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ABSTRAK 

 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM 

BUKU PROPHETIC PARENTING; CARA NABI SAW 

MENDIDIK ANAK 

 

Oleh 

Ulfa Khoirul Islami 

 

Terjadinya kemerosotan nilai-nilai ajaran agama Islam remaja saat ini 

sudah benar-benar mengkhawatirkan, ajaran Islam yang seharusnya 

dijadikan acuan berpikir manusia jauh ditinggalkan. Dan nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam diri umat muslim sendiri sudah 

tidak lagi banyak di pegang sebagai pedoman hidup. 

  

Untuk mengatasi merosotnya moral pada remaja saat ini, maka 

pentingnya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam. Namun perlu ada 

usaha dan kerja keras orang tua secara terus menerus dalam mendidik 

anak, memperbaiki kesalahan mereka dan membiasakan mereka 

mengerjakan kebaikan inilah jalan para Nabi dan Rasul; Nabi Nuh a.s 

mengajak putranya untuk beriman, Nabi Ibrahim a.s mewasiatkan 

anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah semata. Maka dari itu 

yang dijadikan objek permasalahan dalam skripsi ini tentang Nilai-

nilai pendidikan Islam dalam buku prophetic parenting; cara Nabi 

Mendidik anak 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam dalam Buku Prophetic Parenting; cara Nabi SAW 

mendidik Anak? Dalam pendekatan penelitian ini mengunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (Library 

Research). Peneliti tidak memerlukan penelitian secara langsung di 

lapangan untuk mencari data atau observasi menggunakan sample 

data. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini diambil 

dari sumber utama data primer yaitu buku “Prophetic Parenting; Cara 

Nabi SAW Mendidik Anak”, sedangkan data sekunder yaitu 

kepustakaan yang menunjang data primer. 
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam buku Prophetic Parenthing; Cara Nabi Mendidik Anak 

yang penulis teliti yaitu: Nilai Pendidikan Aqidah, Nilai Pendidikan 

Akhlak, Nilai Pendidikan Ibadah. 

 

Kata Kunci : Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Prophetic Parenting; 

Cara Nabi Saw Mendidik Anak 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE VALUES OF ISLAMIC EDUCATION IN 

PROPHETIC PARENTING; HOW THE PROPHET EDUCATES 

CHILDREN 

 

By 

Ulfa Khoirul Islami  

 

The decline in the values of the Islamic religious teachings of 

teenagers today is really worrying, the teachings of Islam that should 

be used as a reference for human thinking are far removed. And the 

values of Islamic education contained in Muslims themselves are no 

longer widely held as a way of life. 

 

To overcome the moral decline in today's youth, it is important to 

instill the values of Islamic education. However , there needs to be 

continuous effort and hard work of parents in educating children, 

correcting their mistakes and getting them used to doing good, this is 

the way of the Prophets and Apostles; Prophet Noah (as) invited his 

son to believe, Prophet Ibrahim (as) willed his children to worship 

Allah alone. Therefore, the object of the problem in this thesis is about 

the values of Islamic education in the book prophetic parenting; 

Prophet's way of educating children 

 

The formulation of the problem in this research is what are the Islamic 

Educational Values in the Prophetic Parenting; How did the Prophet 

(PBUH) educate children? In this research approach using a 

qualitative approach with the type of library research (Library 

Research). Researchers do not need research directly in the field to 

find data or observations using sample data. The sources used in this 

study were taken from the main sources of primary data, namely the 

book “Prophetic Parenting; The Prophet's Way of Educating 

Children", while secondary data is literature that supports primary 

data. 
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This study concludes that there are Islamic educational values in the 

book Prophetic Parenting; The Prophet's way of educating children 

that the author studied were: Aqidah Education Values, Moral 

Education Values, Worship Education Values. 

 

Keywords : Islamic Educational Values, Prophetic Parenting; The 

Prophet's Way of Educating Children 
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  MOTTO 

 

                            

                              

 

Artinya : “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.1” (Q.S. At-

Tahrim: 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Q.S. At-Tahrim: 6 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Adapun penegasan judul yang di maksud dalam 

skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman 

maksud dan tujuan yang komprehensif, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam menginterprestasikan makna 

yang terkandung dalam skripsi ini. Maka penulis perlu 

menjelaskan kata-kata yang terdapat dalam judul 

“Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Buku 

Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak” 

sebagai berikut: 

1. Nilai, adalah seperangkat keyakinan atau perasaan 

yang diyakini sebagai suatu identitas yang 

memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan, keterikatan, maupun perilaku.
1

Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai mempunyai arti 

harga, ukuran, angka, yang mewakili prestasi, sifat-

sifat yang penting yang berguna bagi manusia dalam 

menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada manusia 

atau pun masyarakat yang dipandang paling 

berharga.
2
  

2. Pendidikan, secara istilah pendidikan atau 

paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia 

menjadi dewasa. Pendidikan juga diartikan sebagai 

usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok 

                                                             
1 Abu Ahmad, Noor Salim, Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), h. 202. 
2 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter,  (Jakarta: Rajawali Pers, 

2003), h. 58. 
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orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai 

tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi 

dalam arti mental.
3
 

3. Islam, secara harfiah Islam juga dapat diartikan 

menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. 

Maksudnya, orang yang mengikuti Islam akan 

memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia 

akhirat. Arti lainnya ialah sullam yang makna 

asalnya ialah tangga didalam konteks pendidikan, 

makna ini setara dengan makna “peningkatan 

kualitas” sumber daya insani.
4
 Islam adalah agama 

Allah SWT yang dasar-dasar dan syari‟at nya 

diturunkan kepada Muhammad SAW dan diberikan 

kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak 

kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian 

secara terminologis pengertian Islam tidak dapat 

dilepaskan dari makna kata asal yang dimaksud. 

4. Pendidikan Islam, menurut Achmadi, pendidikan 

Islam dapat diartikan sebagai segala usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia 

serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju 

terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai 

dengan moral Islam, yakni untuk membentuk 

manusia yang beriman dan bertakwa serta memiliki 

berbagai kemampuan yang teraktualisasi dalam 

hubungannya dengan Allah SWT, dengan sesama 

manusia dan alam sekitarnya.
5
  

                                                             
3 Sudirman N., dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1992), h. 4. 
4  Jalaluddin, Teologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 68. 
5 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 28-29.  
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5. Prophetic Parenting, adalah bentuk pola asuh yang 

membentuk kepribadian anak dengan mengajarkan 

akhlak (perilaku) yang baik dengan bersumber dari 

Rasulullah SAW secara bertahap sampai anak 

mandiri dalam berpegang teguh pada syari‟at Islam 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi derasnya arus globalisasi dan 

pengaruh kecanggihan teknologi informasi, masyarakat 

Indonesia harus menghadapi globalisasi budaya, yang 

berimbas pada munculnya berbagai permasalahan 

bangsa, mulai dari kenakalan remaja, tawuran antar 

pelajar, tawuran antar warga, penyalahgunaan narkoba, 

pornografi, pornoaksi, dan seks bebas.
6
 

Banyak terjadinya kemerosotan nilai-nilai ajaran 

agama Islam remaja pada saat ini sudah benar-benar 

mengkhawatirkan, ajaran Islam yang seharusnya 

dijadikan acuan berpikir manusia jauh ditinggalkan. Dan 

nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam diri 

umat muslim sendiri sudah tidak lagi banyak di pegang 

sebagai pedoman hidup. Kehidupan yang sekuler di 

zaman modern ini telah banyak masuk di berbagai 

sektor, terutama pendidikan mendapat kesan yang sangat 

kuat terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah menyebabkan berkembangnya  gaya hidup 

materialistic dan hedonistic di kalangan masyarakat. 

Dampak adanya gaya hidup tersebut adalah tersebarnya 

                                                             
6 Herimanto, Ilmu Social Dan Budaya Dasar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2010), h. 87. 
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dekadensi moral atau pelecehan nilai-nilai agama, baik 

dikalangan orang dewasa, remaja, maupun anak-anak.
7
 

Sedangkan, untuk mengatasi merosotnya moral 

pada remaja saat ini, maka pentingnya penanaman nilai-

nilai pendidikan Islam. Pendidikan Islam diperlukan 

karena dapat menahan kemerosotan moral, karakter, dan 

dapat pula meningkatkan mutu karakter generasi 

sekarang dan yang akan datang, demi tegaknya pondasi 

sebuah bangsa dan negara. 

Imam Al-Ghazali mengatakan, “Anak adalah 

amanat ditangan kedua orangtua nya. Hatinya yang suci 

adalah mutiara yang masih mentah, belum dipahat 

maupun di bentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam 

bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu. 

Apabila dibiasakan dan di ajari dengan kebaikan, maka 

dia akan tumbuh dalam kebaikan itu. Dampaknya, kedua 

orangtua nya akan hidup berbahagia di dunia dan di 

akhirat. Semua orang dapat menjadi guru dan 

pendidiknya, namun apabila dibiasakan dengan 

keburukan dan dilalaikan seperti dilalaikannya hewan , 

pasti si anak akan celaka dan binasa. Dosanya akan 

melilit leher orang yang seharusnya bertanggung jawab 

atasnya dan menjadi walinya.Rasulullah SAW bersabda :  

“Setiap anak dilahirkan diatas fitrahnya. Kedua 

orangtuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, 

dan Nasrani”. 

 

 

 

                                                             
7 Vinastria Sefriana, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Novel 

“Negeri 5 Menara” Karya Ahmad Fuadi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, 2015). H. 4. 
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 Abul „Ala mengisyaratkan dengan syairnya: 

Seorang anak tumbuh dewasa diantara kita  

Sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh 

bapaknya Seorang pemuda tidaklah beragama 

dengan begitu saja  Kerabatnya lah yang 

membiasakannya beragama 

“Apabila rumah memiliki semua pengaruh ini 

pada anak, maka wajib hukum nya merealisasikan tujuan 

sebenarnya, yaitu si anak harus diliputi oleh segala 

sesuatu yang dapat menumbuhkan ruh keagamaan dan 

kebaikan dalam dirinya.”  

Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan 

kedua orangtua untuk mendidik anak-anak mereka dan 

memberikan tanggung jawab ini kepada mereka berdua 

dalam firman-Nya:  

                              

                        

      

Artinya: “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: 6) 

Oleh karena itu perlu ada usaha dan kerja keras 

secara terus menerus dalam mendidik anak, memperbaiki 
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kesalahhan mereka dan membiasakan mereka 

mengerjakan kebaikan . inilah jalan para Nabi dan Rasul; 

Nabi Nuh a.s mengajak putranya untuk beriman, Nabi 

Ibrahim a.s mewasiatkan anak-anaknya untuk beribadah 

kepada Allah semata, dan demikian seterusnya. 

Dalam risalahnya Ayyuhal Walad, Imam al-

Ghazali menegaskan bahwa makna pendidikan sama 

seperti pekerjaan petani yang mencabut duri-duri dan 

menyiangi rumput-rumput liar, agar tanamannya tumbuh 

sehat dan mendapat hasil panen yang maksimal. 

Ibnu Qayyim menekankan tentang tanggung 

hjawab ini dan beliau melontarkan perkataan yang sangat 

berbobot. Beliau katakan, “Sebagian ulama mengatakan 

bahwa sesungguhnya Allah SWT bertanya kepada 

orangtua tentang anaknya di hari kiamat sebelum 

bertanya kepada anak tentang orangtuanya. Sebab, 

sebagaimana orangtua memiliki hak atas anaknya, 

sebagaimana firman Allah SWT: 

 

                       

                    

        

Artinya: “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) 

kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan 

jika keduanya memaksamu untuk 

mempersekutukan aku dengan sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya 

kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan 
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kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

(Q.S. Al-Ankabut: 8) 

Ali bin Abi Thalib r.a mengatakan, “ajarilah dan 

didiklah mereka.” Allah SWT berfirman: 

 

                        

                         

                        

              

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan 

berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, 

karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 

jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil
[295]

 

dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri.” (Q.S. An-Nisa: 

36) 

[294]
 Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan 

dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula 

antara yang Muslim dan yang bukan Muslim. 

[295]
 Ibnus sabil ialah orang yang dalam perjalanan 

yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk 

juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya. 
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Nabi Shallallahu „alayhi wa Sallam bersabda: 

“Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian.” 

Wasiat Allah untuk orangtua terhadap anak-anak 

mereka mendahului wasiat untuk anak terhadap 

orangtua. Allah SWT berfirman: 

                          

          

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu 

karena takut kemiskinan. kamilah yang akan 

memberi rezki kepada mereka dan juga 

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka 

adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Isra: 

31) 

Ibnu Qayyim melanjutkan, “maka, barang siapa 

yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang 

bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkan begitu saja, 

berarti dia telah malakuakan suatu kejahatan yang sangat 

besar . kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari 

sisi orangtua yang meninggalkan mereka sunnah-

sunnahnya. Para orangtua itu melalaikan mereka diwaktu 

kecil, sehingga mereka tidak sanggup menjadi orang 

yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak dapat 

memberi manfaat kepada orangtua mereka. Ada sebagian 

orangtua yang mencela anaknya karena telah bersikap 

durhaka. Sang anak membantah, ”Wahai bapakku, 

engkau sendiri telah mendurhakaiku di masa aku kecil, 

maka aku sekarang mendurhakaimu setelah engkau tua. 

Sewaktu kecil engkau melalaikaku, maka sekarang aku 

pun melalaikanmu di masa tuamu.   
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Sesungguhnya pernikahan dan usaha untuk 

memperoleh anak adalah tanggung jawab besar seserang 

akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. 

Pendidikan adalah hak anak atas kedua 

orangtuanya; bukan berian ataupun hadiah. Hal ini 

pertegas oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau: 

“Allah menanamkan mereka Abrar (orang-orang 

yang berbakti), karena mereka berbakti kepada orangtua 

dan anak-anak sebagaimana bapakmu memiliki hak 

atasmu, maka demikian juga anakmu memiliki hak 

atasmu. 

Salah satu hal yang paling mendasar dari sebuah 

proses yang bernama pendidikan adalah penanaman 

nilai-nilai pendidikan Islam bagi para anak didik yang 

terlibat di dalamnya. Inilah mengapa tidak sedikit yang 

berpendapat bahwa penanaman nilai adalah jiwa atau ruh 

dari sebuah pendidikan. Tanpa pendidikan nilai di 

dalamnya, proses pendidikan tak lebih hanya sekedar 

pelatihan kecerdasan intelektual atau hanya semacam 

mengasah otak bagi para anak didik di sekolah. 

Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan 

terbaik untuk generasi yang akan datang di Indonesia. 

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. 

Jumlah penduduk Indonesia terbanyak di Asia. 

Masyarakat Muslim sebenarnya membutuhkan sistem 

pendidikan yang benar-benar mengakar pada kebutuhan 

fitrah manusia. Sebab, hidup manusia di dunia ini 

mencari dan terus mencari apa yang sesuai dengan 

kebutuhan fitrahnya. Pendidikan harus mampu 

menghantarkan manusia untuk menemukan kebutuhan 

dasar fitrah tersebut. Semua menjadi hampa tidak 

bermakna dalam hidup, apabila ternyata yang di dapat 
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bertentangan dengan kebutuhan fitrah. Dan Islam 

mengajarkan setiap manusia lahir dari rahim seorang ibu 

kealam dunia ini dalam keadaan fitrah. Pendidikan yang 

konsisten berdasarkan pada ajaran Islam adalah 

pendidikan Islam.
8
 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang 

berusaha mewujudkan tunduknya manusia kepada Allah 

SWT dan membebaskan mereka dari penghambaan 

kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada 

Allah SWT semata. Pendidikan Islam adalah pendidikan 

yang seluruh komponen atau aspeknya didasarkan pada 

ajaran Islam. Visi, misi, tujuan, proses belajar mengajar, 

pendidik, peserta didik, hubungan peserta didik dan 

pendidik, kurikulum, bahan ajar, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, lingkungan, dan aspek atau komponen 

pendidikan lain nya di dasarkan pada ajaran Islam 

dengan itulah yang disebut pendidikan Islam atau 

pendidikan yang Islam.
9
  

Islam memiliki karakter sebagai agama dakwah 

dan pendidikan dengan karakter ini, maka Islam dengan 

sendirinya berkewajiban mengajar, membimbing dan 

membentuk kepribadian umat manusia sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam.
10

 Ajaran-ajaran Islam harus 

merujuk kepada sumber-sumber ajarannya, dari sumber 

inilah dapat menggali semua ajaran Islam secara benar 

dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
11

 

                                                             
8 Deden Makbuloh, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu menuju 

pendidikan berkualitas di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 

19. 
9 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 36. 
10 Ibid., h. 7. 
11  Marzuki, Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Agama 

Islam di Perguruan Tinggi Umum, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 51. 
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Dasar penggunaan sumber ajaran Islam didasarkan pada 

firman Allah SWT yang berbunyi: 

 

                       

                         

                   

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
12

 (Q.S. An-

Nisa: 59). 

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

SAW adalah agama yang telah mencakup semua ajaran 

yang dibawa oleh para Nabi terdahulu, yang disesuaikan 

dengan kebutuhan zaman. Nabi Muhammad SAW 

membawa semuanya mengubahnya menjadi sebuah 

bangunan (Islam) yang utuh. Dengan demikian, jika 

orang yang ingin mengetahui ajaran Islam yang dibawa 

oleh Nabi terdahulu seperti Adam, Idris, Nuh, Daud dan 

lain sebagainya, maka sesungguhnya dia dapat 

mengetahui melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi 

                                                             
12 Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. Al-Qur‟an dan Tafsirnya 

Jilid II, Juz 4,5,6. (Ygyakarta : PT. Verisia Yogya Graraka, 2011), h. 208. 
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Muhammad SAW. sebagaimana dapat dijumpai di dalam 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah.
13

 

Pengetahuan terhadap pendidikan islam dapat 

diperoleh dari berbagai sumber, salah satu sumber yang 

dapat digunakan adalah Al-Qur‟an maka kaitan dengan 

ini untuk memahami Al-Qur‟an paling tidak diperlukan 

memahami dan membaca secara mendalam terhadap Al-

Qur‟an dan arti yang terdapat di dalam ayat Al-Qur‟an 

dan semua ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad SAW dan para Nabi terdahulu dan juga 

semua perintah Allah ada di dalam Al-Qur‟an. Bagi umat 

Islam, Al-Qur‟an diyakini merupakan kitab suci yang 

menjadi pegangan hidup yang diwahyukan Allah SWT 

kepada umat manusia melalui perantara Nabi 

Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan 

Rasul.
14

  

Manusia adalah mahluk yang memerlukan 

bantuan dan pertolongan orang lain, jadi dia tidak dapat 

hidup sendiri tanpa pertolongan. Pertolongan pertama 

yang datang kepadanya adalah bagian dari pendidikan. 

Ketika orang tuanya pertama kali memberikan 

pertolongan kepadanya, maka itu awal pendidikan 

baginya setelah dia lahir ke dunia. Akal manusia 

diarahkan untuk memperoleh tingkat kecerdasan 

semaksimal mungkin, mengisineya dngan berbagai ilmu 

pengetahuan dan keterampilan, sehingga manusia yang 

pada awal kelahiran tidak mengetahui apa-apa menjadi 

                                                             
13 Ibid.,  h. 33. 
14  Nurcholis Madjid, Islam Agama Peradaban "Membangun Makna dan 

Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah" (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 3. 
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mengetahui.
15

 Sebagaimana dalam firman Allah SWT 

dalam Al-Qur‟an surah (An-Nahl: 78): 

                    

                      

Artinya:“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur”. 

Pendidikan hingga saat ini masih dipercaya 

sebagai media yang sangat ampuh dalam membangun 

kecerdasan sekaligus kepribadian anak manusia menjadi 

lebih baik. Pendidikan secara terus menerus dibangun 

dan dikembangkan agar proses pelaksanaannya 

menghasilkan generasi yang diharapkan.
16

Maka 

pendidikan dalam keluarga berperan penting dalam 

pendidikan tersebut.  

Dari hal inilah penulis tertarik untuk membahas 

Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Buku Prophetic 

Parenting; Cara Nabi Mendidik Anak. Dan berikut ini 

adalah riwayat hidup dari penulis buku beserta karya-

karyanya sebagai berikut: 

1. Riwayat Hidup Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid 

Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid nama 

aslinya ialah Khalid bin Abdurrahman kelahiran 

Damaskus 1362 H atau 1943 M. beliau orang yang 
                                                             

15 Daulay dan Putra, Pedidikan Dalam Perspektif Filsafat, (Jakarta: Yayasan 

Penyenggalaraan Terjemahan Al-Qur‟an (Kencana: 2014), h. 11. 
16  Akhmad Muhaumin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter Di Indonesia, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), H. 9) 
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berperangai luwes hatinya bersih dan tawadhu‟. Beliau 

termasuk ahli ilmu, ahli ibadah, pengarang kitab dan 

mampu memecahkan berbagai permasalahan umum 

maupun mengenai pendidikan. Sebagai salah satu tokoh 

pendidikan Islam. 

Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid panggilan 

yang terkenal dalam pendidikan ia banyak memberikan 

pemikiran-pemikiran demi keberlangsungan pendidikan 

yang memprioritaskan anak yang berakhlak Islami. 

Beliau menyelesaikan studinya di Madrasah 

Ibtidaiyah Fathul Islami yang mengeluarkan orang-orang 

yang baik dan ahli ilmu agama, guru besarnya Syaikh 

Shalih r.a. di Calivornia, ia menyelesaikan belajarnya 

hingga tahun 1931-1961 H. dia mendalami ilmu pada 

ulama Syam diantaranya seorang ulama ahli fatwa 

terkemuka yakni Dr. Syaikh Muhammad Abu Yusro‟ 

Abidin, Syaikh Khusain Khottob. Kemudian sejak 1967 

M, ia berguru kepada Syaikh Dr. Mohammad abu Yasir 

Abidin untuk mendalami ilmu fiqh hanafi, fiqh syafe‟i, 

dan hadits serta sejarahnya. 

Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid 

memegang sebuah kota Kuwait pada kejuaraan renang 

kategori junior pada tahun 1969 selama dua jam waktu 

tempuh dengan jarak 6.200 meter dan empat jam waktu 

tempuh dalam jarak 11.200 meter dan yang ketiga pada 

olimpiade kejuaraan antar pemuda dengan jarak 800 

meter tahun 1969. 

Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid kemudian 

mengikuti jejak belajar mengajar pada seorang ahli 

hadits yang bernama syaikh Muhammad Nashiruddin 

Al-Bani. Ia setiap harinya mempunyai kegiatan belajar 

dan mengajar di Madrasah Tsanawiyah As-Syariyah 
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sampai pada tahun 1970 M dan ia memiliki kesibukan 

sebagai guru di Madiroyah Ifta‟ dan pemimpin dakwah 

selain di kampus-kampus yang ada di Damaskus. 

Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid bekerja sebagai 

konsultan insinyur di Kuwait pada 25/11/1981 pada awal 

1996 M, ia kembali ke Ma‟had Syaikh Shalih Furhur. 

Dan Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid wafat pada 

tahun 1419 H atau 1999 M. 

2. Karya-karya Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid 

Semasa hidupnya Muhammad Nur Abdul Hafidz 

Suwaid menulis banyak karya diantaranya ialah 

Maktabah al-Usrah al-Muslimun, Adab al-Hayyah az-

Zaujiyyah, Al- Muharramat „alal Mar‟ah al-Muslimah, 

Bina‟ al-Usrah al-Muslimah, Tarbiyatul abna‟ wal 

bannat, Syakhshiyyah al-Mar‟ah al-Muslimah, wajibatul 

Mar‟ah al-Muslimah dan lain sebagainya. Selain karya 

tersebut ada karya lainnya yaitu: 

a. Kitab Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyyah Lith-

lith. 

b. Kitab Al-Fawaa-id Fii Tajwid Al-Quran (Kaidah-

Kaidah Terbaik dalam Ilmu Tajwid). 

c. Risalah Shaghir atau Sebuah Pesan Kecil (At-

Ta‟widzat An-Nabawiyyah dan Perilaku Jahat Sifat 

Manusia dan Jin). 

d. Penulis Kitab dari Buku (Imam Abu Hanifah adalah 

Seorang dari Ahli Hadits dalam Kitab-Kitab Para Ahli 

Hadits). 

e. Al-Hadyu An-Nabawi Fish Ahihhah Wal „Ilaaj El 

„iyaadah. 

f. Mengapa Pendeta Berani Kepada Nabi Saw. 
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g. Al-Musnad Albat Ahli Albayt dalam Kitab-kitab 

Sunnah. 

h. Penyusun Kitab Syarh dan Tahqiq Matan Al-Aqidah 

Ath Thahawiyyah. 

 

C. Fokus Penelitian 

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau dalam 

rangka menyamakan persepsi terhhadap permasalahan 

ini, maka penulis merasa perlu kiranya membuat fokus 

penelitian ini terkait Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 

buku Prophetic Parenting; cara Nabi SAW mendidik 

anak.  

Dari fokus penelitian dibagi menjadi sub fokus 

penelitian ini: 

1. Nilai Pendidikan Aqidah 

2. Nilai Pendidikan Akhlak 

3. Nilai Pendidikan Ibadah  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian 

diatas, maka dirumuskan permasalahan tentang: Apa 

Saja Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Buku Prophetic 

Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Apa Saja Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam dalam Buku Prophetic Parenting; Cara 

Nabi SAW Mendidik Anak. 



 
 

17 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil 

dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Ilmiah, diharapkan dapat memperluas 

wawasan dan menambah khazanah keilmuan 

mengenai pendidikan Islam lewat buku Prophetic 

Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak; 

2. Secara  Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang positif bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

pendidikan Islam. 

 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

1. Skripsi “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Novel 

Assalamu‟alaikum Beijing (karya Asma Nadia), oleh 

Refi Riansyah. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah 

Nilai-nilai pendidikan Islam yaitu suatu sikap yang 

bisa diukur dan dapat diartikan dalam makna benar 

dan salah, baik dan buruk, yang didasari oleh 

pengetahuan baik dan benar dalam Islam . Nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam novel 

Assalamu‟alaikum ditunjukkan oleh tokoh Asma 

yang tidak mau bersentuhan dengan lawan jenis. 

Sebagai tanda bahwa sikap Asma berusaha untuk 

mewujudkan menjadi pribadi yang sholeh..Nilai 

imaniyah berkaitan dengan menghambakan diri 

Allah SWT saja semata-mata hanya untuk meraih 

ridha Allah dunia dan akhirat. Nilai ruhaniyah adalah 

nilai berkaitan dengan menjadikan seseorang 

waspada. Nilai athifiyah adalah berkaitan dengan 

mengarahkan perasaan cinta, senang/gembira, dan 
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berani di dalam keridhaan Allah serta mengarahkan 

perasaan benci, sedih takut di dalam keridahaan 

Allah dan nilai-nilai lain sebagainya.  

2. Skripsi “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan 

Pendidikan Karakter dalam Novel Burlian Karya 

Tere-Liye”, oleh Uswatun Istiqomah. Hasil 

penelitian dari skripsi ini adalah nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung dalam novel 

Burlian antara lain; (1) Nilai pendidikan ibadah 

meliputi; shalat, berdo‟a, berdzikir dan adzan, dan 

(2) nilai pendidikan akhlak terdiri dari; akhlak 

terhadap Allah SWT, akhlak terhadap diri sendiri, 

akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama, 

dan akhlak terhadap lingkungan dengan rincian 

syukur, keyakinan rezeki, jujur, qana‟ah, bakti 

kepada orang tua, kasih sayang orang tua terhadap 

anak, simpati dan empati, silaturahmi, menjadi 

teladan dan menjaga serta tidak merusak lingkungan. 

3. Skripsi “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Q.S. 

Luqman:12-19 Terhadap Kepribadian Anak”, oleh 

Mukodi. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah nilai-

nilai pendidikan Islam hyang terkandung dalam Q.S. 

Luqman:12-19 terdiri dari tiga hal, yaitu pendidikan 

aqidah yang meliputi: larangan menyekutukan Allah 

dan meyakini adanya tempat kembali. Pendidikan 

Syariah yang berisi tentang perintah mendirikan 

shalat, dan perintah amar ma‟ruf nahi mungkar. Serta 

pendidikan akhlak, berisi tentang berbakti kepada 

kedua orang tua, mengajarkan tentang etika 

bermasyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai  

kata value, yang kemudian diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia menjadi nilai,  berasal dari 

bahasa latin  valere atau bahasa Prancis kuno valoir. 

Sebatas arti denotatifnya, valere, valoir, value, atau nilai 

dapat dimaknai sebagai harga.
17

 Nilai bisa dimaknai 

sebagai sesuatu yang penting, berharga, yang 

seharusnya, yang semestinya, yang bermakna, dan 

seterusnya.
18

 Nilai adalah segala sesuatu yang berbentuk 

abstrak, yang bernilai mensifati dan disifati terhadap 

sesuatu hal yang ciri-cirinya dapat dilihat dari perilaku 

seseorang, yang memiliki hubungan yang berkaitan 

dengan fakta, tindakan, norma, moral, dan keyakinan.
19

  

Nilai ialah seperangkat keyakinan atau perasaan 

yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan 

corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, 

keterikatan, maupun perilaku.
20

 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, nilai mempunyai arti harga, ukuran, 

angka, yang mewakili prestasi, sifat-sifat yang penting 

yang berguna bagi manusia dalam menjalani hidupnya. 

                                                             
17  Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: cv. 

Alfabeta 2011), h. 7. 
18 Achmad Sanusi, Sistem Nilai (Alternatif Wajah-wajah Pendidikan), 

(Bandung: Nuansa, 2017), h. 16. 
19 Ade Imelda Felmayanti, Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan 

Agama Islam, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, Edisi Iima (2017), 

H. 230. 
20 Abu Ahmad, Noor Salim, Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), h. 202. 
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Nilai mengacu pada manusia atau pun masyarakat yang 

dipandang paling berharga.
21

 

Menurut Gordon Allport sebagai seorang ahli 

psikologi kepribadian. Nilai adalah keyakinan yang 

membuat seseorang bertindak atas pilihannya sendiri. 

Bagi Allport, nilai terjadi pada wilayah psikologis  yang 

disebut keyakinan. Seperti ahli psikologis pada 

umumnya, keyakinan yang ditempatkan sebagai wilayah 

psikologis yang lebih tinggi dari wilayah yang lainnya 

seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. 

Karena itu, keputusan benar-salah, baik-buruk, indah-

tidak indah pada wilayah ini merupakan hasil dari 

rentetan proses psikologis yang kemudian mengarahkan 

individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai 

dengan pilihhannya.
22

  

Menurut Steeman, nilai adalah sesuatu yang yang 

memberi makna pada hidup. Nilai adalah sesuatu yang 

dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan menjiwai 

tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar 

keyakinan, dan nilai selalu menyangkut pola pikir dan 

tindakan, sehingga ada hubungan yang sangat erat antara 

nilai dan etika. Menurut Muhammad Noor Syam, nilai 

adalah penetapan atau kualitas suatu objek yang 

menyangkut jenis-jenis apresiasi atau minat.
23

 

Sedangkan menurut Kurt Baier, seorang sosiolog 

menafsirkan nilai adalah suatu keinginan, kebutuhan, 

                                                             
21 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter,  (Jakarta: Rajawali Pers, 

2003), h. 58. 
22 Ibid., h. 9. 
23  Muhammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan Dan Dasar Pancasila, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1998), h. 133. 
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kesenangan seseorang sampai pada sanksi dan tekanan 

dari masyarakat.
24

  

Nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan, 

kebajikan dan  keluhuran budi serta akan menjadi sesuatu 

yang dihargai dan dijunjung tinggi serta dikejar oleh 

seseorang sehingga ia merasakan adanya suatu kepuasan, 

dan ia merasa menjadi manusia yang sebenarnya. Nilai 

sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths mempunyai 

sejumlah indikator yang dapat kita cermati: 

a. Nilai memberi tujuan atau arah (goals or 

purpose) kemana kehidupan harus menuju, harus 

dikembangkan atau harus diarahkan. 

b. Nilai memberi aspirasi (aspirations) atau 

inspirasi kepada seseorang untuk hal yang 

berguna, yang baik, yang positif bagi kehidupan. 

c. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah 

laku (attitudes), atau bersikap sesuai dengan 

moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi 

acuan atau pedoman bagaimana seahrusnya 

seseorang harus bertingkah laku. 

d. Nilai itu menarik (interests), memikat hati 

seseorang untuk dipikirkan, untuk direnungkan, 

untuk dimiliki, untuk diperjuangkan dan untuk 

dihayati. 

e. Nilai mengusik perasaan (feelings), hati nurani 

seseorang ketika sedang mengalami berbagai 

perasaan atau suasana hati, seperti senang, sedih, 

tertekan, bergembira, bersemangat, dan lain-lain. 

f. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan 

(beliefs and convictions) seseorang, suatu 

                                                             
24 Ibid., h 8. 
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kepercayaan atau keyakinan terkait dengan nilai-

nilai tertentu. 

g. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (activities) 

perbuatan atau tingkah laku tertentu sesuai dengan 

nilai tersebut, jadi nilai tidak berhenti pada 

pemikiran, tetapi mendorong atau menimbulkan 

niat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai 

tersebut. 

h. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati 

nurani atau pikiran seseorang ketika yang 

bersangkutan dalam situasi kebingungan, 

mengalami dilema atau mengahadapi berbagai 

persoalan hidup (worries, problems, obstacles). 

Berdasarkan uraian tentang nilai di atas maka 

penulis simpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang 

berharga yang dijadikan sebagai suatu  rujukan dan 

keyakinan dalam menentukan pilihan terhadap sesuatu. 

Selain itu terdapat beberapa sistem nilai yang 

perlu ditanamkan kembali nilai tersebut dalam hidup 

manusia, melainkan bagaimana kita menanamkan dan 

memiliki komitmen untuk membangun hidup yang 

bernilai. Berikut ini rincian kategori keenam sistem nilai, 

yaitu: 

1) Nilai teologis adalah nilai dasar yang 

membuat setiap perbuatan menjadi bernilai 

dan kekal. Perbuatan manusia menjadi bernilai 

jika diniatkan untuk beribadah dan 

dinisbatkan hanya kepada Allah SWT. Nilai 

teologis ini terangkum dalam Islam, yaitu 

Iman, Islam dan Ihsan. Nilai teologis 

mempunyai landasan yang jelas dalam Islam, 
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sebagaimana disebutkan dalam beberapa 

firman Allah berikut ini: 

                        

                      

               

Artinya: “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 

Tuban 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‟raf: 

172) 

                         

                      

Artinya: “Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-

benar dalam kerugian, kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 

dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran”. (Q.S. Al-Ashr: 1-3) 

Achmad Sanusi menjelaskan sifat dan tindakan 

yang harus dilakukan manusia dalam menerapkan nilai 

teologis. Sifat dan tindakan tersebut adalah: Rukun Iman 
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(6), Rukun Islam (5), ibadah, tauhid, ihsan, istigfar, doa, 

ikhlas, tobat, ijtihad, khusyu‟,  istiqomah, dan jihad fii 

sabilillah.  

2) Nilai etis-hukum mengandung arti hormat, 

dapat dipercaya, adil, beradab dan semua yang 

berkaitan dengan akhlak manusia, dimana 

nilai etis pada saat ini banyak tidak digunakan 

baik oleh orang yang bodoh ataupun orang 

yang berilmu. Nilai etis ini perlu ada sebagai 

kontrol terhadap nilai teologis. Nilai etis ini 

bisa disebut dengan nilai kepatutan, dimana 

manusia dituntut melakukan sesuatu tidak 

hanya yang benar, dengan benar tetapi dengan 

baik. 

Allah sangat memperhatikan akhlak dengan 

menyebutnya uswatun hasanah (suri tauladan yang 

baik), seperti dalam Al-Qur‟an dan Hadits berikut: 

                    

               

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia 

banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab: 21) 

“Sesungguhnya tidaklah saya diutus untuk 

menyempurnakan budi pekerti (akhlak)”. (Al-

Hadits). 

Achmad Sanusi menjelaskan sifat dan tindakan 

yang harus dilakukan manusia dalam menerapkan nilai 

etis. Sifat dan tindakan   yang terwujud antara lain dalam 
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hormat, baik/rendah hati, setia, dapat dipercaya,jujur, 

bertaggung jawab, itikad baik, setia-adil, sabar, damia, 

memaafkan, menolong, toleransi, dan harmonis. 

3) Nilai estetik mengandung arti keserasian, 

manis, keindahan, menarik,cinta kasih. Allah 

adalah Tuhan Yang Maha Pencipta, Maha 

Mengatur, Maha Indah dan Maha Mengukur, 

sehingga keberadaan alam semesta ini penuh 

dengan keserasian, keindahan dan keteraturan. 

Umat Islam dalam menjalani hidup sebagai 

budak tidak boleh terlepas dari nilai estetik. 

Keserasian manusia dengan manusia, manusia 

dengan alam harus terjaga. Kasih sayang dan 

keindahan adalah fitrah manusia yang sudah 

diberikan oleh Allah SWT. 

Ada beberapa nash yang berkaitan dengan nilai 

estetik. Nash  tersebut antara lain: 

                      

                     

      

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 

yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21) 
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Yang terwujud antara lain dalam bagus, bersih, 

indah, cantik, manis, menarik, serasi romantis, dan cinta 

kasih. 

4) Nilai logis-rasional menjadi landasan dalam 

berpikir dan berbuat/bertindak. Dalam Al-

Qur‟an, Allah banyak berfirman agar kita 

menggunakan akal pikiran dengan sebutan 

lubb atau „aqal  dalam memahami fenomena 

alam dan penciptaan alam. Contohnya di 

antaranya: 

                       

        

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal”. (Q.S. Ali-Imran: 190) 

                 

                  

Artinya: “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat 

minimuman yang memabukkan dan rezki yang 

baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) 

bagi orang yang memikirkan”. (Q.S. An-Nahl: 

67) 

Nilai logis serta akal sebagai alat untuk berpikir 

ternyata berguna untuk memisahkan hak dan bathil 

bahkan akan mematahkan keimanan seseorang. Allah 

SWT berfirman: 
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Artinya: “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) 

kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat 

yang muhkamaat[183], Itulah pokok-pokok isi 

Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) 

mutasyaabihaat[184]. Adapun orang-orang 

yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, 

Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat 

yang mutasyaabihaat daripadanya untuk 

menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 

ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui 

ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang 

yang mendalam ilmunya berkata: "Kami 

beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, 

semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak 

dapat mengambil pelajaran (daripadanya) 

melainkan orang-orang yang berakal”. (Q.S. 

Ali Imran: 7) 

[183]
Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang 

terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan 

mudah. 

[184]
Termasuk dalam pengertian ayat-ayat 

mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa 

pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang 
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dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; 

atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang 

mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan 

yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari 

kiamat, surga, neraka dan lain-lain. 

Achmad Sanusi menjelaskan sifat dan tindakan 

yang harus dilakukan manusia dalam menerapkan nilai 

logis. Sifat dan tindakan yang terwujud antara lain dalam 

logika/cocok antara fakta dan kesimpulan, tepat sesuai, 

jelas, nyata, identitas/ciri, proses, keadaan/kesimpulan 

cocok. 

5) Nilai fisik-fisiologik menuntut manusia utuk 

memaksimalkan fungsi-fungsi fisik dalam 

menjalani kehidupan di dunia. Allah htelah 

menciptakan manusia dengan sebaik-baik 

penciptaan. Oleh karena itu, seorang muslim 

harus berusaha memuliakan agama Islam, 

salah satunya dengan menguasai sains dan 

teknologi. 

Umat Islam jangan hanya bisa mengekor tapi 

jadilah pelopor. Al-Maududi seorang pembaharu Islam 

mengkritik kepada umat Islam bahwa umat Islam 

mundur karena tidak mengoptimalkan funsi potensial 

dari Allah yaitu As-Sama‟ (pendengar)‟, al-Bashar 

(penglihatan), dan fuad (hati). As-Sama‟ berfungsi untuk 

mendengar ilmu dari orang lain, al-Bashar berfungsi 

untuk mengembangkan penemuan ilmu pengetahuan as-

Sama‟ untuk memfilter ilmu, jika tidak sesuai dengan 

prinsip kemanusiaan. 

Allah sangat memperhatikan aspek fisik, 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an: 
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Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur”. (Q.S. An-Nahl: 78) 

                        

                           

                    

                           

    

Artinya: “Nabi mereka mengatakan kepada mereka: 

"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut 

menjadi rajamu." mereka menjawab: 

"Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal 

Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan 

daripadanya, sedang diapun tidak diberi 

kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) 

berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih 

rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas 

dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan 

pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-

Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi 

Maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 247) 
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Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang 

indah di Setiap (memasuki) mesjid
[534],

 Makan 

dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan
[535]

. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al-

Araf: 31) 

[534]
 Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan 

sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadah-

ibadah yang lain. 

[535]
 Maksudnya: janganlah melampaui batas yang 

dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-

batas makanan yang dihalalkan. 

Achmad Sanusi menjelaskan sifat dan tindakan 

yang mewujud jelas unsur-unsurnya, fungsinya, ukuran-

ukurannya, kekuatannya, perubahannya, lokasinya, asal-

usulnya, sebab-akibatnya. 

6) Nilai teleologik terkait erat dengan manfaat, 

efektif, efisien, produktivitas, dan 

akuntabilitas dalam setiap sisi kehidupan. 

Islam sangat memperhatikan maslahat dan 

manfaat dalanm syariatnya untuk kepentingan 

manusia dengan lingkungannya, karena ajaran 

agama Islam pada hakikatnya adalah untuk 

kemaslahatan umat, yang hadir sebagai 

rahmatan lil „alamin. 

Hakikat larangan dan kewajiban sebenarnya 

untuk kemaslahatan, jika dilihat dengan ilmu hikmah. 

Banyak contoh Al-Qur‟an dan hadits, antara lain: 
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Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang 

khamar
[136]

 dan judi. Katakanlah: "Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 

keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan 

mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 

nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 

berfikir”. (Q.S. Al-Baqarah: 219) 

[136]
 Segala minuman yang memabukkan. 

“Sebaik-baik kamu adalah orang paling 

bermanfaat bagi manusia lain-nya”. (Al-Hadits) 

Perbuatan merusak alam, merusak fitrah manusia 

sangat bertentangan dengan prinsip Islam, dan Allah 

tidak menyukai golongan yang senang berbuat kerusakan 

( mufsidun). Ilmu pengetahuan yang disalahgunakan atau 

dimanfaatkan dengan tidak benar oleh manusia untuk 

kepentingan pribadi dan sesaat, terjadi karena manusia 

tidak memperdulikan nilai hteologis dan etis. Maka 

terjadilah kerusakan alam yang berdampak global 

warning, terjadi krisis air bersih, krisis udara bersih yang 

sebenarnya adalah hak dasar bagi seluruh umat manusia. 

Allah dalam Al-Qur‟an memperingatkan dengan tegas 
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akan kerusakan alam oleh manusia, yaitu dalam surat ar-

Rum: 41, yang berbunyi: 

                        

               

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusi, 

supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 

agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. 

Achmad Sanusi menjelaskan sifat dan tindakan 

yang harus dilakukan manusia dalam menerapkan nilai 

teologis. Sifat dan tindakan tersebut adalah berguna, 

bermanfaat, sesuai fungsinya, berkembang/maju, 

teratur/disiplin, hintegratif, produktif, efektif, efisien, 

akuntabel, inovatif. 

Nilai-nilai tersebut, sebagai sebuah sistem, pada 

akhirnya mewujud dalam perilaku, baik perorangan, 

organisasi swasta, maupun organisasi negara.
25

 

 

2. Pendidikan Islam 

a. Pengertian Pendidikan Islam 

Secara istilah pendidikan atau paedagogie berarti 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. 

Pendidikan juga diartikan sebagai usaha yang dijalankan 

oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi 

dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan 

                                                             
25 Ibid., h. 35. 



 
 

33 

yang lebih tinggi dalam arti mental.
26

 Sedangkan secara 

terminologi, banyak para pakar yang mengemukakan 

definisi pendidikan misalnya: 

1) Ahmad D. Marimba, Pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani si terdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.  

2) John Dewey sebagaimana dikutip oleh 

Hasbullah menyatakan bahwa yang dimaksud 

pendidikan adalah proses pembentukan 

kecakapan-kecakapan fundamental secara 

intelektual dan emosional ke arah alam dan 

sesama manusia.
27

  

3) Mortiner J. Adler, sebagaimana dikutip oleh 

Khoiron Rosyadi, yang mendefinisikan bahwa 

yang dimaksud pendidikan adalah proses di 

mana semua kemampuan manusia (bakat dan 

kemampuan yang diperoleh) yang dapat 

dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan 

dengan kebiasaan yang baik melalui sarana 

yang dibuat dan dipakai oleh siapa pun untuk 

membantu orang lain atau dirinya sendiri 

mencapai tujuan yang ditetapkan.
28

 

4) Menurut F.J. McDonald memberikan 

pengertian pendidikan sebagai berikut: 

education is a process or an activity which is 

                                                             
26  Sudirman N., dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 1992), h. 4. 
27  Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grasindo 

Persada, 2005), h. 2. 
28  Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h. 135.  
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directed at producing desirable changes in the 

behaviour of human being. Pendidikan adalah 

sebuah proses atau suatu aktivitas yang 

berlangsung untuk menghasilkan perubahan 

yang diinginkan dalam tingkah laku 

manusia.
29

 

Apabila pendidikan dikaitkan dengan Islam, 

maka penyusunan rumusannya setidak-tidaknya harus 

dapat menggambarkan unsur makna kata tersebut. 

Menafikan kenyataan ini akan menjadikan arti 

pendidikan Islam kurang lengkap. Islam ditandai 

sebagai bentukan dari kata istislam (penyarahan diri 

sepenuhnya kepada ketentuan Allah), salam 

(keselamatan), dan salima (kesejahteraan). Secara 

harfiah Islam juga dapat diartikan menyerahkan diri, 

selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya, orang yang 

mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan 

kesejahteraan dunia akhirat. Arti lainnya ialah sullam 

yang makna asalnya ialah tangga di dalam konteks 

pendidikan, makna ini setara dengan makna 

“peningkatan kualitas” sumber daya insani (layaknya 

tangga, meningkat naik).
30

 Sehingga dengan demikian 

Islam adalah agama Allah SWT yang dasar-dasar dan 

syari‟atnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan 

mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia 

dengan demikian secara terminologis pengertian Islam 

tidak dapatdilepaskan dari makna kata asal yang 

dimaksud. 

                                                             
29 F. J. McDonal, Educational Psychology, (California: Wadsworty, 2009), h. 

4.  
30 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

h. 68. 
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Berdasarkan pandangan di atas, maka 

pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Jalaluddin, yaitu sebagai 

usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia 

secara optimal sesuai dengan statusnya, dengan 

berpedoman kepada syariat Islam yang disampaikan 

oleh Rasul Allah yang setia dengan segala 

aktivitasnya guna tercipta suatu kondisi kehidupan 

Islam yang ideal, selamat, aman, sejahtera dan 

berkualitas serta memperoleh jaminan (kesejahteraan) 

hidup didunia dan jaminan bagi kehidupan yang baik 

di akhirat.
31

  

Menurut Syahminan Zaini, sebagaimana 

dikutip oleh Moh. Shofan, mengemukakan bahwa 

pendidikan Islam ialah usaha mengembangkan fitrah 

manusia dengan ajaran Islam, agar terwujud (tercapai) 

kehidupan manusia yang makmur dan bahagia.
32

 

Sejalan dengan itu, M. Arifin merumuskan bahwa 

yang dimaksud pendidikan Islam adalah sistem 

kependidikan yang dapat memberikan kemampuan 

seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai 

dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah 

menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.
33

 Kata 

lain, manusia yang mendapatkan pendidikan Islam 

harus mampu hidup dalam kedamaian dan 

kesejahteraan sebagaimana diharapkan oleh cita-cita 

Islam. 

                                                             
31 Ibid., h. 12. 
32 Moh. Shofan, Pendidikan Berparadigma Profetik, (Yogyakarta: IRCiSod, 

2004), h.50. 
33  M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis 

Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 10. 
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Menurut Achmadi, pendidikan Islam dapat 

diartikan sebagai segala usaha untuk memelihara dan 

mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya 

manusia yang ada padanya menuju terbentuknya 

manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan moral 

Islam, yakni untuk membentuk manusia yang beriman 

dan bertakwa serta memiliki berbagai kemampuan 

yang teraktualisasi dalam hubungannya dengan Allah 

SWT, dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.
34

 

Pendidikan Islam sangat luas jangkauannya, 

karenanya yang harus digarap oleh pendidikan Islam 

di antaranya harus tetap terbuka terhadap tuntutan 

kesejahteraan umat manusia baik tuntutan di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tuntutan 

pemenuhan kebutuhan hidup ruhaniah. Kebutuhan itu 

semakin meluas sejalan dengan meluasnya tuntutan 

hidup manusia itu sendiri karenanya, pendidikan 

Islam berwatak akomodatif terhadap tuntutan 

kemajuan zaman sesuai acuan norma-norma 

kehidupan Islam. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud pendidikan Islam 

ialah segala usaha pembinaan yang disengaja untuk 

mengembangkan fitrah manusia agar mampu 

memenuhi kebutuhan manusia sebagai hamba Allah, 

sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi 

seluruh aspek kehidupan manusia, baik untuk 

kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di 

akhirat. 

 

                                                             
34 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 28-29. 
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b. Dasar-Dasar Pendidikan Islam  

Mengenai dasar Pendidikan Agama Islam, para 

ahli pendidikan Islam telah mengemukakannya secara 

berbeda-beda. Ada yang mengatakan yang menjadi dasar 

pendidikan Islam adalan Al-Qur‟an dan Hadits, dan 

pihak lain mengatakan ibadah merupakan dasar 

pendidikan Islam. Menurut Ramayulis “dasar” adalah 

landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah 

memberikan arah kepada tujuan yang hendak dicapai dan 

sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu.
35

 

Dan menurut Ramayulis dasar pokok dalam pendidikan 

Islam yaitu: 

1) Al-Qur‟an Dasar Pertama 

Al-Qur‟an dijadikan sumber pertama dan 

utama dalam pendidikan Islam, karena nilai 

absolute yang terkandung di dalamnya yang 

datang dari Tuhan. Umat Islam sebagai umat 

yang dianugerahkan Tuhan satu kitab Al-

Qur‟an yang lengkap dengan segala petunjuk 

yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan 

bersifat universal. Dalam Al-Qur‟an terdapat 

banyak ajaran yang berisi prinsip-prinsip  

berkenaan dengan kegiatan atau usaha 

pendidikan.
36

 Di kalangan para ahli 

pendidikan disepakati bahwa mata pelajaran 

tentang keimanan termasuk mata pelajaran 

pokok dalam pendidikan Islam. Selanjutnya 

tujuan pendidikan dalam Islam juga harus 

berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan 

                                                             
35 Ahmad Izzan, Saehudin, Tafsir pendidikan: Konsep Pendidikan Berbasis 

Al-Qur‟an, (Bandung: Pustaka Aufa media, 2012), h. 13. 
36 Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu pendidikan Islam, (Yogyakarta, Teras, 

2011), h. x.  
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kepada Allah.
37

 Kedudukan Al-Qur‟an bagi 

pendidikan Islam adalah sangat penting 

sehingga tak dapat dipisahkan darinya. 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-

Taubah ayat 122. 

               

                

                   

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang 

mukmin itu semuanya pergi (kemidan 

perang). Mengapa sebagian dari 

setiap gologan di antara mereka 

tidak pergi untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka dan 

untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah 

kembali agar mereka dapat menjaga 

diri”.
38

 

 

2) As-Sunnah sebagai Dasar Kedua 

Dalam pendidikan Islam, As-sunnah 

dijadikan dasar kedua setelah Al-Qur‟an. As-

Sunnah memiliki manfaat, pertama bahwa As-

Sunnah mampu menjelaskan konsep dan 

kesempernaan pendidikan Islam sesuai dengan 

                                                             
37  Abuddin Nata, Tafsir ayat-ayat pendidikan , (Jakarta :Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 74. 
38  Kementerian Agama Islam RI, Al-Qur‟an Tajwid, (Jakarta : Sygma 

Examedia Arkanleema, 2010), h. 206. 
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konsep Al-Qur‟an dan lebih merinci 

penjelasan Al-Qur‟an. Bahwa As-Sunnah 

dapat menjadi contoh yang tempat dalam 

penentuan metode pendidikan. 

 

c. Tujuan Pendidikan Islam  

 Tujuan pendidikan yang paling sederhana adalah 

“memanusiakan manusia”, atau “membantu manusia 

menjadi manusia”. Tujuan pendidikan Islam Adalah 

terciptanya orang yang berkepribadian muslim. Al-

Abrasy menghendaki tujuan akhir pendidikan Islam 

itu adalah terbentuknya manusia yang berakhlak 

mulia (akhlak al-karimah).
39

 Para ahli pendidikan 

telah memberikan definisi tentang tujuan pendidikan 

Islam : 

1) Naquib al-Attas menyatakan bahya tujuan 

pendidikan yeng penting harus diambil dari 

pandangan hidup (pilosophy of life). Jika 

pandangan hidup itu Islam maka tujuannya 

adalah membentuk manusia sempurna (insan 

kamil) menurut Islam.
 40 

2) Abd ar-Rahman Saleh Abdullah, 

mengungkapkan bahwa tujuan pokok 

pendidikan Islam mencakup tujuan jasmaniah, 

tujuan rahani, dan tujuan mental. Saleh 

Abdullah telah mengklasifikasikan tujuan 

pendidikan kedalam tiga bidang, yaitu : fisik-

materil, ruhani-spiritual, dan mental-

                                                             
39  Heri Gunawan, Pendidikan Islam, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2014), h.10. 
40 Nagquib Al-Attas, Aim and Onjectives of islamic Education, (Jeddah: King 

Abdul Aziz Univecity 1979), h. 14. 
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emosional. Ketiga tujuan ini tentu saja harus 

tetap dalam satu kesatuan.
41 

3) Muhammad Athiyah al-Abrasyi merumuskan 

tujuan pendidikan Islam secara lebih rinci. Dia 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam 

adalah untuk membentuk akhlak mulia.
42

 

Selain itu harus diingat bahwa tujuan akhirat dari 

pendidikan agama Islam adalah untuk mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai disebut dalam 

al-Qur‟an surat al-Baqorah ayat 201, sebagai berikut : 

                    

           

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang 

memdoa : Ya Tuhan Kami, berilah kami 

kebaikan di dunia dan di akhirat dan piliharalah 

kami dari siksa neraka.
43

 

Kebaikan di dunia dan akhirat tersebut 

seharusnya menjadi cita-cita hidup setiap muslim pada 

umumnya dan seharusnya menjadi tujuan akhir dari 

pendidikan Islam. 

 

 

 

 

                                                             
41 Abd ar-Rahman Saleh Abdullah, Educational Theory a Qur‟anic Out Look, 

(Makah al-Mukarramah, Ulumu al-Quran Univercity,1982), h. 119. 
42 Ibid.,  h. 22-25. 
43  Kementerian Agama Islam RI, Al-Qur‟an Tajwid, (Jakarta: Sygma 

Examedia Arkanleema, 2010), h. 31. 
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B. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Islam 

Pendidikan Islam sangat menekankan kepada 

peserta didik untuk selalu mengamalkan nilai-nilai ajaran 

Islam yang terkandung di dalam nya hakikat dan tujuan 

pendidikan Islam itu sendiri dan tidak lepas dari upaya 

seorang pendidik untuk menanamkan nilai-nilai ajaran 

Islam kepada peserta didik agar nilai-nilai tersebut 

menjadi acuan peserta didik untuk selalu menjadikan 

ajaran Islam sebagai pondasi yang kuat. Pendidikan 

Islam adalah mencakup semua proses pemikiran, 

penyelenggaraan dan tujuan, mulai dari gagasan, visi, 

misi, pranata (institusi), kurikulum, buku pelajaran 

metodologi, SDM, proses belajar mengajar, lingkungan 

pendidikan, yang disemangati dan bersumber pada ajaran 

dan nilai-nilai Islam, dan menyatu dalam mewarnai 

proses pendidikan tersebut. 

Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut, 

bahwa nilai tidak lepas dari ajaran Islam itu sendiri. 

Selain itu, fungsi pendidikan Islam adalah pewaris dan 

pengembangan nilai-nilai agama Islam serta memenuhi 

aspirasi masyarakat dan kebutuhan tenaga di semua 

tingkat dan bidang pembangunan agar terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Nilai pendidikan Islam perlu 

ditanamkan sejak dini agar mengetahui nilai-nilai agama 

dalam kehidupannya.
44

  

Dimensi nilai-nilai agama di antaranya, dimensi 

kayakinan atau akidah dalam Islam menunjukkan pada 

seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran 

ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang 

bersifat fundamental dan dogmatik di dalam 

                                                             
44  Muhammad Tholhah Hasan, Dinamika Pemikiran tentang Pendidikan 

Islam, (Jakarta: Lantabora Press, 2012), h. 2. 
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keberIslaman, isi dimensi keimanan menyangkut 

keyakinan tentang Allah, para malaikat, Nabi/Rasul, 

kitab-kitab Allah, surga dan mereka serta qadha dan 

qadar.
45

 Aspek akidah dalam dunia pendidikan Islam 

pada dasarnya merupakan proses pemenuhan fitrah 

bertauhid ketika berda di alam arwah manusia telah 

mengikrarkan ketauhidannya itu sebagaimana ditegaskan 

dalam surat (al-Araf ayat 172), yang berbunyi: 

                        

                       

               

Artinya: “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)".
46

 

Dimensi praktik agama atau syari‟ah menyangkut 

pelaksanaan salat, puasa, zakat, haji, membaca al-

Qur‟an, do‟a, zikir, ibadah qurban, i‟tikaf di mesjid pada 

                                                             
45  Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam. Upaya mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 293. 
46  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟anil Karim Robbani, 

(Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2013) 
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bulan puasa, dan sebagainya. Beberapa hal tersebut 

termasuk kegiatan ubudiyah yaitu pengabdian ritual 

sebagaimana diperintahkan dan diatur di dalam al-

Qur‟an dan sunnah. Aspek ibadah disamping bermanfaat 

bagi kehidupan duniawi, tetapi yang paling utama adalah 

sebagai bukti dari kepatuhan manusia memenuhi 

perintah Allah.
47

 

Dimensi pengalaman atau akhlak menunjukkan 

pada seberapa muslim berperilaku yang dimotivasi oleh 

ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaiamana individu-

individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan 

manusia lain. Dalam Islam, dimensi ini meliputi suka 

menolong, bekerjasama, berderma, mensejahterakan dan 

menumbuh kembangkan orang lain dan sebagainya.
48

  

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa 

nilai-nilai agama atau keberagaman terbentuk dari tiga 

dimensi, yang pertama yaitu berupa akidah atau 

kepercayaan kepada Allah SWT, kemudian berupa 

syariah atau praktik agama dan yang terakhir adalah 

akhlak seseorang sebagai wujud ketakwaan manusia 

kepada Tuhannya, ketiga hal tersebut memang tidak bisa 

terpisahkan, karena saling melengkapi satu sama lain. 

Jika seseorang telah memiliki akidah atau keimanan 

tentunya seseorang tersebut akan melaksanakan perintah 

Tuhannya yaitu melaksanakn syari‟ah agama atau rajin 

beribadah dan untuk menyempurnakan keimanannya 

seseorang harus memiliki akhlakul karimah. 

Uraian diatas diperkuat oleh Endang Saifuddin 

Anshari yang mengungkapkan bahwa pada dasarnya 

Islam dibagi menjadi tiga bagian, akidah, ibadah dan 

                                                             
47 Zulkarnain, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam, h. 28. 
48 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam. h. 298. 
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akhlak ketiganya saling berhubungan satu sama lain. 

Keberagaman dalam Islam bukan hanya diwujudkan 

dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga dalam 

aktivitas-aktivitas lainnya. Sebagai suatu sistem yang 

menyeluruh, Islam mendorong pemeluknya untuk 

beragama secara menyeluruh pula.
49

 

Namun ada pendapat lain yang membagi bentuk 

keberagaman menjadi dua, yaitu pendapat dari 

Muhaimin yang menyatakan bahwa Konteks pendidikan 

agama atau yang ada dalam religius terdapat dua bentuk 

yaitu ada yang bersifat vertikal dan horizotal. Yang 

vertikal berwujud hubungan manusia dengan Allah (habl 

minallah), misalnya shalat, do‟a, puasa, khataman al-

Qur‟an dan lain-lain. Yang horizontal berwujud 

hubungan antar manusia atau antar warga sekolah (habl 

min annas), dan hubungan mereka dengan lingkungan 

alam sekitarnya.
50

 

Pada dasarnya pembagian bentuk diatas adalah 

sama karena dimensi keyakinan atau akidah dan syari‟ah 

sama halnya dengan bentuk vertikal yaitu hubungan 

manusia dengan Allah (habl minallah), sedangkan 

dimensi akhlak termasuk dalam bentuk yang bersifat 

horizontal, hubungan dengan sesama manusia (habl 

minan annas). Penanaman nilai-nilai religius ini tidak 

hanya untuk peserta didik tetapi juga penting dalam 

rangka untuk memantapkan etos kerja dan etos ilmiah 

bagi tenaga kependidikan di madrasah, agar dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. 

Selain itu juga agar tertanam dalam jiwa tenaga 

kependidikan bahwa memberikan pendidikan dan 

                                                             
49 Ngainun Naim, Character Building ..., h. 125. 
50  Muhaimin, Nuansa baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 107. 
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pembelajaran pada peserta didik bukan semata-mata 

bekerja untuk mencari uang, tetapi merupakan bagian 

dari ibadah. Berbagai nilai akan dijelaskan sebagai 

ulasan berikut:
51

 

 

1. Nilai Pendidikan Akhlak 

Pendidikan Akhlak adalah bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari pendidikan agama, karena yang 

baik menurut akhlak, baik pula menurut agama, dan 

yang buruk menurut ajaran agama buruk juga menurut 

akhlak. Akhlak merupakan realisasi dari keimanan yang 

dimiliki oleh seseorang. Akhlak berasal dari bahasa arab 

jama‟ dari khuluqun, yang secara bahasa berarti: budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.
52

 Pengertian 

ini dapat dipahami bahwa akhlak berhubungan dengan 

aktivitas manusia dalam hubungan dengan dirinya dan 

orang lain serta lingkungan sekitarnya. Ahmad Amin, 

merumuskan akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti 

baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, 

menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia 

dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk 

melakukan apa yang harus diperbuat.
53

 

Sehingga dengan demikian akhlak menurut 

Ahmad Amin adalah deskripsi baik, buruk sebagai opsi 

bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang harus 

dilakukannya. Akhlak merupakan suatu sifat mental 

manusia dimana hubungan dengan Allah SWT dan 

                                                             
51  Agus Maimun dan Agus Zainul Fitri, Madrasah Unggulan Lembaga 

Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), h. 

83. 
52 Hamzah Ya‟qub, Etika Islam, (Bandung: CV, Diponegoro, 2006), h. 11. 
53 Ibid., h.12. 
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dengan sesama manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Baik atau buruk akhlak disekolah 

tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh 

gurunya. Secara umum ahlak dapat dibagi kepada tiga 

ruang lingkup yaitu akhlak kepada Allah SWT, Akhlak 

kepada manusia dan akhlak kepada lingkungan. 

a. Akhlak kepada Allah SWT 

Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan 

sebagai sikap atau perbuatan taat yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan 

sebagai khalik karena pada dasarnya manusia hidup 

mempunyai beberapa kewajiban makhluk kepada khalik 

sesuai dengan tujuan yang ditegaskan dalam firman 

Allah SWT, surat (adz-Zariyat ayat 56), yang berbunyi: 

                

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-

Ku”. 

Beberapa alasan yang menyebabkan manusia 

harus berakhlak kepada Allah SWT antara lain:  

1) Karena Allah SWT yang menciptakan 

manusiahal ini dijelaskan dalam Al-Qur‟an 

surat (Ath-Thariq ayat 5-7), yang berbunyi: 

                           

             

Artinya: “Maka hendaklah manusia memperhatikan dari 

Apakah Dia diciptakan? Dia diciptakan dari 
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air yang dipancarkan, yang keluar dari antara 

tulang sulbi laki-laki dan tulang dada 

perempuan”. 

 

2) Karena Allah SWT yang telah memberikan 

perlengkapan pancaindra berupa 

pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan 

hati sanubari, di samping angota badan yang 

kokoh dan sempurnakepada manusia. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman 

Allah SWT dalam surat (An-Nahl ayat 78), 

yang berbunyi: 

                  

                      

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur”. 

3) Karena Allah SWT yang menyediakan 

berbagai bahan dan sarana yang diperlukan 

bagi kelangsungan hidup manusia, 

seperti:bahan makanan yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan, air, udara,binatang-

binatang ternak, dan sebagainya. Firman 

Allah SWT dalam Surat (Al-Jaatsiyah ayat 

12-13), yang berbunyi: 
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Artinya: “Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu 

supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya 

dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat 

mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan 

kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan 

untukmu apa yang di langit dan apa yang di 

bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-

Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan 

Allah) bagi kaum yang berfikir”. 

4) Karena Allah Swt yang memuliakan manusia 

dengan memberikannya kemampuan 

menguasai dataratan dan lautan. Hal ini 

ditegaskan oleh Allah Swt dalam surat (Al-

Isra‟ ayat 70), yakni: 

                          

                 

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan 

anak-anak Adam, Kami angkut mereka di 

daratan dan di lautan
.
 Kami beri mereka rezki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 
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dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. 

5) Apabila manusia tidak mau melaksanakan 

kewajiban sebagai makhluk bearti telah 

menentang kepada fitrah kepadanya sendiri, 

sebab pada dasarnya manusia mempunyai 

kecendrungan untuk menggabdi kepada 

Tuhannya yang telah menciptakannya. 

Tujuan pengabdian manusia pada dasarnya 

hanyalah mengharapkan akan adanya 

kebahagian lahir danbatin, dunia dan akhirat 

serta terhindar dari murka-Nya yang akan 

mengakibatkan kesengsaraan diri sepanjang 

masa.
54

 Dalam berhubungan dengan 

khaliqnya (Allah SWT), manusia mesti 

memiliki akhlak yang baik kepada Allah 

SWT yaitu:  

(a) Tidak menyekutukan-Nya 

(b) Taqwa kepada-Nya 

(c) Mencintai-Nya 

(d) Ridha dan ikhlas terhadap segala 

keputusan-Nya dan bertaubat 

(e) Mensyukuri nikmat-Nya 

(f) Selalu berdo‟a kepada-Nya 

(g) Beribadah 

(h) Selalu berusaha mencari keridhoan-

Nya.
55

 

                                                             
54 A. Mudjab Mahli, Pembinaan Moral di Mata Al-Gazali, (Yogyakarta: BFE, 

2014), h. 257. 
55 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 

h. 148. 
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b. Akhlak terhadap sesama manusia 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup 

sendiri tampa bantuan manusia lain, orang kaya 

membutuhkan pertolonganorang miskin begitu juga 

sebaliknya, bagaimana pun tingginya pangkat seseorang 

sudah pasti membutuhkan rakyat jelata begitu juga 

dengan ratyat jelata, hidupnya akan terkatung-katung 

jika tidak ada orang yang tinggi ilmunya akan menjadi 

pemimpin.  

Adanya saling membutuhkan ini menyebabkan 

manusia sering mengadakan hubungan satu sama lain, 

jalinan hubungan ini sudah tentu mempunyai pengaruh 

dalam kehidupan bermasyarakat maka dari itu, setiap 

orang seharusnya melakukan perbuatan dengan baik dan 

wajar, seperti tidak masuk kerumah orang lain tampa 

izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar, jangan 

mengucilkan orang lain, jangan berprasangka buruk, 

jangan memanggil dengan sebutan yang buruk.
56

  

Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin 

kepada orang lain, melahirkan sikap dasar untuk 

mewujudkan keselarasan, dan keseimbangan dalam 

hubungan manusia baik secara pribadi maupun dengan 

masyarakat lingkungannya. Adapun kewajiban setiap 

orang untuk menciptakan  lingkungan yang baik adalah 

bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi mau 

bertingkah laku mulia maka terciptalah masyarakat yang 

aman dan bahagia.  

Menurut Abdullah Salim yang termasuk cara 

berakhlak kepada sesama manusia adalah: a) 

Menghormati perasaan orang lain, b). Memberi salam 

                                                             
56 Ibid., h. 149. 
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dan menjawab salam, c). Pandai berteima kasih, d). 

Memenuhi janji, e). Tidak boleh mengejek, f). Jangan 

mencari-cari kesalahan, dan g). Jangan menawarkan 

sesuatu yang sedang ditawarkan orang lain.
57

 

Sebagai individu manusia tidak dapat 

memisahkan diri dari masyarakat, dia senantiasa selalu 

membutuhkan dan berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Agar tercipta hubungan yang baikdan 

harmonis dengan masyarakat tersebut setiap pribadi 

harus memlikisi sifat-siat terpuji dan mampu 

menempatkan dirinya secara positif ditengah-tengah 

masyarakat.  

Hakikatnya orang yang berbuat baik atau berbuat 

jahat/tercela terhadap orang lain adalah untuk dirinya 

sendiri orang lain akan senang berbuat baik kepada 

seseorang kalau orang tersebut sering berbuat baik 

kepada orang itu. Ketinggian budi pekerti seseorang 

menjadikannya dapat melaksanakan kewajiban dan 

pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga 

menjadikan orang itu dapat hidup bahagia, sebaliknya 

apabila manusia buruk  akhlaknya, maka hal itu sebagai 

pertanda terganggunya keserasian, keharmonisan dalam 

pergaulannya dengan sesama manusia lainnya. 

c. Akhlak terhadap lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada 

disekitarmanusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, 

maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Manusia 

sebagai khalifah dipermukaan bumi ini menuntut adanya 

interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia 

terhadap alam yang mengandung pemeliharaan dan 
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bimbingan agar setiap maklhuk mencapai tujuan 

penciptaanya.  

Sehingga manusia mampu bertangung jawab dan 

tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungannya serta 

terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji 

untuk menghidari hal-hal yang tercela, dengan demikian 

terciptalah masyarakat yang aman dan sejahtera pada 

dasarnya faktor bimbingan pendidikan agama terhadap 

anak yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru 

disekolah akan dapat berpengaruh terhadap pembentukan 

akidah, ibadah, dan akhlak seseorang yang baik. 

2. Nilai Pendidikan Aqidah 

Kata aqidah berasal dari Bahasa Arab, yaitu 

aqada, yakidu, aqdan yang artinya mengumpulkan atau 

mengokohkan, dari kata tersebut dibentuk kata Aqidah. 

Endang Syafruddin Anshari mengemukakan aqidah ialah 

keyakinan hidup dalam arti yaitu pengikraran yang 

bertolak dari  hati.
58

 Pendapat Syafruddin tersebut 

sejalan dengan pendapat Nasaruddin Razak yaitu dalam 

Islam aqidah adalah iman atau keyakinan. Aqidah adalah 

sesuatu yang perludi percayai terlebih dahulu sebelum 

yang lainnya. Kepercayaan tersebut hendaklah bulat dan 

penuh, tidak tercampur dengan syak, ragu dan 

kesamaran. 

Dalam pembinana nilai-nilai aqidah ini memiliki 

pengaruh yang luar biasa pada kepribadian anak, pribadi 

anak tidak akan didapatkan selain dari orang tuanya, 

pembinaan tidak dapat diwakili dengan sistim 
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pendidikan yang matang.
59

 Jadi aqidah adalah sebuah 

konsep yang mengimani manusia seluruh perbuatan dan 

prilakunya dan bersumber pada konsepsi tersebut. 

Aqidah Islam dijabarkan melalui rukun iman dan 

berbagai cabangnya seperti tauhid ulluhiyah atau 

penjauhan diri dari perbuatan syirik, aqidah Islam 

berkaitan pada keimanan. Anak pada usia 6 sampai 12 

tahun harus mendapatkan pembinaan aqidah yang kuat, 

sebab apabila anak telah dewasa mereka tidak 

terombang-ambing oleh lingkungan mereka. Penanaman 

aqidah yang mantap pada diri anak akan membawa anak 

kepada pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT.  

Abdurrahman An-Nahlawi mengungkapkan 

bahwa keimanan merupakan landasan aqidah yang 

dijadikan sebagai guru, ulama untukmembangun 

pendidikan agama Islam. Masa terpenting dalam 

pembinaan aqidah anak adalah masa kanak-kanak 

dimana pada usia ini mereka memiliki beberapa 

kelebihan yang tidak dimiliki pada masa sesudahnya, 

guru memiliki peluang yang sangat besar dalam 

membentuk, membimbing dan membina anak, apapun 

yang diberikan dan ditanamkan dalam jiwa anak akan 

bisa tumbuh dengan subur, sehingga membuahkan hasil 

yang bermanfaat bagi orang tua kelak.
60

 Sedangkan di 

dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan tentang 

beriman, diantara ayat tersebut adalah surah (An-Nisaa: 

136), berbunyi: 
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Artinya: “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, 

rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka 

Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-

jauhnya”. 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa 

setiap orang mukmin mesti beriman kepada hal-hal yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT. Keyakinan kepada hal-

hal yang ditetapkan oleh Allah tersebut disebut sebagai 

aqidah. Dalam Islam keyakinan terhadap hal-hal yang 

diperintahkan Allah SWT dikenal dengan rukun iman 

yang terdiri dariberiman kepada Allah, Malaikat, Rasul, 

Kitab, Hari Akhir dan Qadha dan Qadhar dari Allah 

SWT. 

Dalam menanamkan kepercayaan seperti yang 

telah disebutkan di atas maka orang tua sebagai pendidik 

di dalam rumah tangga memiliki tanggungjawab yang 

berat agar membimbing dan mengarahkan anak melalui 

berbagai upaya dan pendekatan agar sejak dini anak 

sudah memiliki keyakinan yang jelas terhadap 

agamanya. Penanaman keyakinan terhadap akidah 
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agama Islam terhadap anak tidak hanya menjadi 

pengetahuan semata, akan tetapi nilai-nilai akidah 

tersebut dapat di implementasikan oleh anak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Ketauhidan kepada Allah SWT merupakan fitrah 

yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk 

dan juga merupakan dasar bagi misi kerasulan. Tauhid 

merupakan pegangan dan pondasi pokok yang sangat 

menetukan bagi kehidupan manusia, serta merupakan 

landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal 

yang dilandasi dengan tauhid dan sesuai denganh 

tuntunan Islam yang akan menghantarkan manusia 

kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang 

hakiki diakhirat nanti. Oleh sebab itu, orang tua harus 

meyakinkan anak bahwa tauhid merupakan dasar dan 

fondasi agama yang berasal dari Allah SWT. 

Luqman pun sangat menyadari bahwa pendidikan 

aqidah perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin. 

Anak diajak mengenal Allah SWT dengan 

memperkenalkan bermacam-macam ciptaan Allah SWT 

yang Maha Rahman. Pendidikan Tauhid sangat penting 

sekali sebagai modal dasar bagi anak dalam menjalani 

roda kehidupan nanti. Dengan tegas Luqman 

mengatakan dalam firman Allah SWT, yang berbunyi: 

                    

             

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 

kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah 

kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 



 
 
56 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman: 13) 

Luqman menanamkan keyakinan kepada anaknya 

bahwa apa saja yang dikerjakan manusia, berapapun 

besar dan kecilnya, tidak luput dari pandangan Allah 

SWT. Didalam jiwa manusia sudah tertanam benih 

keyakinan yang dapat merasakan akan adanya Tuhan. 

Rasa semacam ini merupakan fitrah (naluri manusia). 

Wujud ketuhanan itu dalam kenyataannya sudah 

menjelma dalam alam semesta ini, juga dalam sifat serta 

segenap benda dan bahkan lebih lekat dengan jiwa 

manusia, bahkan lebih lekat dan dekat dari dirinya 

sendiri. Ia dapat mendengar segala permohonan, 

mengiyakan setiap ia memanggilnya dan juga dapat 

melaksanakan apa yang dicita-citakannya. Untuk anak 

yang telah mampu berpikir rasional, penanaman 

ketauhidan sebaiknya dilakukan dengan mengajak 

mereka berpikir dengan dilandasi oleh ayat Al-Qur‟an. 

Beberapa ayat tentang tauhid perlu diajarkan kepada 

anak, kemudian dilakukan diskusi tentang makna ayat-

ayat tersebut. Beberapa kisah tentang orang yang 

memilihuntuk masuk agama Islam juga dapat diceritakan 

untuk menambah keyakinan anak terhadap keesaan 

Allah SWT. 

3. Nilai Pendidikan Ibadah 

Ibadah adalah cara melakukan penyembahan 

kepada Tuhan dengan segala rangkaiannya. Ibadah dapat 

meremajakan keimanan, menjaga diri dari kemerosotan 

budi pekerti atau dari mengikuti hawa nafsu yang 

berbahaya, memberikan garis pemisah antara manusia itu 

sendiri dengan jiwa yang mengajaknya pada kejahatan. 

Ibadah pula yang dapat menimbulkan rasa cinta pada 
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keluhuran, gemar mengerjakan akhlak yang mulia hdan 

amal perbuatan yang baik dan suci. Maka, Ibadah adalah 

hal yang paling urgent dalam menjalin komunikasi 

dengan sang khalik. 

Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang 

dilandasi rasa pengabdian kepada Allah SWT.
61

 Ibadah 

juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa 

dipisahkan dari aspek keimanan. Keimanan merupakan 

fundamen, sedangkan ibadah merupakan manisfestasi 

dari keimanan tersebut.
62

 Menurut Nurcholis Madjid: 

Dari sudut kebahasaan, “ibadat” (Arab: „ibadah, 

mufrad; ibadat, jamak) berarti pengabdian 

(seakar dengan kata Arab „abdyang berarti hamba 

atau budak), yakni pengabdian (dari kata “abdi”, 

abd) atau penghambaan diri kepada Allah SWT, 

Tuhan yang maha Esa karena itu dalam 

pengertiannya yang lebih luas, ibadat mencakup 

keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di 

dunia ini, termasuk kegiatan “duniawi” sehari-

hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap 

batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri 

kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan 

bermoral.
63

 

Abu A‟alal Maudi menjelaskan ibadah berasal 

darikata Abd yang berarti pelayan dan budak. Jadi 

hakikat ibadah adalah penghambaan. Sedangkan dalam 

arti terminologinya ibadah adalah usaha mengikuti 

hukum dan aturan- aturan Allah SWT dalam 
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menjalankan kehidupan sesuai dengan perintahnya, 

mulai dari akil balig sampai meninggal dunia.
64

 

Sehingga dengan demikian dapat dipahami 

bahwa ibadah merupakan ajaran Islam yang tidak dapat 

dipisahkan dari keimanan, karena ibadah merupakan 

bentuk perwujudan dari keimanan. Sehingga dengan 

demikian kuat atau lemahnya ibadah seseorang 

ditentukan oleh kualitas imannya. Semakin tinggi nilai 

ibadah yang dimiliki akan semakin tinggi pula keimanan 

seseorang. Jadi ibadah adalah cermin atau bukti nyata 

dari aqidah. Dalam pembinaan ibadah ini, firman Allah 

SWT dalam surat (Taha ayat 132), yang berbunyi: 

                             

          

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu 

mendirikan shalat dan bersabarlah kamu 

dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta 

rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki 

kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah 

bagi orang yang bertakwa”. 

Seluruh tugas manusia dalam kehidupan ini 

berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk beribadah 

kepada Allah SWT pada usia anak 6 sampai 12 tahun 

bukanlah masa pembebanan atau pemberian kewajiban, 

tetapi merupakan masa persiapan latihan dan 

pembiasaan, sehingga ketika anak memasuki usia 

dewasa, pada saat  mereka mendapatkan kewajiban 
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dalam beribadah, segala jenis ibadah yang Allah SWT 

wajibkan dapat mereka lakukan dengan penuh kesadaran 

dan keikhlasan, sebab sebelumnya ia terbiasa dalam 

melaksanakan ibadah tersebut. Jika ditinjau lebih lanjut 

ibadah pada dasarnya terdiri dari dua macam yaitu: 

Pertama; Ibadah „Am yaitu seluruh perbuatanyang 

dilakukan oleh setiap muslim dilandasi dengan niat 

karena Allah SWT. Kedua; Ibadah Khas yaitu suatu 

perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah dari 

Allah SWT dan Rasul-Nya. Contoh dari ibadah ini 

adalah: 

a) Mengucap Dua Kalimat Syahadat 

Dua kalimat syahadat terdiri dari dua 

kalimat yaitukalimat pertama merupakan 

hubungan vertikal kepada AllahSWT, sedangkan 

kalimat kedua merupakan hubungan horizontal 

antar setiap manusia. 

b) Mendirikan Shalat 

Shalat adalah komunikasi langsung 

dengan Allah SWT, menurut cara yang telah 

ditetapkan dan dengan syarat-syarat tertentu. 

c) Puasa Ramadhan 

Puasa adalah menahan diri dari segala 

yang dapat membukakan/melepaskannya satu 

hari lamanya, mulai darisubuh sampai terbenam 

matahari. 

d) Membayar Zakat 

Zakat adalah bagian harta kekayaan yang 

diberikan kepada yang berhak menerimanya 

dengan beberapa syarat. 
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e) Naik Haji Ke Baitullah 

Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan 

sesuai dengan rukun Islam ke 5 yaitu dengan 

mengunjungi Baitullah di Mekkah.
65

 

Kelima ibadah khas di atas adalah bentuk 

pengabdian hamba terhadap Tuhannya secara langsung 

berdasarkan aturan-aturan, ketetapan dan syarat-

syaratnya. Setiap guru atau pendidik di sekolah mestilah 

menanamkan nilai-nilai ibadah tersebut kepada anak 

didiknya agar anak didik tersebut dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah 

tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa dalam diri 

anak, pada saat anak melakukan salah satu ibadah, secara 

tidak langsung akan ada dorongan kekuatan yang terjadi 

dalam jiwa anak tersebut. Jika anak tersebut tidak 

melakukan ibadah seperti biasa yang ia lakukan seperti 

biasanya maka dia merasa ada suatu kekurangan yang 

terjadi dalam jiwa anak tersebut, hal ini karena dilatar 

belakangi oleh kebiasaan yang dilakukan anak tersebut. 

Untuk itu setiap orang tua dirumah harus mengusahakan 

dan membiasakan agar anaknya dapat melaksanakan 

ibadah shalat atau ibadah lainnya setiap hari. 

 

C. Prophethic Parenthing (Cara Nabi SAW Mendidik Anak) 

Al-Qur‟an adalah peninggalan dari Rasulullah 

yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Al-

Quran menjadi lentera bagi setiap orang yang berjalan 

dalam gelapnya kehidupan dan menjadi penuntun untuk 

memasuki sebaik-baik tempat kembali, jannah-Nya. 

Sehingga, untuk mencetak generasi yang mencintai Al-
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Qur‟an, maka tidak ada cara lain selain mendidinya 

dengan Al-Qur‟an pula dan belajar dari sebaik-baik 

orang dalam pemahamannya terhadap Al-Qur‟an yaitu 

Rasulullah SAW.  

Pendidikan anak ala Rasulullah pada saat ini 

lebih sering dikenal dengan istilah prophetic parenthing. 

Konsep dalam  Prophetic parenthing adalah mendidik 

anak dengan berkiblaat pada cara-cara yang dilakkan 

Rasulullah dalam mendidik kelujarga dan sahabat beliau. 

Menjadi sebuah penekanan penting bahwasannya dalam 

Prophetic parenthing berlaku sebuah proses pendidikan 

bujkan sekedar proses pengajaran, karena dalam proses 

pendidikan selain mengajarkan ilmu juga menanamkan 

nilai-nilai. 

Prophetic parenthing membimbing setiap orang 

tua yang mendidik anak mulai dari mereka belum 

disebut orang tua. Maksudnya adalah Prophetic 

parenthing membimbing setiap pemuda dan pemudi 

untuk mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin 

sebelum mereka menikah dan mempunyai anak. 

Menyiapkan segala ilmu yang lurus sebelum menjadi 

orang tua sangatlah penting karena dengan ilmu yang 

lurus setiap orang tua akan sukses dalam memimpin atau 

mengarahkan keluarganya menuju kebaikan. Persiapan 

ilmu tersebut berlaku  baik untuk seorang pemuda yang 

akan menjadi suami maupun pemudi yang akan menjadi 

seorang istri. 

Rasulullah adalah teladan terbaik sepanjang 

zaman. Beliau bukan hanya mengajarkan bagaimana tata 

cara beribadah mahdhah, tetapi juga mencontohkan 

bagaimana mengatur keluarga hingga negara. Termasuk, 

cara mendidik anak. Tegasnya Rasulullah adalah seorang 
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pengajar, karena beliau sendiri juga pernah menyebut 

dirinya sendiri sebagai mu‟alim.
66

  

Prophetic parenthing adalah bentuk pola asuh 

yang membentuk kepribadian anak dengan mengajarkan 

akhlak (perilaku) yang baik dengan bersumber dari 

Rasulullah SAW secara bertahap sampai anak mandiri 

dalam berpegang teguh pada syari‟at Islam. 
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