
BAB IV

KONSEP PENDIDIKAN KEIMANAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Setiap proses pendidikan memerlukan tujuan yang jelas, kearah mana 

peserta didik akan dibawa. Orang tua sebagai pihak yang paling berkepentingan 

dalam pendidikan, pada umumnya menentukan tujuan pendidikan sesuai dengan 

nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam hidupnya. Bahkan seringkali nilai-nilai 

dianut orang tuanya dahulu msih juga dilestarikan dalam memberikan pendidikan 

pada anak-anaknya pada saat ini. Dengan demikian, yang terpenting bagi orang 

tua adalah dia harus mengenal lebih dahulu tujuan hidupnya agar proses 

pendidikan mempunyai arah yang jelas.

Iman, berasal dari kata “ ایمان    “, dan merupakan bentuk mashdar (kata 

jadian) dari fi’il madhi صقة ووثق بھ   “ yang menurut bahasa berarti   “   امن  “   “

(membenarkan dan mempercayakan).1 Sedangkan menurut istilah, iman adalah       

“  تصدیق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان“ (membenarkan dalam hati, mengikrarkan 

dengan lisan,dan mengamalkan dengan anggota badan).2

Terdapat perbedaan pandangan mengenai arti iman secara istilah ini di 

kalangan umat Islam sendiri. Perbedaan tersebut merupakan akibat dari persoalan 

politik yang muncul setelah  wafatnya Nabi dan berkembang menjadi persoalan 

teologis di kalangan ummat Islam.

Dalam sejarah perkembangan ilmu kalam, konsep iman terbagi dalam tiga 

golongan, yakni:

1. Iman adalah tashdiq dalam hati akan Wujud Allah dan keberadaan Rasul-

Nya. Menurut konsep ini, iman dan kufur semata-mata urusan hati,bukannya 

apa yang terlihat dari luar. Jika seseorang sudah tashiq ( membenarkan dan 

meyakini) akan adanya Allah, maka ia telah di sebut beriman sekalipun 

perbuatannya belum sesuai dengan tuntutan ajaran agamanya. Konsep iman 
                                                

1 Abdullah Zakiy al Kaaf dan Maman Abdul Djalil, Mutiara Ilmu Tauhid, Pustaka Setia, 
Bandung, 1999, hal. 62

2 Tim Ahli Tauhid, Kitab Tauhid (terj. Hasan Basori dari al Tauhid li al Shaffi al Tsani al 
‘Ali), Darul Haq, Jakarta, hal. 2
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ini banyak di anut oleh madzhab Murji’ah,penganut jahamiyah (jabbariyah), 

sebagian kecil Asy’ariyah.3

Kaum Murji’ah berpandangan bahwa syahadat menjadi dasar utama apakah 

seseorang itu mukmin atau kafir. Yang utama adalah iman dalam hati,bukan 

perbuatan. Perbuatan tidak dapat dijadikan ukuran keimanan seseorang,sebab 

menurut pendapat mereka perbuatan tidak mempunyai pengaruh apapun 

terhadap keyakinan. Amal perbuatan tidak termasuk dalam keimanan, 

sehingga iman lebih penting dari pada amal atau perbuatan.4

Pandangan tersebut berimplikasi pada hukum dosa besar. Bagi aliran 

Murji’ah, orang Islam yang berbuat dosa besar masih di anggap sebagai 

mukmin,karena tetap mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad 

adalah utusan-Nya. Orang Islam yang berbuat dosa besar dan maksiat tidak 

akan diazab, sebab neraka hanya diperuntungkan bagi orang-orang kafir 

saja.kemaksiatan tidak akan berpengaruh pada keimanan, sehingga mereka 

oun beranggapan kuat bahwa iman itu tidak dapat bertambah maupun 

berkurang 5 Implikasi paham seperti ini jika tetap di yakini kebenarannya 

akan menimbulkan banyak perilaku negatif. Kejahatan, ketidakjujuran, dan 

kemaksiatan akan semakin merajalela. Banyak orang Islam yang akan  

menganggap ringan dosa-dosa besar, karena beranggapan bahwa 

kemaksiatannya tak akan mempengaruhi keimanan yang ada di hatinya.

Berbeda dengan aliran Murji’ah, penganut Asy’ariyah berpendapat bahwa 

orang muslin yang melakukan dosa besar dan meninggal dunia sebelum 

bertobat, ia tetap di hukumi mukmin. Namun, dia baru akan masuk surga jika 

telah diampuni oleh Allah atau di hukumi sesuai dengan dosa yang di 

                                                
3 Muhammad Ahmad, Tauhid Ilmu Kalam, Pustaka Setia, Bandung, 1997, hal. 19
4 Harun Nasution, Islam Di tinjau dari Beragai Aspeknya Jilid 2, UI Press, Jakarta, 1986, 

hal. 33
5 Asy Syaikh Ja’far Subhani, Al Milal wa al Nihal, Penerbit Al Hadi Pekalongan, 1997. 

hal. 113 dan 164.
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lakukannya.6 Pelaku dosa besar  tidak akan keluar dari keimanannya, tetapi 

hanya berkurang imannya.7

2. Iman adalah tashdiq dalam hati dan diikrarkan dengan lisan. Dalam konsep 

iman ini, seseorang digolongkan beriman jika ia telah mempercayai dalam 

hatinya akan keberadaan Allah dan mengucapkan kepercayaannya tersebut 

dengan lidah. Antara keimanan dan amal perbuatan manusia tidak dapat 

hubungan apapun, sebab yang terpenting dalam iman adalah tashdiq dan 

ikrar. Konsep keimanan seperti ini dianut oleh sebagian pengikut 

Mahmudiyah8 dan juga mashur di kalangan ahli fiqih dan ahli ibadah pada 

aliran Murji’ah.9

3. Iman adalah tashdiq dalam hati, ikrar dengan lisan, dan dibuktikan dengan 

perbuatan. Dalam konsep ini, antara iman dan perbuatan manusia terdapat 

keterkaitan, sebab keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal 

perbuatannya. Konsep keimanan semacam ini banyak di anut oleh golongan 

Khawarji dan Mu’tazilah.

Kaum khawarji berpandangan bahwa amal perbuatan seseorang termasuk 

dalam lubuk keimanan,10 sehingga orang Islam yang berbuat dosa besar di 

hukumi sebagai kafir (keluar dari Islam) dan karenanya boleh atau wajib 

dibunuh.11 Berbeda dengan kaum Khawarji, aliran  Mu’tazilah berpendapat 

bahwa pelaku dosa besar bukanlah kafir, namun tidak juga dapat disebut 

mikmin. Orang Islam yang berbuat dosa besar disebut sebagai fasiq,12 dan 

kedudukannya berada dalam posisi antara mukmin dan kafir. Seseorang 

disebut fasiq karena hati dan mulutnya sudah Islam, namun anggota badannya 

                                                
6 Yusran Amani, Ilmu Tauhid, LISK, Jakarta, 1996, hal. 129
7 Nashir Ibn Abdul Karim al Aql, Prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wl Jama’ah

(Terj.) Hema Press, Jakarta, hal. 26
8 Muhammad Ahmad, op.cit., hal. 19
99 M. A.Hadi al Misri, Manhaj dan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah (terj. As’adalah 

Yasin), Gema Insani Press, Jakarta, 1992, hal. 182
10Asy Syikh Ja’far Subhani, op.cit., hal. 48
11 Abdul Fattah al Maghrib, al Firqul Kalamiyah al Islamiyah, Daar al Taufiq, Kairo, 

1987, hal.175
12Asy Syaikh Ja’far Subhani, op.cit., hal.48
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belum,karena belum dibuktikan dengan perbuatan.13 Paham inilah yang 

terkenal dengan istilah “Manzilah bayn al Manzilatain”.

Dari ketiga konsep keimanan diatas, yang kan digunakan dalam 

pembahasan thesis ini adalah konsep iman yang berupa tashdiq dalam hati, ikrar 

dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal. Pandangan ini disarankan pada alasan 

bahwa hanya keimanan yang disertai perbuatanlah yang dapat dijadikan ukuran 

keberhasilan sebuah proses pendidikan. Keimanan yang hanya dalam hati tidak 

akan terlihat dan sulit untuk diukur.

Kepercayaan seseorang terhadap Tuhannya haruslah dapat mendorongnya 

untuk berbuat baik drngan menjalani segala perintah-Nya. Pada hakekatnya, 

pemisahan antara akidah atau keyakinan dalam hati dengan kepatuhan menerima 

perintah-Nya bagi seorang muslim tidak akan pernah terjadi di alam wujud ini.14

Iman dalam hati dan kepatuhan untuk melaksanakan segala yang diperintahkan 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Andaikata terdapat keyakinan 

dan kepercayaan (iman) dalam hati, maka orang yang bersangkutan akan 

bersegera melakukan amal perbuatan yang sesuai dengan perintah Zat yang 

diyakininya (Allah swt.). Iman dan amal bagaikan sebuah pohon dengan buahnya.

Konsep iman tersebut sesuai dengan sabda Nabi Saw. Sebagai berikut :

 (  

“Iman ialah pengakuan dengan hati, pengucapan melalui lidah, dan pengamalan 

dengan anggota badan” (H.R. Ibnu Majah)15

Dalam hadist tersebut, tampaklah bahwa iman harus memenuhi tiga syarat, 

yakni meyakini dengan hati, mengucaokan dengan lidah, dan mengamalkan 

dengan seluruh anggta badan aturan-aturan Allah yang diimaninya. Iman seperti 

inilah yang merupakan sebaik-baik iman. Tanpa kesempurnaan ini, seseoran bisa 

                                                
13Syahminan Zaini, Tinjauan Analisis tentang Iman, Islam dan Amal, Kalam Mulia, 

Malang 1984, hal. 5
14 Abdurrahman Abdul Khalid, Garis Pemisah antara Kufur dan Iman, (terj. Wardana), 

Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 9
15 Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah Juz I Bab Muqadimah, Thaha Putra, Semarang, tth, hal. 
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3 Muhammad Ahmad, Tauhid Ilmu Kalam, Pustaka Setia, Bandung, 1997, hal. 19
4 Harun Nasution, Islam Di tinjau dari Beragai Aspeknya Jilid 2, UI Press, Jakarta, 1986, 

hal. 33
5 Asy Syaikh Ja’far Subhani, Al Milal wa al Nihal, Penerbit Al Hadi Pekalongan, 1997. 

hal. 113 dan 164.
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6 Yusran Amani, Ilmu Tauhid, LISK, Jakarta, 1996, hal. 129
7 Nashir Ibn Abdul Karim al Aql, Prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wl Jama’ah

(Terj.) Hema Press, Jakarta, hal. 26
8 Muhammad Ahmad, op.cit., hal. 19
99 M. A.Hadi al Misri, Manhaj dan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah (terj. As’adalah 

Yasin), Gema Insani Press, Jakarta, 1992, hal. 182
10Asy Syikh Ja’far Subhani, op.cit., hal. 48
11 Abdul Fattah al Maghrib, al Firqul Kalamiyah al Islamiyah, Daar al Taufiq, Kairo, 

1987, hal.175
12Asy Syaikh Ja’far Subhani, op.cit., hal.48
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13Syahminan Zaini, Tinjauan Analisis tentang Iman, Islam dan Amal, Kalam Mulia, 

Malang 1984, hal. 5
14 Abdurrahman Abdul Khalid, Garis Pemisah antara Kufur dan Iman, (terj. Wardana), 

Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 9
15 Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah Juz I Bab Muqadimah, Thaha Putra, Semarang, tth, hal. 
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dikatakan sebagai munafik, fasiq, maupun musyrik. Sejalan dengan hadist 

Rasulullah Saw., Ibnu Katsir pun mengungkapkan tentang hakekat iman sebagai 

berikut :

“Yang dinamakan iman Syar’i adalah I’tikad atau kepercayaan dalam hati, ucap 

lidah, dan amalan anggota badan”

Syarat keimanan yang disebutkan dalam hadist diatas merupakan sebenar

benarnya iman, sebagaimana dilikiskan dalam Al

“Sesungguhnya orang 
disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat
ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah 
mereka brtawakal. 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang
dengan sebenar
ketinggian disisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang 
mulia”

Sangatlah jelas dalam ayat tersebut bahwa hati yang gemetar, senantiasa 

bertawakal, tambahnya keyakinan saat diperdengarkan ayat

suatu perasaan yang dapat diwujudkan dalam diri seorang muslim yang benar 

imannya. Mereka pun mengkokoh

menafkahkan sebagian rezeki yang dititipkan Allah padanya. Semua ini adalah 

bukti bahwa iman bukanlah semata

menuntut pula suatu pe

                                        
16 Al Imam Aba Al Fida’ Al Hafidz Ibn Katsir Al Damasyqy, 

Ibnu Katsir Jilid I,, Daar  al Fikr, Beirut, 1992M/1416 H, hal. 40

dikatakan sebagai munafik, fasiq, maupun musyrik. Sejalan dengan hadist 

Rasulullah Saw., Ibnu Katsir pun mengungkapkan tentang hakekat iman sebagai 

“Yang dinamakan iman Syar’i adalah I’tikad atau kepercayaan dalam hati, ucap 

amalan anggota badan”16

Syarat keimanan yang disebutkan dalam hadist diatas merupakan sebenar

benarnya iman, sebagaimana dilikiskan dalam Al-Qur’an surat Al Anfal ayat 2

“Sesungguhnya orang –orang beriman itu hanyalah mereka yang apabila 
disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat

Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah 
mereka brtawakal. Mereka mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orng yang beriman 
dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat 
ketinggian disisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang 

Sangatlah jelas dalam ayat tersebut bahwa hati yang gemetar, senantiasa 

bertawakal, tambahnya keyakinan saat diperdengarkan ayat-ayat-

suatu perasaan yang dapat diwujudkan dalam diri seorang muslim yang benar 

imannya. Mereka pun mengkokohkan keimannya dengan mendirikan shalat dan 

menafkahkan sebagian rezeki yang dititipkan Allah padanya. Semua ini adalah 

bukti bahwa iman bukanlah semata-mata pembenaran dalam hati saja. Iman 

ula suatu pembuktian yang berwujud tindakan nyata dalam

                                                
Al Imam Aba Al Fida’ Al Hafidz Ibn Katsir Al Damasyqy, Tafsir Al

Ibnu Katsir Jilid I,, Daar  al Fikr, Beirut, 1992M/1416 H, hal. 40
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Rasulullah Saw., Ibnu Katsir pun mengungkapkan tentang hakekat iman sebagai 

   

“Yang dinamakan iman Syar’i adalah I’tikad atau kepercayaan dalam hati, ucap 

Syarat keimanan yang disebutkan dalam hadist diatas merupakan sebenar-

’an surat Al Anfal ayat 2-4 :

orang beriman itu hanyalah mereka yang apabila 
disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-

Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah 
Mereka mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian 

orng yang beriman 
benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat 

ketinggian disisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang 

Sangatlah jelas dalam ayat tersebut bahwa hati yang gemetar, senantiasa 

-Nya merupakan 

suatu perasaan yang dapat diwujudkan dalam diri seorang muslim yang benar 

kan keimannya dengan mendirikan shalat dan 

menafkahkan sebagian rezeki yang dititipkan Allah padanya. Semua ini adalah 

dalam hati saja. Iman 

yang berwujud tindakan nyata dalam kehidupan 

Tafsir Al-Qur’an al Adhim
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sehari-hari. Pelaksanaan shalat, puasa, zakat, berbuat baik pada orang tua, 

tetangga, dan masyarakat adalah perwujudan dari pada iman dalam hati. Bahkan, 

dalam hadist Rasulullah disebutkan bahwa semua amalan dalam Islam adalah 

bagian dari iman, baik amalan yang ringan maupun ibadah yang berat. Bunyi 

hadist Rasulullah tersebut adalah :

 (  

“Iman itu terdiri dari tujuh puluh atau enam puluh bagian. Yang paling 

tinggi adalah Laa ilaaha illallah, dan yang paling rendah adalah 

menyingkirkan benda-benda yang membahayakan orang lain di jalan, dan 

malu juga bagian dari iman”. (H.R. muslim).17

Karena iman menuntut seseorang untuk berbuat dan melaksankan 

perintah-Nya, maka iman seseorang akan semakin kokoh tertanam dalam hatinya 

jika ia memeperbanyak amalan-amalan baik dan ketaatan kepada-Nya. Pada 

akhirnya, seseorang yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling 

baik amal dan akhlaknya. Disebutkan dalam hadist sebagai berikut :

 (  

“Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan 

paling lemah lembut terhadap keluarganya” (H.R. Al Turmudzi)18

Dalam hadist tersebut tersirat  bahwa keimanan dapat bertambah maupun 

berkurang, sebab kesempurnaan iman seseorang dapat berubah menjadi baik atau 

                                                
17 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz I Bab Iman, Daar al Ihya al Kutub al Arabiyah, 

Indonesia, tth., hal. 36
18 Imam al Tumudzi, Sunan al Turmudzi juz 4, Penerbit Dahlan, Indonesia, tth., hal. 122



buruk. Imam Bukhari pun menyatakan bahwa “ iman adalah ucapan dan amalan 

yang dapat bertambah dan berkurang”.

Bertambah dan berkurang nya iman seseorang tergantung pada perbuatan 

baik dan buruk yang dilakukannya.

Memang, berdasarkan pemahaman tentang 

tashdiq, iman tidak mungkin dapat bertambah ataupun

aqidah ini, iman hanya menyodorkan alternatif ant

percaya.20 Keragu-raguan tidak dapat dikategorikan sebagai iman. Dengan 

demikian, yang dimaksud dengan bertambah dan berkurangnya iman seseorang 

adalah dilihat dari kadar kuat atau lemahnya keimanan itu sendiri. Kadar 

keimanan akan bertambah kuat jika disertai dan diperkuat dengan ketaatan. 

Namun, kadar keimanan tersebut dapat juga bertambah lemah atau berkurang jika 

selalu diiringi dengan kemaksiatan.

Ada lima uns

sebagaimana tersebut dalam surat Al

                                        
19 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhari, 

Daar al Fikr, Kairo, 1981, hal. 8
20 Muhammad Munir Jimbaz, 

dari al Muflihun), Pustaka al Kautsar, Jakarta, hal. 51
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i kadar kuat atau lemahnya keimanan itu sendiri. Kadar 

keimanan akan bertambah kuat jika disertai dan diperkuat dengan ketaatan. 

Namun, kadar keimanan tersebut dapat juga bertambah lemah atau berkurang jika 

selalu diiringi dengan kemaksiatan.

Ada lima unsur yang harus dimiliki seseorang dalam beriman, 

sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 177 :

                                                
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhari, Shahih Bukhari Juz

Daar al Fikr, Kairo, 1981, hal. 8
Muhammad Munir Jimbaz, Karakter Orang Sukses Dunia Akhirat(terj. AM Basamalah 

dari al Muflihun), Pustaka al Kautsar, Jakarta, hal. 51
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“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, serta 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang yang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila 
berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan 
dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan 
mereka itulah orang orang yang betaqwa”.

Dalam ayat tersebut tergambar bahwa segala amal kebaikan yang 

dilakukan oleh seorang hamba dalam Islam, senantiasa harus dilandasi keimanan. 

Sebelum menunaikan kewajiban-kewajiban dalam agama, seperti shalat, puasa, 

zakat, jihad, tawakal dan sabar, terlebih dahulu Allah Swt. memberikan  

persyaratan untuk melandasinya dengan keimanan yang mengandung  lima unsur 

(rukun) sebagaimana disebutkan dalam ayat diatas, dilengkapi dengan unsure 

keenam yang tercantum dalam hadist Rasulullah Saw. Sebagai berikut :
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Umar bin Khatab r.a berkata : “Pada suatu hari kami sedang duduk-duduk 
bersama Rasulullah Saw., tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang 
barpakaian sangat putih, rambutnya hitam, dan ia tidak tampak seperti 
sedang bepergian, dan tidak ada seorangpun dari kami yang mengenalnya. 
Orang tersebut duduk dihadapan Rasul dengan menyandarkan lututnya di 
atas paha Nabi seraya berkata : “ Hai Muhammad, berilah saya kabar
tentang Islam!. Nabi bersabda, Islam itu adalah bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan 
Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan 
Ramadhan, serta menunaikan ibadah haji ke Mekkah bila mamapu serta 
aman diperjalaannya. Laki-laki tersebut berkata, “Betul apa yang kau 
katakan”. Maka kami (sahabat) merasa heran karena ia bertanya tetapi ia 
yang membenarkannya. Selanjutnya, laki-laki itu berkata, “Hai 
Muhammad, berilah saya kabar tentang Iman!”. Nabi saw. bersabda, Iman 
itu ialah percaya kepada Allah, percaya kepada Malaikat-malaikat-Nya, 
percaya kepada Rasul-rasul-Nya, percaya kepada kiamat, percaya kepada 
ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Laki-laki tersebut berkata. 
“Betul apa yang engkau katakan.” Kemudian ia berkata lagi, “Hai 
Muhammad, berilah saya kabar tentang Ihsan!”. Nabi saw. Bersabda, 
Ihsan itu adalah engkau sembah Tuhanmu seolah-olah engkau Melihat-
Nya, kalau engkau tak dapat berbuat demikian, maka yakinilah Dia 
melihat engkau” (H.R. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, 
An nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al Bazzar)21

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 177 dan hadist Rasulullah di atas, 

dapat dirumuskan mengenai tujuan pendidikan keimanan, sebagai berikut : 

1. Menanamkan keyakinan dalam diri anak didik akan hakekat rukun iman yang 

enam, yakni percaya kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya 

yang baik maupun yang buruk.

2. Membiasakan anak didik untuk melaksanakan rukun Islam yang lima dengan 

benar, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu.

3. Menumbuhkan kesadaran dalam diri anak didik dan konsep Ihsan. Artinya 

dalam melaksanakan ibadah apapun haruslah secara ikhlas dan sepenuh hati, 

hingga anak tersebut dapat merasakan akan pengawasan dan kehadiran Allah 

Swt. dengan hati nuraninya.

                                                
21 Lafadz hadis diambil dari Imam Muslim, Shahih Muslim juz I, op.cit.,hal. 22
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B. Pendidikan Keimanan Bersama Rasulullah

Pada dasarnya, Al-Qur’an diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada 

manusia, menyeru mereka kepada aqidah tauhid, dan mengajari atau membimbing 

mereka bertingkah laku yang lurus demi kebaikan dirinya maupun masyarakatnya. 

Hal tersebut akan mengantarkannya pada kesempurnaan insani guna mewujudkan 

kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai 

petunjuk, manusia memerlukan pendidikan agama sebagai proses dalam 

memahami ajaran-ajaran Al-Qur’an dan kemudian mengamalkan apa yang telah 

dipahaminya.

Inti pendidikan agama terletak pada pendidikan keimanan. Para psikolog 

berpendapat bahwa dalam keimanan kepada allah Swt. Terdapat kekuatan 

spiritual luar biasa yang dapat membantu orang beriman mengatasi kegelisahan, 

ketegangan, dan kesulitan hidup di zaman modern ini.22 Dunia modern yang telah 

dikuasai oleh kehidupan material dan di dominasi oleh persaingan keras untuk 

mendapatkan materi, telah menimbulkan ketegangan, stress, dan kegelisahan, atau 

bahkan penyakit kejiwaan lainnya dalam diri manusian yang miskin akan nilai 

spiritual.

Seorang psikoanalisis, A.A. Brill berkata bahwa “orang yang beragama 

secara benar sama sekali tidak akan menderita penyakit kejiwaan”. Berdasarkan 

eksperimennya, orang beragama yang terbiasa mendatangi tempat-tempat ibadah 

mempunyai kepribadian yang lebih baik daripada mereka yang tidak beragama 

atau yang tidak menjalankan ibadah apapun.23 Kenyataan ini menunjukan bahwa 

keimanan mempunyai pengaruh besar terhadap jiwa manusia. Keimanan dapat 

menambah kepercayaan terhadap diri sendiri, meningkatkan kemampuan bersabar 

dan menanggung kesulitan hidup, serta memberikan perasaan aman, tentram, dan 

bahagia dalam diri manusia. Orang yang beriman secara benar tidak akan takut 

dan gelisah menghadapi segala kesulitan yang terjadi dalam kehidupan.

                                                
22 Muhammad Usman Najati, Al-Qur’an dan Psikologi, (terj. Ade Asnawi dari Al Qur’an 

wa ilm l Nafs, Aras Pustaka, Jakarta, Hal. 217
2323 Ibid, hal. 217



Al-Qur’an perasaan aman dan tentram karena adanya iman di hati dalam 

surat Ar Ra’d ayat 28:

“Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjad
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati 
menjadi tentram”

Dari ayat tersebut jelas bahwa ingat kepada Allah merupakan salah satu 

cara merefleksikan keimanan kep

diwujudkan dengan jalan mengikuti semua tuntunan yang telah digariskan

Hal itulah satu-satunya cara untuk mewujudkan rasa aman bagi manusia dan 

membebaskannya dari kegelisahan hidup. Seorang mukmin yang sedari kecil telah 

mendapatkan pendidikan ke

lebih siap menghadapi segala tantangan di usia dewasanya. Untuk itu peran orang 

tua sangat menentukan bagi tertanam dan terpeliharanya keimanan dalam jiwa 

seorang anak. Pemahaman orang tua tentang pendidikan iman secara benar 

menjadi modal berharga bagi mereka dalam mendidik anak

iman yang dilakukan hendaknya didasarkan kepada wasiat dan petunjuk 

Rasulullah dalam menyampaikan dasar

dalam diri Rasulullah terdapat teladan

disebutkan dalam surat Al Ahzab ayat 21 :

“Sesungguhnya telah ada pada diri Raasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” 

Qur’an perasaan aman dan tentram karena adanya iman di hati dalam 

surat Ar Ra’d ayat 28:

orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati 
menjadi tentram”

Dari ayat tersebut jelas bahwa ingat kepada Allah merupakan salah satu 

cara merefleksikan keimanan kepada-Nya. Iman kepada Allah juga dapat 

an jalan mengikuti semua tuntunan yang telah digariskan

satunya cara untuk mewujudkan rasa aman bagi manusia dan 

membebaskannya dari kegelisahan hidup. Seorang mukmin yang sedari kecil telah 

mendapatkan pendidikan keimanan, ia akan menjadi pribadi yang tangguh dan 

lebih siap menghadapi segala tantangan di usia dewasanya. Untuk itu peran orang 

tua sangat menentukan bagi tertanam dan terpeliharanya keimanan dalam jiwa 

seorang anak. Pemahaman orang tua tentang pendidikan iman secara benar 

menjadi modal berharga bagi mereka dalam mendidik anak-anaknya. Pendidikan 

iman yang dilakukan hendaknya didasarkan kepada wasiat dan petunjuk 

Rasulullah dalam menyampaikan dasar-dasar keimanan kepada anak. Sebab 

dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi setiap orang sebagaimana 

disebutkan dalam surat Al Ahzab ayat 21 :

“Sesungguhnya telah ada pada diri Raasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” 
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Untuk mencapai hasil pendidikan keimanan yang diharapkan, sudah pasti 

tak dapat dilakukan tanpa mengikuti jejak dan teladan Rasulukllah saw. secara 

tepat dan benar Salah satunya adalah dengan merujuk kepada contoh dan teladan 

beliau yang dipaparkan dalam hadist-hadist yang shahih. Dalam salah satu hadist, 

beliau memaparkan bahwa akidah Islam itu mempunyai enam aspek (unsure, 

rukun), yakni iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-

Nya, iman kepada hari akhir dan juga kepada segala ketentuan yang digariskan-

Nya. Keseluruhan aspek tersebut merupakan hal; yang gaib, sehingga tak akan 

mampu ditangkap dengan panca indera. Hal inilah yang sering menimbulkan 

kebingungan dalam diri orang tua dalam menanamkan keenam aspek tersebut 

pada diri anak. Bagaimana cara menjelaskannya, dan bagaimana seorang anak 

dapat mengekspresikan keyakina yang telah didapatnya. Semua itu merupakan 

sesuatu hal yang sulit bagi orang tua. Padahal, apabila kita perhatikan hadist-

hadist Rasulullah, maka iman bukanlah mempercayai dan mempelajari hal-hal 

yang ghaib saja. Banyak sekali cabang-cabang iman yang lainnya.24 Bahkan, 

Rasulullah saw. pernah menyatakan bahwa “Tidaklah disebut beriman seorang 

diantara kamu sebelum dia mencintai sahabatnya seperti dia mencintai dirinya 

sendiri”.25 Hadist-hadist yang senada dengan ini ternyata masih banyak. Hal ini 

menunjukkan bahwa penanamna keimanan bukan hanya mengajarkan tentang hal-

hal yang ghaib, tetapi banyak yang berhubungan dengan dimensi social dan 

kemasyarakatan.

Namun, apabila mempelajari dan menelaah sejarah kehidupan Rasulullah 

akan ditemukan beberapa pola dasar pembinaan keimanan sebagaimana yang 

diajarkan oleh beliau. Rasulullah saw. telah memberikan contoh dan praktek yang 

mudah dijalankan dalam menanamkan keimanan kepada seorang anak. Semua 

praktek dan teladan yang beliau berikan telah terbukti menghasilkan generasi 

muslim yang benar-benar menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan di dunia 

dan juga menjadi generasi yang diRidhai oleh Allah Swt.

                                                
24 Ibid, hal 108
25 Afif Muhammad, Islam Mazhab Masa Depan, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, hal. 

248
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Sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan keimanan kepada anak yang 

benar-benar berhasil mewarnai tata kehidupan masyarakat muslim hayalah yang 

ditunjukkan para sahabat Rasulullah saw. sebagai hasil perjuangan beliau. 

Rasulullah tidak hanya memberikan teori yang tidak dibuktikan dalam kehidupan 

konkritnya, tetapi justru memberikan contoh da tuntunan praktis yang diperlukan 

dalam mendidik anak berdasarkan tauhid. Para sahabat meriwayatkan hadist 

tentang praktek beliau tersebut, banyak diantaranya yang masih berusia anak-

anak. Mereka inilah yang mengalami secara langsung didikan Rasulullah  dalam 

bidang keimanan.26

Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh, setidaknya terdapat lima pola 

dasar pembinaan akidah atau keimanan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah, 

yakni :

1. Membacakan kalimat tauhid kepada anak

2. Menanamkan kecintaan anak kepada Allah Swt.

3. Menanamkan kecintaan anak kepada Rasulullah

4. Mengajarkan Al-Qur’an kepada anak

5. Menanamkan nilai perjuangan dan pengorbanan dalam diri anak.27

Kelima pola dasar pendidikan iman tersebut tidak dikhususkan bagi usia 

tertentu, tetapi secara fleksibel dapat diperuntukkan bagi semua jenis usia. Hanya 

saja, cara penyampaian, materi, metode dan alat harus disesuaikan dengan usia 

dan kemampuan seorang anak. Misalnya, buku-buku sebagai alat pendidikan yang 

digunakan harus diperkenalkan secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan 

kematangan seorang anak. Bagi anak-anak yang telah menginjak dewasa, buku-

buku yang dipilih dan diberikan haruslah bertujuan untuk memperkuat 

keimananya. Berbeda dengan fasilitas yang diberikan kepada anak yang berusia 

dibawahnya. Hal inilah mengapa para orang tua perlu mempelajari dan 

                                                
26 Muhammad Thalib, Praktek Rasulullah saw. Mendidik Anak (bidang aqidah dan 

Ibadah) Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2000, hal.12
27Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Mendidik Anak Bersama Rasulullah (terj. 

Kuswandani dari Manhaj al Tarbiyah al Nabawiyah li al Thifl), Al Bayan, Bandung, 2000, hal. 
110
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mengetahui ciri-ciri perkembangan setiap tahapan usia anak-anaknya, sehingga 

dapat memilihkan sarana dan metode yang tepat bagi mereka. Disamping itu, 

orang tua akan lebih mampu mendidik mereka secara benar, sehingga dapat 

menghindari kesalahan dalam cara mendidik yang berakibat tidak baik bagi 

perkembangan anak selanjutnya. 

Secara rinci akan dijelaskan mengenai kelima pola dasar pembinaan 

keimanan, sebagai berikut :

1. Menanamkan Kalimat Tauhid Pada Anak

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, bahwasannya Rasulullah saw. 

bersbda:

 (  

“Jadikanlah kata-kata pertama yang diucapkan seorang anak laa ilaaha 

illallah. Dan bacakanlah padanya ketika menjelang maut kalimat Laa ilaaha 

illallah” (H.R. Al Hakim).28

Berpedoman pada hadist diatas, maka sebagai langkah awal ketika seorang 

bayi lahir ke dunia adalah mengenalkannya dengan kalimat tauhid. Saat itu,setelah 

dibersihkan fisiknya, bayi pun harus dibersihkan batinnya dari sifa-sifat syirik. 

Kepadanya diinformasikan kalimat tauhid melalui suara azan, sebab kalimat 

tersebut bagaikan sebuah proklamasi bagi si bayi atas tanggungjawab orang 

tuanya. Azan berfungsi sebagai informasi pertama tentang kalimat tauhid dan 

perintah shalat bagi bayi yang baru dilahirkan.29 Proses penanaman nilai-nilai 

tauhid diawali melalui indera pendengar. Hal ini dimaksudkan agar kalimat 

tauhidlah yang pertama masukkedalam pendengaran anak dan akan menjadi 

                                                
28 Ibid, hal. 56
29 Thoha Abdul al Afifi, Hak Orang Tua pada Anak dan Hak Anak pada Orang Tua (terj. 

Zeid Husein), Daar el Fikr Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 82
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kalimat pertama yang diucapkan oleh lisannya dan dipahaminya.30 Proses 

penanaman nilai-nilai tauhid ini diawali melalui indera pendengar pastilah 

terdapat rahasia yang besar. Ternyata, ajaran Rasulullah lima belas abad yang lalu 

ini bukan hanya sebagai sebuah kemasan kuno. Penelitian para ahli di zaman 

modern ini telah membuktikan adnya rahasia dan hikmah dibalik perintah 

Rasulullah tersebut.

Hasil penelitian seorang psikolog, Woodworth dkk., menemukan bahwa 

indera manusia yang pertama kali berfungsi adalah telinga sebagai indera 

pendengar. Menurut hasil penelitian tersebut, telinga sudah berfungsi sebagai 

indera pendengar saat bayi masih berusia lima bulan dalam rahim seorang ibu.31

Berbeda dengan alat indera lainnya, telinga merupakan alat indra siap pakai pada 

periode pra natal. Tak heran, jika di daerah pedesaan para ibid an orang tua dahulu 

selalu berpesan pada putriya yang sedang hamil agar mrnghindarkan diri dari 

menggunjing orang lain ataupun mendengarkan obrolan yang tidak pantas. 

Bahkan, akhir-akhir ini penelitian pun membuktikan bahwa bayi yang dalam 

kandungan yang sering diperdengarkan music klasik berpengaruh terhadap 

peningkatan kecerdasannya di saat lahir. Hal ini merupakan bukti bahwa indera 

pendengar sudah berfungsi sejak anak masih dalam kandungan .

Lebih jauh, penelitian Murray dan Mishkin tentang system limbic

membuktikan bahwa dalam otak besar diproses kemampuan manusia untuk 

mengingat kembali kesan-kesan dan informasi yang telah di perolehnya sejak 

kecil. Kelenjar thalamus yang terletak di bagian dalam otak besar, terdiri dari 

kumpulan sel yang sangat halus dan berfungsi melerai setiap informasi melalui 

pendengaran.32 Berbagai penemuan para ahli tersebut membuktikan bahwa 

tanggungjawab orang tua muslim untuk memperdengarkan aaazan di telinga bayi 

yang baru lahir sudah tidak lagi dinilai sebagai perintah yang berdimensi 

normative belaka. Tetapi, perintah Rasulullah tersebut sudah dapat di 

                                                
30 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid 2, Pustaka Amani, 

Jakarta, 1999, hal. 166
31Woodworth, Psychology, Mc. Millan, New York, 1995, hal. 324
32Jalaluddin, Mempersiapkan Anak Sholeh Telaah Pendidikan terhadap Sunnah 

Rasulullah, Grafindo, Persada, Jakarta, 1996, hal.53
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pertanggungjawabkan secra ilmiah. Sungguh cendikia Rasulullah, yang telah 

mampu mengucapkan kalimat-kalimat pendek. Sekalipun mereka menirukan 

kalimat yang diajarkan tanpa mengerti maknanya, namun kalimat tersebut akan 

terekam dalam hati dan pikirannya. Kalimat tauhid tersebut akan mempengaruhi 

perkembangan pemikiran dan jiwa anak setelah dewasa kelak. Orang tua juga 

harus mengusahakan agar suara yang sering didengar anak adalah pengetahuan 

tentang Allah, baik mengenai ke-esaan-Nya, kasih saying-Nya, pengawasan-Nya 

maupun keberadaan-Nya yang selalu menyertai manusia. Pengajaran tauhid 

semacam ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dan denga cara yang praktis dan 

mudah dilakukan. Mengajarkan dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid lainya 

dapat dilakukan melalui nada (nyanyian) maupun lewat cerita yang bertemakan 

ajaran tauhid. Lewat pengajaran semacam ini akan membuat anak lebih tertarik 

untuk mengucapkannya berkali-kali.

Diharapkan ketika anak telah mencapai usia dewasa, ia telah meyakini 

bahwa Allah lah yang patut di sembah dan dimintai pertolongan. Ia juga akan 

merasa selalu di awasi dan di damping oleh Allah dimanapun berada. Perasaan 

inilah melahirkan sifatat ihsan dalam diri seorang anak. Di usia dewasanya, orang 

tua tunggal mrngarahkan dan membimbing keimnannya dengan menyediakan 

fasilitas yang dapat meningkatkan ketaatan seorang anak kepada Allah.

2. Menanamkan Kecintaan Kepada Allah Swt.

Setiap anak pasti pernah menghadapi sebuah persoalan dalam hidupnya, 

baik persoalan yang berhubungan dengan dirinya sendiri, orang tuanya, teman-

teman pergaulannya, maupun dengan masyarakat. Setiap anak akan 

mengekspresikan persoalan yang dihadapipnya dengan cara yang berbeda, 

tergantung pada usia dan kematangan pribadinya. Terlepas dari cara apakah yang 

digunakan anak untuk mengatasi persoalannya, yang jelas seorang anak harus 

dibekali perasaan cinta kepada Allah sebagai modal dalam menghadapi persoalan 

hidupnya.

Dengan cinta kepada Allah Swt. Akan tumbuh dalam diri seorang anak 

rasa percaya diri dan keyakinan bahwa Allah akan selalu menolong dan 
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mendampinginya  saat menghadapi masa-masa yang sulit. Anak juga akan yakin 

adanya pengawasan Allah terhadap segala tingkah lakunya, sehingga ia akan 

berusaha untuk taat pada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, niscaya akan 

member anak kekuatan dalam dirinya untuk siap menghadapi gelombang 

kehidupan yang dapat membuatnya resah. Kekuatan iman yang telah tertanam 

dalam dirinya membuatny lebih siap menyongsong masa depannya. Cahaya iman 

yang telah bersemi dalam hatinya akan berubah menjadi kekuatan besar yang 

semakin menambah keyakinan akan keberadaan Allah yang selalu mengontrol 

tingkah lakunya.

Menanamkan kecintaan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara melatih 

dan membiasakan anak melakukan semua perbuatan baik dengan memperbanyak 

amal ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama 

manusia. Itulah sebabnya, saat anak memasuki usia 7 tahun orang tua 

diperintahkan untuk melatih mereka dengan ibadah shalat. Selanjutnya, latihan 

tersebut diperkeras menjadi bentuk kepatuhan saat anak menginjak usia 10 tahun. 

Bentuk bimbingan orang tua terhadap anak-anaknya memang harus di sesuaikan 

dengan tahapan usia seorang anak, sebab itulah cara mendidik anak yang paling 

efektif.

Dalam rentang usia 7-14 tahun, anak-anak sudah memiliki kemampuan 

untuk mengemban amanat, tanggungjawab, maupun tugas yang diberikan. Maka, 

dalam rentang usia inilah bimbingan orang tua dititikberakan pada pembentukan 

disiplin. Hal tersebut berbeda dengan pendidikan anak usia 0-7 tahun yang pada 

dasarnya masih berupa pembentukan pembiasaan.33

Berbeda lagi sikap orang tua dalam menghadapi anak yang berusia remaja, 

maupun usia dewasa. Metode yang digunakan orang tua dalam mendidik anak 

usia remaja dan dewasa adalah dengan cara mengajaknya dialog, diskusi, dan 

bermusyawarah layaknya dua orang teman sebaya.34 Jangan lagi mereka 

diperlakukan seperti anak kecil, tetapi harus dididik dengan memperlakukannya 

                                                
33 Jalaluddin, op.cit.,hal. 81 dan 87
34 Ibid., hal.89
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sebagai seorang teman. Mereka tidak layak lagi dipaksa melakukan ibadah tanpa 

keikhlasan dan kesadaran dari dirinya sendiri.

Perbedaan pendidikan pada setiap jenjang usia anak mengharuskan orang 

tua mempelajari dan mengetahui cirri-ciri pekembangan setiap anaknya. Dengan 

demikkian, mereka akan mampu membimbing anak-anak mereka dengan cara 

mengidentifikasikan diri dengan tingkat perkembangan usia dan pemahaman 

anak. Menurut al-Syaibani, penyesuaian cara dalam memberikan bimbingan 

dengan tingkat usia anak merupakan cara mendidik yang paling efektif.35 Hal 

tersebut sesuai pula dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau pun tak 

segan-segan menyesuaikan diri (mengidentifikasi) dengan sikap dan tingkah laku 

para cucu beliau saat mendidik dan mengajaknya bermain-main.

3. Menanamkan Kecintaan kepada Rasul

Kecintaan pada Rasulullah merupakan perwujudan bentuk persaksian umat 

Islam yang kedua, yakni kesaksian bahwa Nabi Muhammad selaku utusan-Nya. 

Karenanya, para ulama terdahulu selalu berupaya mewujudkan kesaksian ini 

dengan jalan menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dalam diri anak-

anaknya. Apabila telah tertanam dalam jiwa anak rasa cinta Rasul, otomatis akan 

menambah pula kecintaan anak kepada agama Allah.

Jika mengamati perkembangan anak secara teliti, akan ditemukan masa-

masa dimana terdapat kecenderungan yang kuat dalam diri anak untuk mencari 

idola atau sosok yang bisa ia tiru. Kecenderungan ini terjadi saat anak menginjak 

usia baligh, sampai menginjak usia dewasa awal. Dalam masa ini anak cenderung 

untuk selalu meniru dan bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan pujaannya. 

Biasanya, tokoh yang diidolakan adalah sesorang yang dianggap paling hebat 

dalam segala hal atau tokoh yang memiliki keistimewaan tertentu dalam dirinya.

Pendidikan Islam mempunyai cara dalam menyalurkan kecenderungan 

anak terhadap sosok idola, yakni dengan menjadikan Rasulullah sebagai tokoh 

yang perlu dikagumi dan diteladani sifat dan kepribadiannya. Orang tua 

                                                
35 Muhammad al Toumy al Syaibani, op.cit., hal.598
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diharapkan mampu membiasakan anak-anak mereka selalu mencontoh perilaku 

Rasulullah sebagai perilaku yang patut menjadi pujaan setiap insan.

Menanamkan cinta kepada Nabi saw. Dalam diri anak dapat dilakukan 

dengan jalan :

1. Membiasakan anak selalu melaksanakan apa yang dikerjakan Rasulullah. 

Misalnya, dengan mengajarkan do’a-do’a yang selalu dibaca Nabi dalam 

kehidupan sehari-hari.

2. Membiasakan anak untuk menghafal dan mempelajari hadist-hadist Nabi 

yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari.

3. Memperkenalkan anak pada sejarah kehidupan Rasulullah. Pengetahuan 

tentang sejarah kehidupan Nabi akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak 

sehingga tumbuh kecintaan yang tulus kepada Nabi-Nya. Pengetahuan ini 

juga akan membentuk pribadi anak menjadi kokoh dan kuat dalam 

menghadapi pengaruh buruk lingkungannya sebagaimana pribadi yang 

dimilimi beliau.

4. Menceritakan dan menggambarkan pada anak sifat-sifat dan pribadi 

Rasulullah. Mengenalkan sifat-sifat fisik dan pribadi beliau merupaka 

keharusan jika menghendaki seorang anak mengidolakandan mencintai 

Nabinya. Semakin banyak sifat yang dikenali anak, akan semakin terasa dekat 

hubungan batin anak dengan Nabinya. Hal tersebuit akan mendorongnya 

berperilaku seperti beliau. Untuk itu, orang tua harus mengenalkan sifat-sifat 

yang dimiliki beliau sebagaimana telah dilakukan pula oleh para sahabat dan 

para ulama-ulama besar lainnya.36

Menurut Quraish Shihab, ada dua hal yang mesti diperhatikan dalam 

meneladani pribadi Rasulullah Saw., yaitu:

1. Kekhususan beliau yang tidak boleh atau tidak harus diteladani,sebab 

kekhususan ini berkaitan dengan fungsi beliau sebagai rasul. Misalnya,

                                                
36 Mengenai sifat-sifat dan pribadi Rasulullah dapat di rujuk pada beberapa buku, 

misalnya, Muhammad Nur Abdul Hafizh, op.cit., hal. 135-137, Quraish Shihab, Secercah Cahaya 
Ilahi, Mizan, Bandung, 2000, hal. 16-18
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kebolehan menghimpun lebih dari empat orang istri dalam saat yang sama,

kewajiban shalat malam, dan larangan menerima zakat.

2. Keteladanan terhadap beliau sebagai manusia biasa, terlepas dari tugas 

kerasulannya. Dalam hal inipun perlu di teliti, apapkah yang di lakukan Nabi 

berkaitan dengan upaya pendekatan diri kepada Allah, maka hal tersebut patut 

diteladani. Namun,jika yang di lakukan Nabi adalah hal yang bersifat pribadi 

atau berkaitan dengan kondisi social budaya, maka peneladanan dalam hal ini 

berstatus mubah. Misalnya, selalu memekai sandal kuning, berambut 

gondrong, ataupun memakai jubah. 37

Pengetahuan tentang pemilihan dalam meneladani pribadi Rasulullah ini 

hanyalah dapat dijelaskan pada anak yang telah menginjak dewasa dan telah 

mampu berfikir secara logis. Bagi anak yang berusia di bawahnya cukuplah jika 

mengetahui sebanyak mungkin sifat-sifat beliau dan meneladaninya sesuai dengan 

kemampuan seorang anak.

4. Mengajarkan Al-Qur’an pada Anak

    Pengajaran Al-Qur’an memiliki pengaruh besar terhadap tumbuhnya 

keimanan dalam diri anak. Dalam mempelajari Al-Qur’an,secara bertahap anak 

akan mengenal Tuhannya melalui firman-firman Allah yang di bacanya.dalam 

proses pengajaran ini pula, tanpa di sadari jiwa anak akan mulai terikat dengan 

apa yang telah di pelajarinya. Dia akan mulai mengenal bentuk-bentuk perintah, 

larangan-larangan-Nya, dan mengenal kisah-kisah kehidupan orang yang 

terdahulu sebagai ibrah baginya.

Untuk memperkuat keimanan dalam diri anak, orang tua wajib 

menanamkan kecintaan anak pada Al-Qur’an sedini mungkin. Ibn Khaldun 

berpendapat bahwa Al-Qur’an merupakan dasar pendidikan Islam pertama yang 

akan membentuk kepribadian anak secara keseluruhan.38 Saat seorang anak telah 

mampu mengucapkan sesuatu atauou menirukan ucapan orang lain and faham 

                                                
37 Quraish Shihab, op.cit.,hal. 23
38 Muhammad Nur Abdul Hafizh, op.cit., hal.139
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tentang ucapan itu, maka harus dimulailah pelajaran Al-Qur’an pada diri anak 

tersebut. Dan disaat pengetahuan agama seorang anak meningkat seiring dengan 

kedewasaannya, orang tua tidak boleh hanya bangga sebatas anak mahir membaca 

Al-Qur’an saja. Justru, pengaruh besar bagi kepribadian anak diperoleh saat 

seseorang mampu memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an. Di sinilah 

peran orang tua dalam memilih sarana dan metode yang tepat agar anak mampu 

memahami Al-Qur’an dengan benar.

5. Menanamkan Nilai Perjuangan dan Pengorbanan Dalam Diri Anak

Keimanan yang tertanam kuat dalam jiwa anak adalah dambaan setiap 

orang tua muslim. Salah satu sarana yang dapat menguatkan aqidah anak ini 

adalah dengan menanamkan nilai pengorbanan dalam diri anak guna membela 

membela akidah dan kebenaran yang diyakiniya.

Tantangan yang dihadapi seorang anak dimasa kini semakin berat 

disbanding zaman orang-orang tua dahulu. Pengaruh budaya Barat semakin 

gencar menyerang dan menggoyahkan jiwa anak dari keimanannya. Dengan 

ditanamkannya sikap perjuangan dan pengorbanan dalam jiwa anak diharapkan 

seorang anak akan lebih mampu membela dan mempertahankan akidah yang 

diyakininya.

Diharapkan pula mereka mampu menghadapi gejolak dan tantangan dunia 

modern saat ini. Keyakinan yang kuat akan kenbenaran Islam akan membawa 

seorang anak berani berkorban dalam dalam memperthankan kebenaran 

agamanya. Dengan bekal keimanannya, ia akan menjadi pribadi yang tidak 

terombang-ambing oleh arus kehidupan dan tetap berpegang pada tuntunan Ilahi.

Penanaman nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan dapat dilakukan 

derngan cara-cara praktis. Salah satunya, lewat cerita bertemakan tauhid yang  

menonjolkan keteguhan serta keberanian tokohnya dalam mempertahankan aqidah 

atau keimanannya. Kisah seperti ini dapat memberikan semangat pada diri anak 

untuk memiliki tekad dan keberanian menegakkan kebenaran dalam memegang 

ajaran tauhid. Kisah yang bertemakan tauhid amat besar pengaruhnya terhadap 

diri anak di masa dewasanya kelak, ketika banyak menghadapi banyak godaan 
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dan rintangan dala menjalani agamanya. Pengetahuan yang direkam anak dimasa 

kecilnya akan berpengaruh di alam bawah sadarnya, sehingga dapat 

mengendalikannya saat menghadapi persoalan hidupnya. Seandainya kelak di 

masa dewasanya mereka tergoda dan terjerumus dalam perbuatan dosa, maka 

mereka akan dapat kembali ke jalan-Nya karena penghayatan agama yang pernah 

mereka alami di masa kecilnya muncul kembali di saat-saat menghadapi cobaan 

hidup tersebut.39

Demikianlah kelima pola dasar yang harus diperhatikan oleh para orang 

tua ketika memberikan pendidikan dan pembinaan keimanan dalam diri anak-

anaknya. Secara khusus, Imam Al-Ghazali telah memberikan tuntunan praktis 

dalam menanamkan keimanan adalah derngan memberikan hafalan terlebih 

dahulu. Saat anak hafal akan sesuatu dan memahaminya, akan tumbuhlah di 

dalam dirinya sebuah keyakinan yang memperkuat keyakinan sebelumnya. Inilah 

proses pembenaran dalam sebuah keimana dalam diri anak.40

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa dalam proses penanaman 

akidah, tidaklah perlu mengajarkanpada anak bagaimana cara mereka berbicara 

dan menjelaskan tentang pemahaman mereka terhadap keimanan secara detail. 

Ataupun mengajak mereka berdiskusi tentang masalah keimanan dan masalah-

masalah ghaib lainnya untuk mengetahui sejauh mana anak mampu memahami 

keimanan.41 Pengajaran model ini hanya perlu diberikan bagi anak yang telah 

dewasa dan telah mampu berfikir secara logis da argumentatif.42 Bagi anak usia 

dibawahnya, cukuplah bagi mereka untuk menyibukkan diri membaca Al-Qur’an, 

mempelajari tafsirnya, mempelajari dan menghafal hadist-hadist Rasul, dan juga 

menyibukkan diri dengan amalan-amalan harian dalam bentuk ibadah ritual. 

Dengan semua kesibukkan tersebut, secara tidak langsung akan timbul keyakinan 

dan keimanan yang kuat dalam diri anak. Cahaya hidayah sedikit demi sedikit 

                                                
39 Muhammad Thalib, op.cit., hal.32
40 Imam al Ghazali, Ihya Ulumuddin Jilid I, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang,tt., hal.

94
41 Ibid.
42 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, hal. 118
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akan meresap dalam jiwa anak ketika mereka melakukan berbagai ibadah 

keseharian, tanpa mereka sadari secara langsung.

Demikianlah pola pendidikan keimanan yang dilakukan oleh Rasulullah, 

sahabat-sahabatnya, dan juga para ulama terdahulu saat menanamkan keimanan 

dalam diri anak-anak mereka.




