metode awal bagi orang tua untuk menanamkan 

akidah kepada anaknya dengan kalimat yang sempurna kalimat Laa Ilaaha 

Illallah yang terdapat pada rangkaian adzan dan iqomat. 

Sunnah Muakkad hukumnya untuk mengumandangkan azan dan 

iqomat kepada bayi yang baru lahir. Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh 

Hasan bin Ali r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “ Bagi 

setiap anak yang dilahirkan hendaknya diserukan suara adzan di telinga 

kanan dan iqomat di telinga kirinya. Maka ia tidak akan terkena bahaya 

penyakit”.
72

  

Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri jika adzan 

dan iqomah membawa pengaruh dan kesan dalam hati.
73

 Mendidik anak 

dengan kalimat tauhid, yang akan mengikat jiwanya dan akan berpengaruh 

bagi perkembangan anak di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan 

kepada setiap orang tua tidak melupakan metode ini ketika anak-anak 

mereka lahir. 
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2. Keteladanan 

Al Quran sebagai sumber pendidikan Islam, juga pendidikan akidah 

dalam keluarga telah memberikan statemen tentang keteladanan sebanyak 

tiga kali yakni dalam surat Al Mumtahanah ayat  4, ayat 6, dan surat Al 

Ahzab ayat 21. Nabi Ibrahim As dan Nabi Muhammad saw dijadikan 

sebagai profil keteladanan.
74

 Keteladanan merupakan sesuatu yang patut 

untuk ditiru atau dijadikan contoh teladan dalam berbuat, bersikap dan 

berkepribadian. 

Dalam bahasa Arab “keteladanan”  berasal dari kata “uswah” yang 

berarti pengobatan dan perbaikan. Menurut Al Ashfahani al uswah dan al 

iswah sama dengan kata al qudwah dan al qidwah merupakan sesuatu yang 

keadaan jika seseoarng mengikuti orang lain, berupa kebaikannya, 

kejelekannya, atau kemurtadannya. Pendapat ini senada dengan pendapat 

Ibn Zakaria.
75

  

Namun dari ketiga ayat yang dijadikan sumber teori awal tentang 

keteladanan, al uswah selalu bergandengan dengan kata hasanah. Sehingga 

keteladanan yang dijadikan contoh ialah dalam hal kebaikan. Jika kita 

melihat sejarah, maka salah satu sebab utama keberhasilan dakwah Nabi 

Ibrahim dan Nabi Muhammad saw. adalah keteladanan mereka dalam 

memberikan pelajaran langsung kepada umatnya. Perkataan dan perbuatan 

selalu beriringan, bahkan Nabi Muhammad saw. lebih dahulu melakukan 

suatu perintah sebelum perintah tersebut ia sampaikan kepada kaum 

muslimin. 

Di era yang modern ini, metode keteladanan masih sangat diperlukan 

dalam dunia pendidikan, terlebih lagi pendidikan dalam keluarga. 

Keteladanan akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi 

tercapainya tujuan pendidikan dalam keluarga, begitu pula dalam hal 

pendidikan akidah. Orang tua merupakan contoh tauladan utama sebagai 
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panutan bagi anak-anaknya, memegang teguh akidah dan menjaganya, serta 

mengamalkan nilai-nilai akidah dalam keluarga. 

Allah telah berfirman : 

                    

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu 

melupakkan diri (kewajiban) sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab 

(Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir” (QS. Al Baqarah [2: 44]).
76

 

             Meskipun demikian metode keteladanan memiliki kelebihan. Di 

antara kelebihan metode keteladanan adalah : 

1.  Anak akan lebih mudah menerapkan ilmu yang telah diketahui. 

2. Orang tua akan mudah mengevaluasi hasil belajar anaknya. 

3. Tujuan pendidikan akan lebih terarah dan tercapai dengan baik. 

4. Akan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. 

5. Terjalin hubungan harmonis antara anak dengan orang tua. 

6. Orang tua dapat menerapkan pengetahuannya kepada anak. 

7. Mendorong orang tua agar selalu berbuat baik karena akan dicontoh oleh 

anak-anaknya.
77

    

Uyainah bin Abi Sufyan pernah berpesan kepada guru yang 

mendidik anaknya sebagai berikut:  

“Hendaklah yang pertama-tama kamu lakukan di dalam memperbaiki 

anakku, adalah perbaiki dulu dirimu sendiri. Karena sesungguhnya mata 

anak-anak itu hanya tertuju kepadamu. Maka apa yang baik menurut mereka 

adalah apa yang kamu perbuat, dan apa yang jelek menurut mereka adalah 

apa yang kamu tinggalkan”.
78

  

 

Pendidikan praktis menunjukkan bukti bahwa anak secara psikologis 

cenderung meneladani orang tuanya, karena adanya dorongan naluriah untuk 

meniru. Kualitas agama anak serta akidahnya sangat tergantung kepada 

orang yang terdekat dengan mereka yakni orang tua. Kepribadian anak akan 
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terbentuk dan terpola dari teladan yang ia tiru sejak awal kehidupannya 

dalam keluarga. Islam telah memberikan contoh kepada para orang tua 

kepada sosok bernama Lukman Al Hakim, yang mengajarkan bagaimana 

seharusnya seorang ayah menuntun dan menanamkan akidah kepada anak-

anaknya, contoh ini tidak hanya melalui perintah tetapi keteladanan Lukman 

Al Hakim sendiri sebagai orang tua. 

Orang tua merupakan sentral figur bagi anak dalam keluarga, 

sehingga jika kita meminjam konsep yang ada dalam Quantum teaching 

disebutkan bahwa semuanya berbicara, semua yang dilakukan orang tua, 

bahkan mimik wajahpun semunya menyampaikan informasi bagi anak. 

Semuanya menjadi sumber anak untuk belajar, sehingga jiwa akidah harus 

selalu terpancar dari setiap wajah orang tua. Kepribadian yang menunjukkan 

bahwa orang tua hanya takut dan tunduk kepada Allah SWT, muncul dalam 

setiap aktivitas yang ada dalam keluarga. Metode keteladanan merupakan 

satu tehnik pendidikan yang efektif dan sukses dalam pendidikan Islam. 

Anwar Jundi pernah menuliskan dalam sebuah kitabnya, agar para 

otang tua dan guru agar memberikan tauladan yang baik kepada anak-anak. 

Sebab melalui cara ikut-ikutan dan menirulah anak kecil belajar, 

dibandingkan dengan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk melalui lisan.
79

   

Nashih Ulwan menegaskan bahwa keteladanan merupakan tiang 

penyangga dalam meluruskan perilaku anak, juga sebagai dasar untuk 

meningkatkan kualitas anak menuju pribadi yang mulia.
80

 Sebenarnya 

metode keteladanan ini tidak dapat dilepaskan dari metode pembiasaan 

sebagai dua metode yang sinergis, Insyaallah metode ini akan dijelaskan 

pada pembahasan selanjutnya. 

Islam telah memberikan contoh kepada kita semua seorang figur 

yang memiliki akhlak yang sempurna. Akidah beliau sangat mantap, 

sehingga andaikata bulan dan matahari diletakkan dipangkuannya ia tidak 

akan melepas akidah kepada Allah SWT, ialah Nabi Muhammad saw.  
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Sehingga bagi para orang tua tidak hanya cukup menjadikan dirinya sebagi 

teladan anak-anaknya, namun juga harus mengarahkan dirinya serta anak-

anaknya untuk meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW. dan para 

sahabat beliau yang memiliki kepribadian akidah yang mantap dan sudah 

terbukti. 

3. Pembiasaan.  

Pembiasaan adalah proses untuk membuat orang menjadi biasa. Jika 

dikaitkan dengan metode pendidikan Islam maka metode pembiasaan 

merupakan cara yang dapat digunakan untuk membiasakan anak berpikir, 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Metode ini 

sangat efektif untuk anak-anak, karena daya rekam dan ingatan anak yang 

masih kuat sehingga pendidikan penanaman nilai moral, terutama akidah ke 

dalam jiwanya sangat efektif  untuk dilakukan. Potensi dasar yang dimiliki 

anak serta adanya potensi lingkungan untuk membentuk dan 

mengembangkan potensi dasar tersebut melalui pembiasan-pembiasan agar 

potensi dasar anak menuju kepada tujuan pendidikan Islam, hal ini tentunya 

memerlukan proses serta waktu yang panjang.
81

  

Kebiasaan seseorang, jika dilihat dari ilmu psikologi ternyata 

berkaitan erat dengan orang yang ia jadikan figur dan panutan. Nashih 

Ulwan menjelaskan bahwa landasan awal dalam metode pembiasaan adalah 

“fitrah” atau potensi yang dimiliki oleh setiap anak yang baru lahir, yang 

diistilahkan oleh beliau dengan “keadaan suci dan bertauhid murni”. 

Sehingga dengan pembiasaan diharapkan dapat berperan untuk menggiring 

anak kembali kepada tauhid yang murni tersebut.
82

   

Pendapat Imam Ghazali yang dikutip oleh Nashih Ulwan 

menjelaskan bahwa bayi mempunyai hati yang bersih dan suci, ia 

merupakan amanat bagi para orang tuanya. Oleh sebab itu hati yang bersih 

dan suci tersebut harus selalu dibiasakan dengan kebiasaan yang baik, 
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sehingga ia akan tumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, 

Sehingga diharapkan kelak akan memperoleh kebahagiaan dunia-akhirat.
83

   

Ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk menerapkan metode 

pembiasan ini antara lain : 

1.  Proses pembiasan dimulai sejak anak masih bayi, karena kemampuannya 

untuk mengingat dan merekam sangat baik. Sehingga pengaruh 

lingkungan keluarga secara langsung akan membentuk kepribadiannya. 

Baik ataupun buruk kebiasannya akan muncul sesuai dengan kebiasan 

yang berlangsung di dalam lingkungannya. 

2. Metode ini harus dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus, 

teratur dan terencana. Oleh sebab itu faktor pengawasan sangat 

menentukan. Dengan demikian diharapkan pada akhirnya anak akan 

terbentuk dengan kebiasaan yang utuh, permanen dan konsisten. 

3. Meningkatkan pengawasan, serta melakukan teguran ketika anak 

melanggar kebiasaan yang telah ditanamkan. 

4. Pembiasan akan terus berproses, sehingga pada akhirnya anak melakukan 

semua kebiasaan tanpa adanya dorongan orang tuanya baik ucapan 

maupun pengawasan. Namun akan melakukannya karena dorongan dan 

keinginan dari dalam dirinya sendiri.
84

   

 

Dr. Ahmad Amin menulis dalam kitabnya “Kitabul Akhlak” beliau 

mengatakan bahwa metode pembiasaan ini sangat penting karena seluruh 

aktivitas manusia terbentuk karena latihan dan pembiasaan. Lebih jauh lagi 

menurut beliau ada dua hal yang menyangkut kebiasaan baik dan buruk 

yakni : 

1.  Faktor interen dengan adanya minat, yakni dorongan yang berasal dari 

dalam diri manusia yang cenderung untuk melakukan aktivitas tertentu. 

2. Faktor eksteren yakni adanya usaha agar anak cenderung melakukan 

kebiasaan-kebiasaan melalui latihan-latihan.
85

   

Begitu pula dalam pendidikan tauhid dalam keluarga dapat dilakukan 

dengan pembiasaan atau latihan-latihan agar nilai-nilai ketauhidan tertanam 

dalam diri anak. Meskipun tidak dapat dipungkiri pendidikan tauhid sangat 

membutuhkan dan berkaitan erat dengan materi-materi pendidikan lain 

seperti akhlak, fiqih, dan sebagainya. Namun bagaimana seluruh materi 
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pelajaran tersebut dapat mendukung kepada pendidikan akidah sebab 

akidah-lah sebagai dasar dari seluruh materi tersebut. 

Ketauhidan anak akan tumbuh melalui latihan-latihan dan 

pembiasaan yang diterimanya. Biasanya konsepsi-konsepsi yang nyata, 

tentang Tuhan, malaikat, jin, surga, neraka, bentuk dan gambarannya 

berdasarkan informasi yang pernah ia dengar dan dilihatnya.
86

   

Di antara pembiasan-pembiasan yang dapat dilakukan sebagai 

latihan untuk menyampaikan materi-materi ketauhidan dalam keluarga ialah:  

1)  Latihan Kalimat Tauhid. 

Metode ini berkaitan dengan metode pertama yakni kalimat tauhid, 

perbedaannya adalah bahwa metode pertama hanyalah 

memperdengarkan kalimat tauhid yang ada dalam rangkaian adzan dan 

iqomah kepada bayi yang baru lahir. Selanjutnya didukung oleh 

keteladanan orang tua dengan selalu memperdengarkan kalimat-kalimat 

tauhid kepada anak di setiap ada kesempatan dan waktu yang cocok, 

sehingga anak tidak lagi asing mendengar kalimat tauhid meskipun anak 

belum bisa mengucapkannya. 

Setelah membuka pengetahuan pendengaran anak dengan kalimat 

tauhid maka langkah selanjutnya ialah mengajak anak untuk 

mengucapkannya, manfaat lain ialah sebagai pendidikan anak untuk 

mengenalkan kata-kata yang baik sebagai awal alat untuk 

berkomunikasi. Karena bahasa merupakan kemampuan yang terus 

berkembang seiring dengan informasi yang diperoleh sang bayi/anak. 

Bayi memerlukan dorongan atau keinginan untuk berkomunikasi. 

Artinya anak harus memiliki kemauan atau keinginan untuk berbicara. 

Ketika mengeluarkan suara-suara ia merasa senang. Dari situ bayi akan 

merasakan bahwa berceloteh itu sangat menyenangkan dan tentu saja ia 

ingin mengulanginya lagi.
87
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Melalui bahasalah anak-anak mengenal Tuhan, mulai umur 3 

tahun dan 4 tahun anak sering mempertanyakan tentang Tuhan. Kata-

kata dan sikap orang tuanya tentang Tuhan akan direkam dan mulai 

menarik perhatiannya. Kata Allah pada awalnya tidak mempunyai arti, 

namun dari apa yang ia lihat dari orang tuanya anak mulai memahami 

siapa Allah. Selanjutnya semakin banyak inforamsi yang ia peroleh dari 

orang tuanya akan membentuk sikapnya tentang Tuhan.
88

    

Mungkin awalnya bayi hanya bisa menangis dan kita 

mengucapkan kalimat Laa Ilaha Illallah, ada apa sayang?, mungkin 

anak belum tahu apa maksudnya namun anak sudah menangkap dan 

ingin mengucapkannya namun belum bisa, sehingga kita perlu terus 

menerus mengulangi kata-kata tersebut. Kalimat-kalimat tauhid kita 

rangkaian dengan teguran manis dan sapaan, sehingga anak akan 

termotivasi untuk ikut mengucapkannya. 

Ada beberapa prinsip kebaikan yang perlu diajarkan dan 

dibiasakan kepada anak-anak oleh para orang tua yang ditawarkan oleh 

Nashih Ulwan. Urutan pertama yang ditawarkannya ialah agar para 

orang tua mengajarkan dan melatih anak-anaknya kalimat “Laa ilaaha 

illallah” (Tidak ada Tuhan selain Allah). Sabda Rasul yang 

diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas yang maknanya agar setiap 

anak diawali dengan kalimat tauhid “Laa Ilaaha Illallaah”.
89

   

Kalau kalimat tauhid terus menerus dan berulang kali didengar 

maka anak akan mencoba mengucapkannya meskipun belum sempurna 

pengucapannya dan mengerti maknanya. Setelah anak cukup besar dan 

mampu mengucapkannya dengan sempurna, maka tidak akan sulit lagi 

untuk mengajarkannya kepadanya tentang arti dan maksudnya. Untuk 

membantu pemahaman anak dapat dibantu dengan fenomena dan benda-

benda yang ada disekitarnya yang langsung dilihat atau diperlihatkan. 

Seperti bunga, langit, bintang, binatang-binatang, bahwa semuanya 
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termasuk dirinya adalah ciptaan Allah SWT. Dengan demikian akal 

pikirannya akan merekam dan mulailah tertanam ketauhidan di dalam 

jiwanya bahwa semua yang ada merupakan bukti akan keberadaan Allah. 

2)  Latihan Beribadah 

Ibadah merupakan kebutuhan setiap muslim, sehingga dengan 

ibadah pun kita dapat mendidik dan menanamkan ketauhidan anak. 

Secara umum seluruh kegiatan yang bertujuan mencari ridho Allah 

adalah ibadah. Namun sebelum kita memperkenalkan terlalu jauh akan 

apa itu ibadah, kita harus mengajarkan ibadah-ibadah yang pokok dahulu 

kepada anak. Salah satu ibadah pokok yang kita lakukan adalah shalat. 

Melibatkan anak beribadah adalah sangat penting, kita harus 

mendidik anak bahwa ketika datangnya waktu shalat, anak dapat 

merasakan kegembiraan orang tuanya untuk menegakkan shalat. Metode 

yang digunakan adalah ketika orang tua berwudhu, anak juga dibasuh 

wajah, tangan, kakinya. Jika anak tidak tidur maka anak dapat 

digendong, ketika shalat orang tua membaca dengan keras agar anak 

mendengarnya. Kalau kita membiarkan si kecil menangis sendirian dan 

kita menunaikan shalat maka akan tertanam ketidak sukaan si kecil 

terhadap suasana ketika datangnya waktu shalat, sebab ia akan sendirian.  

Oleh sebab itu sangat baik mengajak anak ikut serta dalam shalat. Jika 

hal ini secara kontinyu dilakukan maka anak akan tahu bahwa waktu 

shalat telah tiba dengan terdengarnya suara adzan. Orang tua dapat 

mencoba menidurkan anak ketika hendak shalat, tetapi jika anak tidak 

tidur, maka dapat mengajak anak ikut serta melaksanakan shalat. Anak 

akan terbiasa bahwa ketika shalat wajah, tangan, dan kakinya akan 

dibasuh meskipun ia belum tahu apa maksud dan tujuannya.  

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan anak maka 

orang tua dapat dengan mudah mengajarkan ibadah shalat dan wudhu 

karena anak telah terbiasa dengan rutinitas shalat dan wudhu sejak ia 

kecil bersama orang tuanya. Orang tua tinggal menyempurnakannya 

dengan gerakan, bacaan, maksud, dan tujuan dari pada shalat. Juga 
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tentunya mengajarkan wudhu pula yang sempurna. Jadi mendidik anak 

bukan hanya dengan teori saja tetapi langsung anak dan orang tua 

mempraktekkan aktivitas ibadah. 

Setelah anak berusia tujuh tahun, orang tua memiliki kewajiban 

memerintahkan anaknya untuk menunaikan shalat. Perintah disini 

maknanya dilakukan secara tegas, sebab pada umumnya perintah shalat 

tidak saat waktu anak berumur tujuh tahun, namun sejak usia 4 tahun 

atau 5 tahun sudah harus diajak orang tuanya untuk melaksanakan shalat 

walaupun belum dilaksanakan secara baik. Usia 7 tahun dalam 

perkembangan anak disebut usia kritis atau mumayyis dan usia 

pendidikan. Pada usia inilah anak sudah mulai berpikir cerdas 

menangkap pengetahuan serta berkomunikasi secara sempurna. 

Selain shalat ada baiknya setiap kegiatan ibadah, seperti puasa, 

dan ibadah yang lain anak sangat baik diikutsertakan. Sehingga melalui 

interaksi dan komunikasi yang baik akan terjalin ikatan yang erat antara 

orang tua-anak. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara anak-anak 

dengan orang tuanya akan memudahkan pendidikan ketauhidan tahap 

selanjutnya karena kepercayaan dan keyakinan para anak terhadap orang 

tuanya. Waktu setelah shalat dapat dimanfaatkan orang tua untuk 

mendidik anak dengan metode nasehat yakni melalui dialog dan cerita-

cerita yang insyaallah akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. 

3)  Latihan  Berdoa Di setiap Aktivitas. 

Metode pembiasaan bertujuan mengembangkan potensi dan 

kemampuan daya tangkap dan daya ingat anak yang masih kuat, 

sehingga semua yang didengar dan dilihat dapat direkam untuk 

selanjutnya dipraktekkan anak berupa ucapan dan perbuatan. Oleh sebab 

itu diperlukan kesabaran dan ketekunan orang tua untuk terus 

mengulang-ulang ucapan atau perbuatan baik ketika ucapan dan 

perbuatannya didengar atau dilihat oleh anaknya. 

Pada masa perkembangan pertama yakni antara 0-2 tahun, anak 

dapat dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan seperti membaca bismillah 
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ketika mau makan dan minum, dan membaca alhamdulillah ketika 

selesai atau ketika diberi sesuatu oleh orang lain. Meskipun kata yang 

diucapkan belum sempurna.  

Latihan ini pada awalnya harus dimulai oleh orang tua setiap 

akan melakukan aktivitas. Sebelum orang tua melatih anaknya, maka ia 

harus melatih dan membiasakan dirinya mengucapkan doa atau kalimat-

kalimat toyyibah. Ketika bersin mengucapkan alhamduulillah, ada yang 

jatuh atau menguap mengucapkan astaghfirullah. Metode ini 

mengharuskan orang tua untuk menghafal doa sehari-hari dan 

membiasakan diri mengamalkannya. Sehingga sejak bayi anak terbiasa 

mendengar dan diperdengarkan doa-doa dan kalimat-kalimat toyyibah, 

sehingga ketika kemampuan bahasa anak berkembang ia akan mencoba 

mengucapkannya. Ketika anak sudah dapat mengucapkannya dengan 

sempurna, tinggal orang tua memberikan penjelasan tentang maksud dan 

makna doa-doa dan kalimat toyyibah yang selama ini dilatih dan 

dibiasakan kepadanya. 

Doa merupakan landasan dan pegangan setiap muslim ketika 

akan beraktivitas, dengan tujuan menyerahkan dirinya dan hasil dari 

aktivitas tersebut kepada Allah SWT, dan tujuan akhir yang ingin 

diperoleh ialah ridho Allah SWT. Melalui doa akan mengajarkan kepada 

anak bahwa dirinya selalu berada dalam kondisi lemah sehingga 

memerlukan bantuan dan pertolongan kepada yang Maha Kuasa. Melalui 

doa, juga anak akan merasa dirinya selalu dalam pengawasan Allah 

SWT, sehingga akan mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang baik 

serta menghindarkan dirinya dari hal-hal yang dibenci dan dilarang 

Allah SWT. latihan dan membiasakan diri berdoa merupakan sarana 

untuk menguatkan dan mengokohkan ketauhidan dalam diri anak. 

Jika jiwa anak selalu berzikir kepada Allah hatinya akan kokoh 

dan dekat kepada-Nya. Anak akan menjadi ahli ibadah, berakhlak mulia, 

terhindar dari perbuatan maksiat, lebih-lebih dari dosa dan kemungkaran. 
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Ini adalah harapan para orang tua, yakni memperoleh anak yang penuh 

ketauhidan dan ketakwaan.
90

  

4. Nasehat. 

Di dalam jiwa terdapat pembawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata 

yang didengar. Nasehat akan membawa pengaruh ke dalam jiwa seseorang 

akan menjadi sesuatu yang sangat besar dalam pedidikan rohani.
91

 Nasehat 

merupakan metode yang efektif dalam usaha pembetukan keimanan 

(aqidah), mempersiapkan moral, spiritual (emosional) dan sosial anak. 

Karena nasehat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

membuka mata anak didik kesadaran akan hakikat sesuatu, mendorongnya 

menuju harkat dan martabat yang luhur dan menghiasinya dengan akhlak 

yang mulia serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.
92

 Metode 

nasehat merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh pendidik 

dalam menanamkan aqidah kepada peserta didiknya seperti yang telah 

djelaskan dalam al-Qur‟an surat Lukman ayat 13: 

                                 

 

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar”. (Q.S. Luqman [31:13]).
93

  

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa di antara kewajiban orang tua 

kepada anaknya adalah memberi nasihat dan pelajaran, sehingga anak-

anaknya itu dapat menempuh jalan yang benar dan menjauhkan mereka dari 

kesesatan. 

 

 

                                                           
90 Umar Hasyim, Anak Saleh : Cara Mendidik Anak Dalam Islam 2, (PT. Bina Ilmu, 

Surabaya, 1983), h. 83. 
91 Sayyid Qutb, Sistem Pendidikan Dalam Islam, hlm, 334 
92 Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, jilid II, hlm, 209 
93 DEPAG RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm 328 
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5. Pengawasan. 

Nashih Ulwan menjelaskan bahwa dalam membentuk akidah anak 

memerlukan pengawasan, sehingga keadaan anak selalu terpantau. Secara 

universal prisip-prinsip Islam mengajarkan kepada orang tua untuk selalu 

mengawasi dan mengontrol anak-anaknya. Hal ini dilandaskan pada nash Al 

Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6. 

                        

                      

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”. (Q.S. At Tahrim [66:6]).
94

 
 

 Fungsi seorang pendidik harus mampu melindungi diri, keluarga dan 

anak-anaknya dari ancaman api neraka. Fungsi tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik jika pendidik melakukan tiga hal yakni memerintahkan, 

mencegah dan mengawasi.
95

 Bukan anak-anaknya saja yang ia awasi tetapi 

juga dirinya agar tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan dirinya 

terancam api neraka.  

Maksud dari pengawasan ialah orang tua memberikan teguran jika 

anaknya melakukan kesalahan atau perbuatan yang dapat mengarahkannya 

kepada pengingkaran ketauhidan. Pengawasan juga bermakna bahwa orang 

tua siap memberikan bantuan jika anak memerlukan penjelasan serta 

bantuan untuk memahami dan melatih dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan 

yang diajarkan kepadanya. 

Metode ini dipakai orang tua untuk anak tanpa ada batasan usia. 

Faktor lain yang yang penting ialah bahwa semua metode tersebut saling 

terkait dan saling membantu, dan pendidikan tauhid juga sebagai sebuah 

proses. Oleh sebab itu hasil dari pendidikan akidah dalam keluarga tidak 

                                                           
94

 Ibid, h. 780 
95

 Abdullah Nashih Ulwan, Op.cit., h. 129. 
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dapat dilihat langsung hasilnya. Namun berkembang secara terus menerus 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan akidah 

dalam keluarga harus dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus. 

Para orang tua tidak boleh putus asa dan menyerah, apalagi sampai 

menghentikan pendidikan ini. Jika berhenti maka prosespun akan berhenti. 

Mengutip penjelasan Muhammad Zein, bahwa orang tua harus memiliki rasa 

tanggung jawab yang tinggi atas pendidikan akidah anak. Rasa 

tanggungjawab akan menjadi motor penggerak untuk memperhatikan dan 

memikirkan pendidikan akidah untuk anak-anaknya.
96

   

5. Tujuan Pendidikan Akidah 

Menurut Sayid Sabiq, tujuan utama aqidah adalah memberikan didikan 

yang baik dalam menempuh jalan kehidupan, mensucikan jiwa lalu 

mengarahkannya ke jurusan yang tertentu untuk mencapai puncak dari sifat-

sifat tinggi dan luhur, dan lebih utama lagi supaya diusahakan agar sampai 

pada ma‟rifat tertinggi.
97

  

Untuk lebih jelasnya penulis sedikit akan merumuskan tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan masalah inti dalam pendidikan, dan 

saripati dari seluruh renungan pedagogik. Dengan demikian tujuan pendidikan 

merupakan faktor yang sangat menentukan jalannya pendidikan sehingga perlu 

dirumuskan sebaik-baiknya.
98

  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkengembangnya 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.
99
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 Muhammad Zein, Op.cit., h. 68. 
97 Sayid Sabiq, Aqidah Islam , h, 19. 
98 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h, 90 
99 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidkan 

Nasional, Bab II Pasal 3 , h, 3 
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Sedangkan menurut Ibnu Taimiah tujuan pendidikan Islam tertumpu 

pada empat aspek yaitu: Pertama tercapainya pendidikan Tauhid dengan cara 

mempelajari ayat Allah. Kedua mengetahui ilmu Allah swt melalui pemahaman 

terhadap kebenaran makhluk-Nya. Ketiga mengetahui kekuatan Allah melalui 

pemahaman jens-jenis, kuantitas, dan kreatifitas makhluknya. Keempat 

mengetahui apa yang diperbuat Allah. (Sunnah Allah ) tentang realitas (alam) 

dan jenis-jenis perilakunya. Menurut al-Ghazali, tujuan umum pendidikan 

Islam tercermin dalam dua segi yaitu: Pertama insan purna yang bertujuan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua insan purna yang bertujuan 

mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 
100

 

Menurut Achmadi tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah menjadikan 

hamba Allah yang bertaqwa karena manusia diciptakan di dunia semata-mata 

hanya untuk beribadah kepada Allah, mengantarkan subjek didik menjadi 

khalifatullah fil ard yang mampu memakmurkannya (membudayakan alam 

sekitar), dan memperoleh kesejahteraaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Dengan demikian antara tujuan pendidikan Islam dan pendidikan aqidah saling 

terkait satu sama lain. Dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan 

sehingga peserta didik harus dibekali dengan pendidikan aqidah terlebih dahulu 

supaya memiliki pendirian dan pegangan yang kokoh dalam kehidupannya. 

Seseorang yang memiliki aqidah yang kuat, pasti akan melaksanakan 

ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermu‟amalat dengan 

baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah SWT kalau tidak 

dilandasi dengan aqidah yang benar. Aqidah adalah masalah fundamental 

dalam Islam. Ia menjadi titik tolak pemulaan muslim. Sebaliknya tegaknya 

aktifitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat 

menerangkan bahwa orang itu memiliki aqidah atau menunjukkan kualitas 

keimanan yang dimiliki. Manusia hidup atas kepercayaannya. Tinggi 

rendahnya nilai kepercayaan memberikan corak kepada kehidupan. Atau 
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dengan kata lain, tinggi rendahnya nilai kehidupan manusia tergantung kepada 

kepercayaan yang dimilikinya. Sebab itulah kehidupan pertama dalam Islam 

dimulai dengan iman.
101

 

Dalam tujuan pendidikan Islam yang diterangkan oleh Omar 

Muhammad al-Toumy terdapat tujuan yang bersifat khusus, tujuan tersebut 

sesuai dengan tujuan pendidikan aqidah, di antaranya yaitu: 

a.  Memperkenalkan pada generasi muda akan aqidah Islam, dasardasarnya, 

asal-usul ibadah dan tata cara pelaksanaannya dengan baik dan benar. 

b. Menanamkan keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul - 

rasul Allah, kitab-kitab Allah, dan hari akhir berdasarkan pada paham 

kesadaran dan keharusan perasaan. 

c. Mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda dan 

membentenginya dengan aqidah dan nilai-nilai dan membiasakan mereka 

menahan motivasi-motivasinya, mengatur emosi dan membimbingnya 

dengan baik. 

d. Menanamkan iman yang kuat kepada Allah pada diri mereka dan 

menguatkan perasaan agama dan dorongan agama dan akhlak pada diri 

mereka, dan menumbuhkan hati mereka dengan kecintaaan, zikir, taqwa, 

dan takut kepada Allah. 

e. Membersihkan hati mereka dari dengki, hasad, iri hati, benci dan sifat 

tercela lainnya.
102

 

 

B. Urgensi Pendidikan Aqidah 

Pendidikan aqidah merupakan penanaman aqidah yang harus diberikan 

kepada anak sejak dini. Karena aqidah adalah dasar, fondasi untuk mendirikan 

bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh 

fondasi yang dibuat. Kalau fondasinya lemah bangunan itu akan cepat ambruk. 

Tidak ada bangunan tanpa pondasi.
103

 Penanaman aqidah ini dimulai dengan 
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mengenalkan kalimat tauhid dari awal penciptaan manusia serta memberikan 

suasana religius dalam keluarga.  

Dengan dasar aqidah yang tertanam kuat dalam jiwa anak akan 

melandasi pengetahuan anak selanjutnya dalam semua aspek kehidupan. 

Dengan proses membimbing dan mengarahkan segala potensi yang ada pada 

anak terutama ketauhidan sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan yang tertanam kuat dalam hati sebagai pegangan dan landasan hidup 

di dunia. Diharapkan dengan pendidikan aqidah tersebut seseorang dalam 

bertingkah laku didasari atas kepercayaan dan keyakinan. 

Nashih Ulwan begitu peduli dengan dunia pendidikan khususnya 

pendidikan anak ditinjau dari sudut pandang Islam, sehingga ia memberikan 

penjelasan bahwa kewajiban pendidik adalah menumbuhkan anak atas dasar 

pemahaman dan dasar-dasar pendidikan iman dan ajaran Islam sejak masa 

pertumbuhanya. Sehingga, anak akan terikat dengan Islam, baik aqidah 

maupun ibadah, setelah petunjuk dan pendidikan tersebut maka ia (anak) hanya 

akan mengenal Islam sebagai agamanya, al-qur‟an sebagai imamnya dan 

rasulullah saw sebagai pemimpin dan teladannya.
104

  

Jika sejak masa kecilnya, anak-anak telah memiliki keimanan yang 

mantap dan pikiran yang ditanami dalil-dalil tauhid secara mendalam, maka 

para perusak akan merasa sulit mempengaruhi hati dan pikirannya. Juga tidak 

akan ada seorang pun yang mampu menggoncang jwa mereka yang mu‟min. 

Sebab, mereka telah mencapai tingkat iman yang mantap, keyakinan yang 

mendalam dan logika yang sempurna. Pemahaman yang menyeluruh tentang 

pendidikan Islam maka dirasa penting, karena Islam memandang potensi 

rohaniah telah didasari oleh potensi fitrah Islamiyah, hakikat dari fitrah 

sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 30: 

                                 

                 

                                                                                                                                                          
 

104 Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan anak Dalam Islam, jilid I, hlm 151 
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“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada 

peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui.”(Q.S. ar-Rūm [30:30]).
105

 

Dalam suatu hadits Rasulullah saw. Terdapat dalam riwayat Muslim:   

 

 

 

 

 

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasannya ia berkata: Rasulullah saw 

barsabda: Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya (potensi untuk beriman-

tauhid kepada Allah dan kepada yang baik ). Kedua orang tuanyalah yang 

menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”(H.R. Muslim)
106

 

Ayat dan hadis di atas mempertegas bahwa Islam memberi peringatan 

kepada orang tua untuk membimbing dan mengarahkan dalam mendidik 

anakanaknya melalui pendidikan yang yang ditujukan kepada dasar-dasar 

keimanan dan rukun Islam. Yang semata-mata untuk mengikat dengan Islam, 

baik aqidah maupun ibadah, sehingga hanya akan mengenal Islam sebagai 

agamanya, al-Qur‟an sebagai imamnya dan Rasulullah saw sebagai pemimpin 

dan teladannya. Hal tersebut seharusnya dilaksanakan dengan sebaik mungkin, 

karena anak semenjak sebelum lahir ke dunia, setiap calon bayi telah berjanji 

kepada Allah. Hanya Allah lah yang patut untuk dijadikan Tuhan. Dialah yang 

menciptakan seluruh alam termasuk dirinya dan yang memelihara seluruh alam 

serta yang wajib di sembah. Allah berfirman: 
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“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 

dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 

(seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul 

(Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) 

agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani 

Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan).(Q.S. 

Al-A‟rāf [7: 172]).
107

 

Ayat di atas mempertegas bahwa setiap bayi yang terlahir ke dunia 

telah dibekali dengan aqidah Islamiyah. Bahkan setelah terlahir pun telah 

berjanji dihadapan Allah SWT bahwa dirinya siap memper-Tuhankan-Nya. 

Maka dari itu, agar tidak lupa setelah kelahirannya, orang tua wajib 

mengikatnya dengan sungguh-sungguh.
108

 Tidaklah pantas apabila orang tua 

muslim sampai membiarkan anak-anaknya terjerumus dan berkiblat kepada 

aqidah Yahudi, Nasrani, dan Majusi. 

 

C. Fase-fase Akidah 

Ditinjau dari segi kuat dan tidaknya, akidah dibagi menjadi empat 

tingkatan, yaitu ragu, yakin, „ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Tingkatan ini 

terutama didasarkan atas sedikit banyak atau besar kecilnya potensi dan 

kemampuan manusia yang dikembangkan dalam menyerap akidah tersebut. 

Semakin sederhana potensi yang dikembangkan akan semakin rendah akidah 

yang dimiliki, begitu pula sebaliknya. Empat tingkatan akidah tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tingkat ragu (taqlid), yakni orang yang berakidah hanya karena ikut-

ikutan saja, tidak mempunyai pendirian sendiri. Akan tetapi dalam 

masalah keyakinan yang bersifat individual harus memiliki keyakinan 

utuh, dan tidak dibenarkan adanya taqlid (kepercayaan atas dasar 

pernyataan atau keyakinan orang lain). 

2. Tingkat yakin, yakni orang yang berakidah atau sesuatu dan mampu 

menunjukkan bukti, alasan, atau dalilnya, tapi belum mampu menemukan 
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atau merasakan hubungan kuat dan mendalam antara obyek (madlul) 

dengan data atau bukti (dalil) yang didapatnya. Sehingga tingkat ini masih 

mungkin terkecoh dengan sanggahan-sanggahan yang bersifat rasional dan 

mendalam. Atau keyakinan yang didasarkan kepada pengetahuan 

semata.
109

 Firman Allah: 

          

“Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang 

yakin”. (Q.S. at-Takaatsur [102: 5]).
110

 

3. Tingkat „ain al-yaqin, yakni orang yang berakidah atau meyakini sesuatu 

secara rasional, ilmiah, dan mendalam mampu membuktikan hubungan 

antara obyek (madlul) dengan data atau bukti (dalil). Tingkat ini tidak 

terkecoh dengan sanggahan-sanggahan yang bersifat rasional dan ilmiah. 

Atau berkeyakinan yang didasarkan kepada penglihatan rohani yang 

disebut „ain al-bashirah (melihat dengan mata kepala sendiri sehingga 

menimbulkan keyakinan yang kuat). Firman Allah: 

           

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul 

yaqin. (QS. at-Takaatsur [102: 7]).
111

 

4. Tingkat haqq al-yaqin, yakni orang yang berakidah atau meyakini sesuatu, 

disamping mampu membuktikan hubungan antara obyek (madlul) dengan 

bukti atau data (dalil) secara rasional, ilmiah, dan mendalam, juga mampu 

menemukan dan merasakannya melalui pengalaman-pengalaman dalam 

pengamalan ajaran agama. Atau berkeyakinan yang didasarkan kepada 

pengetahuan dan penglihatan rohani. Orang yang telah memiliki akidah 

pada tingkat ini tidak akan tergoyahkan dari sisi manapun, ia akan berani 
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berbeda dengan orang lain sekalipun hanya seorang diri, ia akan berani mati 

untuk membela akidah itu sekalipun tidak seorangpun yang mendukung 

atau menemaninya.
112

 Firman Allah: 

          

“Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini”. 

(Q.S. al-Haqqah [69: 51]).
113

  

Dalam akidah Islam, keyakinan merupakan prasyarat dari 

keimanan seseorang. Orang yang beriman haruslah orang yang yakin, dan 

keyakinan yang haruslah mencapai tingkat paling tinggi, yang disebut 

dengan i‟tiqad jazim (keyakinan utuh). Hal ini terkait dengan definisi 

iman, yaitu pembenaran dalam hati, pengakuan dengan lidah, dan 

pengamalan dengan anggota badan. Adanya ketiga unsur ini merupakan 

bukti betapa keyakinan haruslah inheren (melekat) dalam iman. Keyakinan 

itu tempatnya di dalam hati, diketahui melalui manifestasinya, yang 

diungkapkan dalam bentuk ungkapan dan tindakan. Adanya pembenaran, 

ungkapan, dan tindakan sebagai pilar dari iman, merupakan gambaran dari 

keyakinan utuh tersebut. Keyakinan harus seperti ini, tidak boleh 

dihinggapi purbasangka (zhann), apalagi keraguan (syakk).
114
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