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BAB II 

MENANAMKAN NILAI-NILAI AKIDAH ANAK DALAM KELUARGA 

DAN URGENSINYA 

A. Nilai Akidah 

1. Pengertian Nilai 

Nilai dalam Kamus Bahasa Indonesia: nilai adalah, taksiran, sifat-sifat (hal-hal) 

penting yang dianggap perlu atau yang berguna bagi kemanusiaan yang dapat 

mendorong manusia mancapai tujuannya.1 Nilai dalam bahasa Arab disebut al-Qimah 

atau al-Taqdir.2 Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara 

pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara 

pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan 

yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau 

diinginkan.3 

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan nilai-nilai ideal yang 

terbentuk dalam pribadi manusia yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut bahasa pengertian nilai yang dimaksud adalah sifat-sifat atau hal-hal yang 

penting atau berguna bagi kemanusiaan.4 

Secara definitif, moral adalah “..... nilai-nilai yang tertanam dalam kepribadian 

seseorang...”. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat agama, maupun semua nilai-nilai 
                                                 

1Muhammad Ali, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hlm. 269.  
2Anas Sudion, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.  
3Robbins, Stephen P. Perilaku Organisasi Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 146-

156. 
4Akmal Hawi, Perkembangan Pemikiran Pendidikan Dalam Islam, (Palembang: IAIN Raden 

Fatah Press, 2006), hlm. 79. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Ide
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yang ada pada masyarakat.5 Nilai merupakan suatu sifat atau tujuan dari kehidupan 

seseorang atau segolongan sedemikian rupa sehingga orang yang bersangkutan 

mempunyai hasrat agar sifat atau tujuan ini harus atau seharusnya berlaku.6 

Dari pendapat di atas maka nilai dapat diartikan makna yang terkandung di 

dalam suatu hal yang bersifat positif atau baik sehingga untuk mendapatkan nilai 

tersebut harus mengikuti tuntunan atau mengikuti alur untuk mencapai nilai tersebut. 

Pendidikan Islam sebagai proses transfer pengetahuan (transfer of knowledge), 

transfer metode (transfer of methodology), dan transfer nilai-nilai (transfer of values).7 

Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Etika juga juga sering 

disebut sebagai filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolak ukur 

tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam konteks 

etika pendidikan dalam Islam maka sumber etika dan nilai-nilai yang paling shahih 

adalah Al -Qur‟an dan Sunah.8 

Nilai adalah bagian yang penting atau berguna sebagai tolak ukur tindakan atau 

perbuatan manusia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu 

hal yang dianggap memiliki makna, baik makna negatif ataupun positif, baik atau 

buruk, benar atau salah. 

 

                                                 
5 Nurlaila, Kualitas Guru Agama Abad XXI, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2012), hlm. 40.  
6Ali Nurdin dkk, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm. 2.42.  
7Ahmad Tantowi, Pendidikan Islam di Era Transformasi Global, (Semarang: PT.  Pustaka Rizki 

Putra, 2009), hlm. 22. 
8 Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur‟an dalam Sistem Pendidikan 

Nasional, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 3.  
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2. Macam-Macam Nilai 

 Adapun macam-macam nilai menurut Robbins Stephen P adalah sebagai 

berikut: 

a. Nilai Material; yang dimaksud nilai material adalah jumlah pengetahuan yang 
diajarkan. Semakin lama akan semakin banyak pengetahuan yang ia dapatkan. 

b. Nilai Formal; adalah nilai pembentukan yang berkaitan dengan daya serap atas 
pengetahuan yang telah diterimanya. 

c. Nilai Fungsional; yang dimaksud dengan nilai fungsional ialah relevansi 
pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. 

d. Nilai Esensial; ialah nilai hakiki seperti ajaran agama Islam.9 

Sedangkan Ali Nurdin dkk berpendapat, nilai terbagi menjadi dua. Pertama, 

Nilai-nilai yang bersifat asasi atau absolut. Nilai ini tidak mengalami perubahan oleh 

zaman dan waktu. Kedua, nilai-nilai yang bersifat instrumental, karena berupa alat saja 

sehingga lebih cenderung untuk berubah. Jika ia diganti dengan alat yang lebih baik, 

maka ia berubah dan berganti sama sekali.10 

Noeng Muhadjir dalam Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori 

Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif  membagi nilai menjadi dua macam berkaitan dengan 

fungsi pendidikan. Yakni nilai insaniah dan nilai ilahiah pada subyek didik dan satuan 

sosial masyarakat.11 Nilai-nilai insaniah merupakan nilai-nilai yang tumbuh atas 

kesepakatan manusia. Sedangkan nilai-nilai ilahiah merupakan nilai-nilai yang 

dititahkan Tuhan melalui para rasul seperti taqwa, iman, adil dan sebagainya. 

                                                 
9 Zakiah Daradjat,  Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,( Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 

hlm. 192-195. 
10 Ali Nurdin dkk, Pendidikan Agama Islam, Op.,Cit., hlm. 2.42.  
11 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial 

Kreatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 17. 
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Selanjutnya berhubungan dengan pengertian pendidikan Islam adalah proses 

tranformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik...” 

Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai ilahi dan nilai-nilai insani.12 

a) Nilai ilahi mempunya dua jalur; pertama, nilai yang bersumber dari sifat-sifat 
Allah yang tertuang dalam Al-Asma Al-Husna sebanyak 99 nama yang indah. 
Kedua, nilai yang bersumber dari hukum-hukum Allah, baik berupa hukum 
linguistik-verbal (qurani) maupun yang verbal (kauni). 

b) Sedangkan nilai insani merupakan nilai yang terpancar dari daya cipta, rasa, 
dan karsa manusia yang tumbuh untuk memenuhi kebutuhan peradaban 
manusia. 
 

Dapat dipahami macam-macam nilai secara garis umum terbagi menjadi dua 

yakni nilai bersifat absolut yang berasal dari Tuhan berupa ajaran yang diturunkan 

melalui wahyu, dan nilai adat yang merupakan hasil kesepakatan manusia. 

Macam-macam nilai memiliki pengertian tersendiri hanya saja nilai yang akan 

berpengaruh dalam pembahasan judul penulis adalah mengenai nilai-nilai pendidikan 

Agama Islam dalam pokok materi akidah yang bersumber pada ajaran Allah SWT yang 

termaktub dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang bersifat absolut yang tidak akan 

berubah mengikuti zaman. 

3. Pengertian Akidah 

Pengertian akidah ( عقيد -menurut bahasa Arab (etimologi) berasal dari kata al (ا

„aqdu ( عقد ثيق ) yang berarti ikatan.13 At-tautsiiqu (ا تّ  yang berarti kepercayaan atau (ا

                                                 
12 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Hamzah, 2011), hlm. 29-30. 
13 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 

2007), hlm. 274. 
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keyakinan yang kuat, al-ihkaamu ( اإح) yang artinya mengokohkan (menetapkan), dan 

ar-rabthu biquw-wah ( ّ ّربط بق   .yang berarti mengikat dengan kuat (ا

Sedangkan menurut terminologis di antaranya pendapat Hasan al-Banna 

mengatakan bahwa akidah ialah beberapa hal yang harus diyakini kebenarannya oleh 

hati, sehingga dapat mendatangkan ketenteraman, keyakinan yang tidak bercampur 

dengan keragu-raguan.14 Dalam Islam akidah dimaknakan sebagai keyakinan-keyakinan 

dasar Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim.15 

Akidah dalam pengertian terminologi adalah iman, keyakinan yang menjadi 

pegangan hidup bagi setiap pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, akidah selalu 

dikaitkan dengan rukun iman atau arkan al-iman yang merupakan asas bagi ajaran 

agama Islam.16 Pengertian iman yang bersifat khusus terbatas pada rukun iman yang 

enam. Dan pengertian ini merupakan penafsiran atau penjelasan Rasulullah SAW 

terhadap makna iman dalam Hadis ketika Jibri AS datang dalam wujud manusia untuk 

bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan.17 

Ilmu akidah ialah ilmu yang membahas masalah, kepercayaan, keimanan, 

kepada wujud dan keesaan Allah, para ulama menganggap bahwa yang dibicarakan itu 

merupakan prinsip pokok dalam ajaran agama Islam.18 Akidah merupakan pondasi 

                                                 
14 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta: LPII, 2004). hlm. 4. 
15 Syahrin Harahap & Hasan Bakti Nasution, Ensiklopedia Akidah, Op.Cit.,hlm. 66. 
16 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 3. 
17 Syaikh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hulaby, Dasar-Dasar Pembinaan Wawasan Anak Muslim, 

penerjemah: M.Ihsan Zainudin, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), hlm. 19. 
18 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Op.Cit., hlm. 64. 
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dalam setiap agama, demikian juga dalam Islam. Oleh karenanya akidah haruslah benar 

dan harus berdasarkan dalil-dalil serta argumentasi yang meyakinkan.19 

Untuk membentuk kesalehan anak sejak dini seorang anak wajib mengetahui 

rukun iman. Mereka harus mengenal Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para 

rasul, hari akhir dan mempercayai takdir baik dan buruk.20 

Pemahaman iman yang pasti ini juga harus disertai dengan kepatuhan hati dan 

ketundukan kehendak yang terwujud dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum 

Dzat yang diimani, serta diikuti dengan keridhaan hati dan penyerahan diri. Lalu 

pemahaman dan ketundukan ini harus pula diikuti dengan kehangatan relung-relung hati 

yang kemudian mendorong untuk mengerjakan semua konsekuensi akidah dan 

komitmen dengan prinsip-prinsip etika dan perilakunya, serta berjuang menegakkannya 

dengan harta dan jiwa.21 

Akidah berperan sebagai obor penunjuk jalan, sedang amal (perbuatan) sebagai 
sistem dan strukturnya. Akidah belum bermakna sebagaimana mestinya sebelum 
ia dibuktikan dengan melakukan amal-amal saleh. Dengan demikian, sistem 
akidah dan amal dalam Islam bersifat total dan saling berhubungan antara satu 
dengan lainnya, sehingga tidak terbatas hanya dalam mempercayai dan meyakini 
rukun iman, melainkan harus terimplementasi dalam aktivitas manusia sebagai 
buahnya.22 
 
Akidah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah SWT 

dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepada-Nya, beriman kepada 

                                                 
19 Syahrin Harahap & Hasan Bakti Nasution, Ensiklopedia Akidah, Op.Cit, hlm. 24. 
20 Abu Abdullah Musthafa ibn al-„Adawy, Fikih Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan Anak 

Sejak Dini dilengkapi nasihat para Dokter dan Psikologi Anak), penerjemah: Umar Mujtahid dkk, 
(Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 173.  

21 Syaikh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hulaby, Dasar-Dasar Pembinaan Wawasan Anak Muslim, 
Op.Cit., hlm. 24. 

22 Syahrin Harahap & Hasan Bakti Nasution, Ensiklopedia Akidah, Op.Cit, hlm. Xiv. 
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Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari akhir, dan takdir baik 

dan buruk. Dan jika diartikan secara luas iman ialah keyakinan penuh yang dibenarkan 

oleh hati, diucapkan oleh lisan dan diwujudkan oleh amal perbuatan. 

 Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan nilai-nilai akidah merupakan 

nilai-nilai dari pendidikan Islam dalam pokok bahasan keimanan (akidah) ke dalam 

kehidupan anak melalui rukun iman dan amal perbuatan. 

4. Dasar Akidah 

Dalam membicarakan dasar pendidikan Islam berarti membicarakan dasar 

Syariat Islam yakni Al-Qur‟an dan Hadits.  Di antaranya ayat-ayat berikut ini: 

a. QS. Luqman : 13 

                       

       

Artinya:“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar." (QS. Luqman 31 : 13)23 

 

 

                                                 
23 Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahan. (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 

2010), hlm. 412. 
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b. QS. Luqman : 17 

                         

            

Artinya:”Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS. Luqman 31 : 17)24 

c. QS. Al Baqarah: 132-133 

                          

          

Artinya:“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian 

pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah 

telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam 

keadaan Muslim". (QS. Al Baqarah 2: 132)25 

                                                 
24Ibid.  
25Ibid., hlm. 20.  
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Artinya:“Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Ya'qub,  ketika ia 

berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" 

Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek 

moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan 

kami hanya berserah dirikepada-Nya". (QS. Al Baqarah 2: 133)26 

d. Q.S An-Nisaa’ : 136 

                            

                           

              

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 ingkar kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, 
maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.” (Q.S An-Nisaa‟ 4 
:136)27 

 

                                                 
26Ibid.  
27Ibid., hlm. 100.  



37 
 

Selanjutnya hadits yang menerangkan tentang akidah  

: أ  ؟ ق ر ع اإي : ... فأخ خطّ أيض ق ر اب ا ت ع ع َئ ه  ت ب

) س ا  شِر ... (ر قدر خير  ت ب ي اآخر  ا رس   كت 

Artinya: “Dari Umar bin Khattab RA. berkata pula: … Beritahukanlah kepadaku 

mengenai Iman?”. Rasulullah SAW bersabda: “Engkau percaya kepada 

Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari akhir dan 

engkau percaya pula kepada qadha dan qadar yang baik maupun yang buruk 

…”. (HR. Muslim).28  

 Setelah mengetahui dasar pendidikan akidah dalam keluarga di atas mengenai 

nasihat Luqman terhadap anaknya agar tidak mempersekutukan Allah. Begitupun 

Ya‟qub mengatakan kepada anak-anaknya agar memeluk agama Allah yang Esa, dapat 

kita lihat bahwa Al-Qur‟an dan Al Hadits ternyata memberikan statemen yang jelas dan 

tegas tentang perlunya pendidikan akidah dalam keluarga. Akidah Islam sebagai dasar 

ajaran agama Islam membicarakan keyakinan-keyakinan dasar yang harus dianut oleh 

setiap muslim. 

5. Tujuan Akidah 

Ketika kita membicarakan tujuan akidah sama halnya kita membicarakan tujuan 

pendidikan agama Islam karena akidah merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. 

Adapun beberapa tujuan akidah diantaranya: 

                                                 
28 Zainuddin Abi al Farj al Baghdadi, Jāmi‟ al „Ulūm Wa al Hikām, (Jakarta: Dinamika Berkah 

Utama, t.t.), hlm. 21.   
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Muhammmad Yunus mengungkapkan tujuan pendidikan dalam bidang 

keimanan ialah: 

a. Agar memiliki keimanan yang teguh kepada Allah, Rasul-rasul, Malaikat-
malaikat, hari akhir, kitab-kitab dan qada dan qadar. 

b. Agar memiliki keimanan berdasarkan kesadaran dan ilmu pengetahuan, bukan 
sebagai pengikut buta atau taklid semata. 

c. Agar keimanan itu tidak mudah rusak apalagi diragukan oleh orang-orang yang 
beriman.29 

Akidah itu tujuan utamanya memberi didikan yang baik dalam menempuh jalan 

kehidupan, menyucikan jiwa lalu mengarahkannya kejurusan yang tertentu untuk 

mencapai puncak dari sifat-sifat yang tinggi dan luhur dan lebih utama lagi supaya 

diusahakan agar sampai tingkat ma‟rifat yang tinggi.30 

Tujuan pengajaran akidah ialah mewujudkan maksud-maksud sebagai berikut: 

a. Memperkenalkan kepada murid akan kepercayaan yang benar, yang 
menyelamatkan mereka dari siksaan Allah Ta‟ala. Juga memperkenalkan tentang 
rukun iman, ketaatan kepada Allah, dan beramal dengan amal yang baik untuk 
kesempurnaan iman mereka. 

b. Menanamkan iman kepada Allah, pada para Malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, 
Rasul-rasul-Nya adanya takdir baik dan buruk dan tentang hari kiamat ke dalam 
jiwa anak. 

c. Menumbuhkan generasi yang kepercayaan dan keimanannya sah dan benar, yang 
selalu ingat kepada Allah, bersyukur, dan beribadah kepada-Nya. 

d. Membantu murid agar mereka berusaha memahami berbagai hakikat, umpanya: 
1) Allah berkuasa dan mengetahui segala sesuatunya walau sekecil apa pun. 
2) Percaya bahwa Allah adil, baik di dunia maupun di akhirat. 
3) Membersihkan jiwa dan pikiran murid dari perbuatan syirik.31 

                                                 
29 Muhammad Yunus, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Jakarta: Hidakarya Agung, t.t), hlm. 

23. 
30 Sayid Sabiq, Aqidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman, alih bahasa Moh. Abdai Rathomy 

cet. XVIII, (Bandung: Diponogoro, 2010), hlm. 19. 
31Muh. Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008), hlm. 116-117. 
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Dapat penulis simpulkan tujuan dari akidah ialah mempelajari dasar-dasar ajaran 

agama Islam yang pokok materinya mengenai pengenalan terhadap Allah dan apa yang 

telah diturunkan-Nya, pengenalan terhadap utusan-utusan Allah dan pengenalan 

terhadap apa yang akan terjadi kelak setelah kematian. Hingga menimbulkan rasa 

keyakinan yang benar akan agama Islam dan apa yang harus dijalankan sebagai 

pemeluk agama Islam (sebagai seorang muslim). 

6. Sumber Akidah 

 Sumber pendidikan Islam yang dimaksudkan di sini adalah semua acuan atau 

rujukan yang artinya memancar ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan 

ditrasinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber ini tentunya telah diyakini 

kebenaran dan kekuatannya dalam mengantar aktivitas pendidikan, dan telah teruji dari 

waktu ke waktu.32 

Landasan Pendidikan Agama Islam secara garis besar ada tiga yaitu: Al-Qur`an, 

As-sunnah, dan perundangan yang berlaku di suatu Negara, namun tidak berbeda 

dengan landasan pendidikan agama Islam maka sumber pendidikan akidah bagi anak  

juga berdasarkan pada Al-Qur‟an dan As-sunnah. 

 

 

 

 

                                                 
32 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Hamzah, 2011), hlm. 31. 
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a. Al-Qur`an 

Secara harfiah Al -Qur‟an dapat diartikan sebagai bacaan yang sempurna, karena 

tiada suatu bacaanpun sejak manusia mengenal tulis dan baca yang dapat menandingi 

Al -Qur‟an Al-Karim33.  

Al -Qur‟an merupakan bacaan yang paling baik bagi penganut agama Islam, baik 

diwaktu senang maupun susah, demikian juga dikala sedih dan dikala gembira bahkan 

membaca Al-Qur‟an itu sendiri bukan hanya sekedar menjadi rangkaian ibadah, tetapi 

juga sebagai obat penawar bagi orang-orang yang gelisah jiwanya34.  

Salah satu kewajiban dari umat Islam itu adalah mempelajari Al-Qur‟an dan 

mengajarkannya. Kewajiban belajar membaca Al-Qur‟an maupun kewajiban 

mempelajari isi kandungan ayat, agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam 

kehidupan manusia. 

Al -Qur‟an berfungsi sangat vital bagi manusia yaitu sebagai petunjuk bagi 

manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil serta dapat juga sebagai 

pedoman hidup bagi kehidupan manusia yang sangat penting untuk dipelajari. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

س س، حديث أب  ي  اهللا ع قرآ ، ع ا  ا ا د : تع فس ، ق ذ  ا ف

س ر  خ ا ا .(ر ي  اإب ف عق (بيد  أشد تف  

                                                 
33 M. Yusuf  Hamiri, Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Palembang: Rafah Press, 

2010), hlm. 46.   
34 Ibid., hlm. 3.   
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Artinya: “Abu Musa RA berkata: Nabi SAW bersabda: Telatenilah mempelajari Al-

Qur‟an, demi Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya, Al-Qur‟an itu lebih cepat 

larinya daripada onta yang terlepas dari tali ikatnya. (HR. Bukhari, 

Muslim)35. 

Keutamaan  membaca  dan  mempelajari Al-Qur‟an adalah 36: 

1) Membaca dan mendengarkan Al-Qur‟an, mendapatkan ganjaran pahala yang 

sama dan juga sebagai obat bagi orang yang kesusahan. 

2) Membaca dan menulis Al-Qur‟an merupakan ibadah dan juga mendapatkan 

pahala (ganjaran). 

3) Orang yang senang membaca Al-Qur‟an akan di bela pada hari kiamat. 

Ibnu Shalah di dalam Abdul Aziz Mustafa, berkata bahwa, ”Membaca Al-
Qur‟an merupakan sebuah kehormatan yang dianugerahkan Allah kepada 
manusia. Disebutkan bahwa malaikat tidak diberi kehormatan semacam itu. Oleh 
karena itu, mereka ingin mendengarkannya dari manusia”. Kehormatan 
semacam ini akan menjadi lebih sempurna jika membaca Al-Qur‟an tersebut 
dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas  merupakan  kunci  utama  yang  harus  diingat  
oleh para pembaca Al-Qur‟an37.  

Islam adalah agama yang membawa misi umatnya menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran. Al -Qur`an merupakan landasan paling dasar yang dijadikan 

acuan dasar hukum tentang Pendidikan Agama Islam. Firman Allah tentang Pendidikan 

sebagai berikut : 

                                                 
35 Muhammad Fuad „Abdul Baqi, Al-Lu‟lu‟ Wal Marjan, alih bahasa Salim Bahreisy, cet. 3. 

(Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hal. 235-236. 
36 M. Yusuf  Hamiri, Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Op. Cit., hal. 5-6.  
37 Abdul Aziz Mustafa, 10 Sebab  Dicintai Allah, alih bahasa Kusrin Karyadi, cet. 3. (Jakarta: 

Qisthi Press, 2005), hlm. 8-9. 
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Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

maha mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al -Alaq 96 : 1-5)38 

Ayat-ayat tersebut menggambarkan perintah Tuhan kepada manusia untuk 

meyakini adanya Tuhan Pencipta manusia  (dari segumpal  darah),  selanjutnya untuk 

memperkokoh keyakinan dan memelihara keyakinan tersebut hendaklah manusia 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran. 

b. As-Sunnah 

As-sunnah meurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa dilakukan, atau jalan 

yang dilalui. As-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi SAW 

berupa perkataan, perbuatan, taqrirnya ataupun selain dari itu.39 Yang termasuk selain 

itu (perkataan, perbuatan dan ketetapannya) adalah sifat-sifat, keadaan, dan cita-cita 

(himmah) Nabi SAW yang belum tercapai. 

                                                 
38 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan. Op.Cit., hlm. 597. 
39Zuhdi dalam Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, Op.Cit., hlm. 40.  
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Suatu hal yang sudah diketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad SAW 

diutus ke bumi ini, salah satunya adalah untuk memperbaiki moral atau akhlak umat 

manusia, sebagaimana sabdanya : 

ّ بعثت أَ ت  ر اأ خَ ق   

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia”. (Al-Ja‟fiy, t.t.:689). 

Makna hadist ini sudah jelas, tujuannya sudah dapat dimengerti oleh umat 

muslim. Namun yang terpenting dibalik hadist ini adalah, memformulasikan sistem, 

metode, atau cara yang harus ditempuh oleh para penanggung jawab pendidikan dalam 

meneruskan misi risalah, yaitu menyempurnakan keutamaan akhlak.  

Rasulullah Muhammad SAW juga seorang pendidik, yang telah berhasil 

membentuk masyarakat rabbaniy, masyarakat yang terdidik secara Islami. Rasulullah 

SAW adalah pendidik yang agung yang telah meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam. 

Robert L. Gullick, Jr. dalam bukunya Muhammad The Educator, sebagaimana dikutip 

oleh Ahmad menulis :40 

 Muhammad betul-betul seorang pendidik yang membimbing manusia menuju 
kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar serta melahirkan ketertiban dan 
kesetabilan yang mendorong perkembangan budaya Islam, suatu revolusi sejati 
yang memiliki tempo tidak tertandingi, dan gairah yang menantang. Hanya 
konsep pendidikan yang paling dangkalah yang berani menolak keabsahan 
meletakan Muhammad di antara pendidik-pendidik besar sepanjang masa, 
karena dari sudut pragmatis, seorang yang mengangkat prilaku manusia adalah 
seorang pangeran di antara seorang pendidik. 

 

                                                 
40 Ibid., hlm. 41. 
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 Adapun corak pendidikan yang diturunkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW 

adalah sebagai berikut.41 

1) Disampaikan sebagai rahmatan li al-„alamin (rahmat bagi semua alam). 
2) Disampaikan secara utuh dan lengkap, yang memuat berita gembira dan 

peringatan pada umatnya. 
3) Apa yang disampaikan adalah kebenaran mutlak dan terpelihara autentitasnya. 
4) Kehadirannya sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa 

bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan. 
5) Perilaku Nabi SAW tercermin sebagai uswatun hasanah  yang dapat dijadikan 

figur atau suri tauladan.  
6) Dalam masalah Teknik operasional dalam pelaksanaan pendidikan Islam 

diserahkan penuh pada umatnya. 
 

Dari uraian di atas perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Rasulullah SAW  

mengandung pendidikan. Oleh karenanya maka pendidikan agama Islam harus di 

dasarkan kepada hadist-hadist Nabi baik dalam perencanaan maupun dalam tahap 

operasionalnya. 

 
7. Fungsi Akidah 

Sesuai dengan fungsinya sebagai dasar agama maka keberadaan akidah sangat 

menentukan bagi seorang muslim, sebab dalam sistem teologi agama ini diyakini bahwa 

sikap, perbuatan, dan perubahan yang terjadi dalam perilaku dan aktivitas seseorang 

sangat dipengaruhi oleh sistem teologi atau akidah yang dianutnya.42 

Untuk itu fungsi akidah bagi seorang muslim dapat dilihat paling tidak dalam 

empat hal; 

a. Akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan 
inilah dibangun ajaran Islam lainnya, yaitu syariah dan akhlak. Oleh karena 

                                                 
41 Ibid., hlm 41-42.  
42 Syahrin Harahap & Hasan Bakti Nasution, Ensiklopedia Akidah, Op., Cit., hlm xiii. 
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itu pengalaman ajaran Islam lainnya seperti shalat, puasa, haji, etika Islam 
dan seterusnya, dapat diamalkan di atas bangunan dasar tersebut. 

b. Membentuk kesalehan seseorang di dunia, sebagai modal mecapai 
kebahagiaan di akhirat. 

c. Menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. 
d. Akidah berfungsi untuk membuktikan seseorang sebagai muslim atau non-

muslim.43 
 

Pada sisi lain akidah berfungsi memotivasi pandangan (word view) yang positif 

terhadap dunia. Ini merupakan counter terhadap keyakinan sebagian orang yang 

beriman bahwa dunia ini penuh dengan keburukan, kejahatan dan dosa, dan oleh 

karenanya, bernilai rendah.44 

Akidah merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan seseorang. 

Oleh karenannya, ia dapat disebut titik tolak dan sekaligus merupakan tujuan hidup 

mereka. Atas dasar itu, maka akidah memiliki peran penting di dalam memunculkan 

semangat peningkatan kualitas hidup seseorang. Fungsi tersebut antara lain: 

1) Akidah dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Sebab manusia 
yang di dalam dirinya tertanam akidah/keyakinan yang kuat, akan selalu 
merasa optimis dan merasa akan berhasil dalam segala usahanya. 

2) Akidah dapat menimbulkan kedisiplinan. Disiplin yang dimaksud, seperti 
disebut Yusuf Qardhawi, adalah kepatuhan atau ketaatan dalam mengikuti 
semua ketentuan dan tata tertib yang berlaku, termasuk hukum alam 
(sunnatullah) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

3) Akidah berpengaruh dalam peningkatan etos kerja. Sebab seseorang yang 
memiliki kayakinan yang mantap akan selalu berupaya keras dalam 
memberhasilkan kerjanya.  45 
 

Dapat disimpulkan fungsi akidah menimbulkan suatu hal yang positif mulai dari 

meningkatkan keimanan hingga peningkatan kualitas hidup sesuai dengan pokok ajaran 

                                                 
43Ibid., hlm. xiii.  
44Ibid., hlm, xv. 
45Ibid., hlm, xvi.  



46 
 

agama Islam yang akan membuat kesalehan pada diri setiap mukmin yang menjalankan 

pokok-pokok ajaran tersebut.  

8. Materi Akidah 

Materi akidah yang paling pokok dalam menanamkan keimanan adalah meliputi 

enam perkara:  

a. Ma‟rifat kepada Allah 
b. Ma‟rifat dengan alam yang dibalik alam semesta ini 
c. Ma‟rifat dengan kitab-kitab Allah 
d. Ma‟rifat dengan Nabi-nabi serta Rasul-rasul Allah 
e. Ma‟rifat dengan hari akhir 
f. Ma‟rifat kepada takdir46. 
 
Pengertian akidah secara khusus, yaitu mengandung pengertian rukun iman. 47 

Namun, jika dilihat mengenai arti akidah pada penjelasan sebelumnya orang dapat 

dikatakan memiliki akidah yang kuat tidak hanya mengucapkan dengan lisan tetapi juga 

mengakar kuat dalam hati dan ditunjukan melalui perbuatan. Maka materi akidah tidak 

hanya mengenai rukun iman yang enam tetapi juga pengamalan dari kepercayaan 

kepada yang Maha Esa serta menjalankan apa yang menjadi perintahNya merupakan 

bagian dari akidah.  

a. Rukun iman 

1) Iman Kepada Allah  

Pada dasarnya, keimanan kepada Allah SWT harus mencakup tiga konsep atau 

unsur dasar, yaitu: Pertama, mengetahui dan memahami konsep ketuhanan. Kedua, 

                                                 
46 Sayid Sabiq, Akidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman, Op.Cit., hlm. 16-17. 
47 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, Op.Cit., hlm. 4.  
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menetapkan konsep ketuhanan hanya kepada Allah Ketiga, meniadakan konsep 

ketuhanan lain kepada selain Allah.48 

Iman kepada Allah merupakan asas atau fundamental yang diatasnya didirikanlah 

segala kehidupan kerohanian. Dari ma‟rifat kepada Allah itulah bercabang pada ma‟rifat 

pada nabi dan rasul, malaikat, kitab-kitab, hari akhir dan takdir.49 

Sementara menurut Abu Abdullah Musthafa ibn al-Adawy dalam Fikh 

Pendidikan Anak pendidikan yang dapat dilakukan dalam menanamkan iman pada anak 

kepada Allah SWT antara lain: 

a) Uraikan kepada mereka apa itu iman kepada Allah SWT kenalkan mereka 
dengan Tuhan mereka, dan jelaskan surat ini: ”Katakanlah: Dialah Allah Yang 
Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia 
tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang 
setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlash: 1-4)         

b) Beritahukan pada anak anda Allah SWT Maha Esa. Tidak ada sekutu dalam 
kerajaannya dan tidak ada Tuhan kedua setelah-Nya. Sebab, kalau ada Tuhan-
tuhan lain selain Allah, tentu alam semesta ini akan binasa. Sebagaimana yang 
difirmankan Allah SWT, ”Katakanlah: Jikalau ada Ilah-Ilah di samping-Nya, 
sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Ilah-Ilah itu mencari jalan kepada 
(Rabb) Yang mempunya „Arsy.”(QS. Al-Isra : 42). 

c) Peringatkan anak Anda dari syirik (menyekutukan Allah SWT) dan ajarkan 
tauhid kepada anak Anda. Karena Allah mengharamkan surga bagi orang yang 
menyekutukan-Nya.  

d) Kenalkanlah anak anda dengan Tuhannya, bahwa Dialah Sang pencipta, pemberi 
rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi kejayaan dan 
kehinaan, yang melapangkan dan menyempitkan rezeki, yang mengangkat dan 
merendahkan derajat makhluk. 

e) Ajarkan pada anak Anda bahwa selain Allah SWT tidak boleh dimintai (dengan 
doa), tidak boleh diharap dan tidak boleh disembah. Menyembah selain Allah 
SWT adalah syirik; menyembelih selain untuk Allah SWT adalah syirik; 
bersumpah atas nama selain Allah SWT adalah syirik; nazar pada selain Allah 
SWT adalah syirik. 

f) Ajarkan pada Anak Anda bahwa segala hukum adalah milik Allah SWT. 

                                                 
48Abdurrahman An Nahlawi, Ushulut Tarbiyah Islamiyah..., Op.Cit, hlm. 87. 
49 Sayid Sabiq, Akidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman, Op.Cit., hlm. 30. 
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g) Ajarkan pula pada putra putri anda nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. 
h) Ajarkan seluruh keyakinan ahlu sunnah wa jama‟ah dengan kata-kata yang 

mudah dicerna anak.50 
 

Dari beberapa poin di atas tentu hal yang paling utama adalah mengenai iman 

kepada Allah, maka uraiakan masalah iman kepada anak kemudian beritahukan juga 

bahwa Allah Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Ajarkan tentang hanya Allahlah tempat 

meminta pertolongan dengan cara berdoa, Allahlah Maha Kuasa yang menciptakan 

seluruh bumi dan isinya, Allah juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat dan manusia 

wajib mengikuti syariatnya.  

 
2) Beriman kepada Malaikat 

Dalam fiqh pendidikan anak dijabarkan bahwa beriman kepada malaikat Allah 

dapat dijelaskan melalui beberapa hal di bawah ini: 

a) Katakan kepada anak bahwa mempercayai keberadaan mereka dalah wajib dan 
keimanan tidak akan tercapai tanpa iman kepada malaikat. 

b) Malaikat adalah hamba-hamba Allah SWT yang dimuliakan. Mereka bertasbih 
siang dan malam tanpa mengenal lelah. Mereka tidak sombong dalam 
melaksanakan ketaatan dan ibadah. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari 
cahaya. Diantara mereka ada yang bertugas memikul Arsy. Ada juga yang 
bertugas sebagai perantara Allah SWT dan para Nabi-Nya. Ada juga yang 
bertugas mencatat semua perbuatan manusia. Ada juga yang bertugas mencabut 
nyawa ketika ajal seseorang telah tiba. Ada juga yang bertugas menjaga gunung 
dan awan. Ada juga yang menghadiri majelis-majelis zikir dan majelis ilmu. Ada 
juga yang menghadiri shalat lima waktu dan shalat jumat, membantu orang-orang 
yang beriman ketika berperang dengan izin Allah SWT, memberikan ketenangan 
kepada orang-orang yang beriman dan memberikan kabar gembira mereka ketika 
meninggal dunia, menyiksa orang-orang kafir ketika ruhnya dicabut, membawa 
ruh ke langit, menanyai manusia di dalam kubur, memintakan ampunan bagi 
orang yang beriman dan mendoakan mereka agar bisa masuk ke dalm surga. Ada 
juga yang bertugas menjaga surga, menjaga neraka. Dan mereka yang menjaga 
neraka adalah malaikat yang kejam, dan tidak mendurhakai perintah Allah SWT 

                                                 
50Abu Abdullah Musthafa ibn al-Adawy, Fikh Pendidikan Anak..., Op.Cit., hlm. 174-176.  
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dan selalu melaksanakan perintah-Nya. Dan malaikat tidak akan memasuki 
rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Mereka akan mendengar bacaan 
Al -Qur‟an dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. 

c) Para malaikat bersaksi atas keesaan Allah SWT dan kerasullan para utusan-
Nya.dan mereka akan menolong para wali Allah dengan izin Allah SWT. 

d) Malaikat bukan mahluk berjenis perempuan, seperti yang dituduhkan orang-
orang kafir dan orang-orang yang suka membuat berita dusta. 

e) Malaikat akan memberi syafaat bagi orang-orang yang beriman dan bertauhid 
kelak di hari kiamat. 

f) Para malaikat menulis semua perbuatan dan perkataan yang kita lakukan. 
g) Dan Allah memilih beberapa utusan di antara para malaikat, seperti jibril AS. 51 

Pada dasarnya, keimanan pada malaikat merupakan penyempurna keimanan 

kepada Allah. Artinya keimanan kepada malaikat merupakan syarat mutlak untuk 

menunjukan keimanan kepada Allah dan memperjelas konsep ketuhanan, keagungan 

Allah, serta kekuasaan Allah memiliki tentara dan petugas yang menaati perintahnya. 

Keimanan kepada malaikat pun mendidik diri untuk hidup teratur, taat, dan menata 

segala persoalan hidup dengan keyakinan bahwa Allah yang Mahakuasa telah 

mewakilkan penataan sebagian masalah alam semesta ini kepada para malaikatnya. 

3) Iman kepada Kitab-Kitab Suci 

  Iman kepada kitab-kitab suci, adapun penjabarannya sebagai berikut ini:  

a) Jelas kepada anak anda tentang kitab-kitab suci, yang diturunkan Allah SWT           
kepada para rasul-Nya, yang di dalamnya terdapat perintah untuk mengesakan 
Allah SWT dan beriman kepada-Nya dan pada rasul-Nya; penjelasan tentang 
halal dan haram; berita yang telah terjadi dan yang akan terjadi; hukum-hukum 
yang memutus kan perkara manusia; ajakan menuju kebaikan, dan peringatan 
untuk menjahui segala kejelekan. 

b) Beriman kepada semua kitab-kitab samawi adalah wajib. Mengingkari kitab-
kitab samawi adalah kufur dan dapat menyebabkan kemurtadan. 

                                                 
51Ibid., hlm. 177-178.  
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c) Di antara kitab-kitab samawi adalah taurat yang diturunkan kepada Musa AS, 
Zabur kepada Nabi Daud AS, Injil yang diturunkan kepada Isa AS, dan Al -
Qur‟an yang diturunkan kepada nabi kita, Muhammad SAW.52 

 
  Iman kepada kitab-kitab suci adalah wajib meskipun kitab agama Islam adalah 

Al -Qur‟an namun kitab-kitab yang lain adalah wahyu Allah SWT yang merupakan 

petunjuk (wahyu) bagi umat sebelum turunnya Al-Qur‟an. Sehingga umat Islam wajib 

mengimani kitab-kitab lain yang telah diturunkan oleh Allah dan Al-Qur‟an adalah 

kitab terakhir yang diturunkan Allah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya.  

4) Iman kepada Para Rasul Allah 

 Beberapa materi yang dapat diberikan kepada anak mengenai materi iman 

kepada para Rasul di antaranya: 

a) Ceritakan juga pada putra putri anda tentang para Nabi dan Rasul mereka juga 
adalah hamba-hamba Allah SWT yang juga manusia. Mereka para lelaki yang 
diutus untuk para manusia, yang diperintahkan untuk mengesakan Allah SWT . 

b) Di antara mereka, Allah SWT memilih beberapa Rasul yang ulul azmi (bertekad 
baja), mereka dalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. 

c) Beriman kepada semua Rasul dan Nabi adalah wajib. Tidak mempercayai salah 
satu dari mereka sama halnya dengan tidak mempercayai semuanya. Mereka 
adalah manusia-manusia yang paling baik, paling cerdas, paling sabar, paling 
bijaksana, dan paling taat kepada Allah SWT. 

d) Para Rasul adalah hamba-hamba Allah SWT yang takut pada-Nya. Mereka 
selalu menyembah dan menaati Allah SWT mereka dapat memberikan syafaat, 
dengan izin Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertauhid pada hari 
kiamat. 

e) Para Rasul adalah manusia biasa. Mereka didatangi malaikat untuk 
menyampaikan wahyu dari Allah SWT mereka tidak memiliki hubungan nasab 
dengan Allah SWT Maha Suci Allah SWT dari yang demikian itu. Sebab Allah 
SWT tidak memiliki teman dan anak. 

f) Para Rasul tidak menyembah selain Allah SWT memuliakan para Rasul dan 
melaksanakan perintah mereka adalah wajib. 

                                                 
52 Ibid., hlm.179. 
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g) Dakwah para Rasul adalah sama, yaitu ajakan untuk menyembah Allah SWT, 
menjahui thagut dan kesyirikan. 

h) Setiap Rasul memiliki syariat tersendiri yang sesuai dengan kondisi kaum di 
mana ia diutus. 

i) Kafir terhadap salah seorang Rasul, berarti kafir terhadap semua Rasul. 
Mendustakan salah seorang Rasul, berarti mendustakan semua Rasul. 

j) Penutup para Nabi dan Rasul adalah Muhammad SAW tidak ada Nabi lagi 
setelahnya. Semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada mereka 
semua.53 

 Rasul merupakan manusia biasa namun diberi tanggung jawab untuk dakwah 

mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT dan mengesakanNya. Dan di antara 

para Rasul Allah SWT memilih beberapa di antaranya yang ulul azmi. Mereka di utus 

Allah untuk umat manusia agar menjahui kesyirikan. Mereka didatangi oleh malaikat 

untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Penutup para nabi dan Rasul adalah 

Muhammad SAW.  

5) Mengingatkan Anak pada Hari Akhir 

 Dalam menjelaskan iman kepada Hari Akhir adapun yang dapat dijelaskan 

adalah sebagai berikut: 

a) Tidak sedikit ayat Al -Qur‟an yang mengingatkan hal tersebut. Ketika anak 
mengetahui ada perhitungan di hari akhir, ada pemberian pahala dan siksa, anak 
akan mengarahkan perhatiannya pada kebaikan dan menjahui keburukan. 
Ingatlah! Keselamatan amal saleh seorang terantung pada keselamatan 
akidahnya. 

b) Gambarkan pada anak anda tentang hari akhir. Itulah hari dimana Allah SWT 
mengumpulkan semua manusia, mulai dari yang pertama diciptakan sampai 
yang terakhir dicabut nyawanya, mulai dari orang-orang yang memiliki 
kekerabatan sampai orang-orang yang tidak saling kenal. Itulah hari dimana 
semua hak akan dikembalikan pada pemiliknya dan siksa akan diberikan pada 
mereka yang berbuat zalim. 

                                                 
53Ibid., hlm, 180-181.  
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c) Pada hari itu, orang-orang yang taat akan diberikan pahala surga, dan orang-
orang durhaka akan disiksa di neraka. 

d) Beritahukan juga bahwa pada hari itu ada jembatah sirath, timbangan mizan dan 
telaga Nabi SAW.  

e) Gambarkan tentang surga dan segala kenikmatan yang dipersiapkan untuk 
mereka yang saleh dan bertaqwa. 

f) Gambarkan juga tentang neraka dan siksa pedih yang diperuntukkan bagi 
mereka yang durhaka dan berdosa.54 

 Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-lima. Saat anak tahu 

akan ada hari perhitungan di mana orang-orang yang beriman dan taat akan masuk ke 

surga dan orang-orang yang banyak berbuat dosa dan tidak beriman kepada Allah akan 

masuk dalam neraka. Akan mengarahkan perhatian si anak untuk berbuat kebaikan dan 

menjahui keburukan. Akan ada pahala bagi tindakan baik atau ibadah dan akan ada dosa 

untuk perbuatan buruk dan meninggalkan kewajiban terhadap Allah SWT. 

6)  Iman kepada Takdir 

 Iman kepada takdir adalah rukun iman yang terakhir, penjelasan yang akan 

membantu dalam menjabarkannya adalah berikut ini: 

a) Beriman kepada takdir adalah kewajiban setiap muslim. Keimanan seseorang 
tidak sempurna tanpa mempercayai takdir. Semua hal yang terjadi dalam 
kehidupan dunia telah ditentukan dan dituliskan untuk manusia. Ajarkan hal 
tersebut pada anak. Ajarkan sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas RA berikut 
ini; “Wahai anak kecil! Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat: Jagalah 
Allah SWT niscaya Allah SWT akan menjagamu; jagalah Allah SWT niscaya 
kau mendapatiNya di hadapanmu; jika engkau berdoa maka berdoalah pada 
Allah SWT; dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pada Allah SWT! 
dan, ketahuilah! Jika satu kaum bersatu untuk memberimu manfaat dengan 
suatu, mereka tidak akan mampu melakukannya sedikit pun kecuali yang telah 
ditetapkan Allah SWT. padamu. Dan seandainya mereka bersatu untuk 
mencelakaimu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu melakukan sedikit 

                                                 
54Ibid., hlm. 181. 
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pun kecuali yang ditetapkan Allah SWT atasmu. Pena telah diangkat dan 
lembaran telah mengering.” 

b) Ajarkan pula bahwa kebaikan dan keburukan semuanya adalah takdir begitu 
juga dengan rezeki yang telah ditetapkan dan dibagikan. Beritahu putra putri 
anada bahwa yang memberi petunjuk adalah Allah SWT ajal dan umur 
semuanya telah ditakdirkan. Setiap ketentuan sudah digariskan. Semua musibah 
yang datang menimpa telah ditakdirkan dan dituliskan. 

c) Ajarkan sikap ridha atas semua keputusan Allah SWT dalam segala hal. Jika 
anak anda sakit, tertimpa suatu musibah atau kehilangan sesuatu maka 
katakanlah kepadanya bahwa semua itu telah ditentukan Allah SWT. 55 

 
Iman kepada takdir merupakan kepasrahan kepada apa yang telah ditetapkan oleh 

Allah baik itu musibah maupun kebahagiaan. Percaya semua yang telah terjadi adalah 

telah digariskan oleh Allah SWT. 

Sedangkan nilai-nilai akidah adalah nilai-nilai yang terdapat pada rukun iman 

yang enam di atas yang harus ditanamkan kepada anak. 

b. Ibadah 

Pengertian ibadah secara bahasa adalah kata ibadah dalam bahasa Arab terdiri dari 

rangkaian kata huruf „ain, ba‟ dan dal. Rangkaian ini mengandung dua makna yang 

sekilas nampak saling bertentangan dalam penggunaannya; pertama, bermakna 

kelembutan dan ketundukan, dan yang kedua adalah kekerasan dan kekasaran.56 

Yang pertama adalah al-„abd yaitu budak yang dikuasai. Sementara kata ibadah 

sendiri dibentuk dari kata kerja abada-ya‟budu-„ibadah, namun bentukan ini tidak dapat 

digunakan untuk pengertian yang pertama ini, sehingga kata kerja „abada tidak dapat 

                                                 
55 Ibid., hlm. 181-182. 
56 Syaikh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hulaby, Dasar-Dasar Pembinaan Wawasan Anak Muslim, 

Op.Cit., hlm. 256. 



54 
 

digunakan untuk makna; seseorang berkhidmat kepada tuannya. Yang kedua adalah al-

„abadah yang bermakna kekuatan dan kekerasan.57 

Sedangkan pengertian ibadah secara umum adalah amal-amal ikhiyariyyah yang 

dengannya seorang hamba mendapatkan keridhaan dan pahala d ari Allah dengan syarat 

memenuhi dua hal:58 

1) Dilakukan dengan benar sesuai dengan syariat Allah SWT 

2) Dilakukan dengan ikhlas kepada Allah dan tidak dimaksudkan kepada selain Allah. 

Di antara definisi ibadah secara umum menurut Syeikh al-Islam Ibnu Tayimah 
mengatakan “Ibadah itu adalah nama yang mencakupi seluruh apa yang dicintai 
dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan dan perbuatan, yang lahir 
maupun batin. Sehingga shalat, zakat, puasa, haji, perkataan yang jujur, 
menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung 
silahturahmi, memenuhi janji, beramar ma‟ruf nahi mungkar, berjihad melawan 
kaum kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, 
ibnu sabil, budak sesama manusia dan juga kepada hewan, berdoa, berzikir, 
membaca dan ibadah lain yang semacamnya, demikian pula mencintai Allah SWT 
dan RasulNya, takut kepada Allah SWT, kembali padaNya, mengikhlaskan agama 
untukNya, bersabar terhadap hukumNya, mensyukuru nikmatNya, bertawakal 
padaNya, mengharapkan rahmatNya dan takut pada azabNya, serta yang 
semacamnya; semuanya adalah ibadah kepada Allah.59 

 Pengertian yang bersifat khusus, ibadah yaitu amalan-amalan tertentu yang 

dibebankan kepada seorang hamba untuk dilaksanakan dalam bentuk syiar-syiar yang 

nampak yang menunjukan ketundukan dan ketaatan kepada Allah satu-satunya. Seperti 

rukun Islam yang lima, jihad fi sabilillah, berqurban, berdzikir dan ibadah lainnya yang 

telah dijelaskan kaifiyyat tertentunya oleh syariat.60 

                                                 
57 Ibid., hlm.256-257. 
58 Ibid., hlm. 258. 
59 Ibid., hlm.261-262. 
60 Ibid., hlm.263. 
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 Ibadah merupakan amalan-amalan yang dilakukan atas dasar penghambaan diri 

pada Allah SWT sesuai perintah dan anjuran oleh agama Islam. Sebagai implementasi 

terhadap penghambaan diri bahwa Allah adalah Esa.  

B. Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah suatu unit sosial terkecil yang terdiri dari orang yang berada 

dalam satu ikatan pernikahan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ayah dan 

ibu.61Keluarga dapat disebut sebagai unit dasar serta unsur yang fundamental dalam 

masyarakat, karena dengan keluarga kekuatan-kekuatan yang tersusun dalam komunitas 

sosial dirancang di dalamnya.62 Karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri 

atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-

anak dan seterusnya.63
 Keluarga adalah suatu kelompok orang yang memili ki nenek 

moyang, sebuah kelompok kekerabatan yang disatukan oleh hubungan darah 

(perkawinan), pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak.64 

F.J Brown berpendapat bahwa ditinjau dari sudut pandang sosiologis, keluarga 

dapat diartikan dua macam, yaitu; a) dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak 

                                                 
61 Zuhdiyah, Psikologi Agama, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2012), hlm. 126. 
62Husain „Ali Turkami, Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, Terjemahan M.S Nasrulloh, 

(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 30.  
63Maimunah Hasan, Rumah Tangga Muslim, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 7.    
64 Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar ke Arah Ilmu 

Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 74-75. 
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yang ada hubungan darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan marga; b) 

dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dan anak.65 

Definisi keluarga secara operasional adalah suatu struktur yang bersifat khusus, 

satu sama lain mempunyai ikatan melalui hubungan darah atau pernikahan.66 Keluarga 

dalam bentuk yang paling umum dan sederhana terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah 

dan ibu, keduanya merupakan komponen yang sangat menentukan kehidupan anak, 

terutama ketika masih kecil. Secara biologis dan psikologis ayah dan ibu merupakan 

pendidik utama dan yang utama bagi anak dalam lingkungan keluarga.67 

Melahirkan keturunan yang berkualitas serta shalih merupakan tujuan hidup 

dalam berkeluarga bagi seorang muslim. Agar tujuan tersebut tercapai, anak harus 

dididik secara baik dan benar. Anak juga merupakan rahmat Allah yang bernilai tinggi 

serta memiliki manfaat yang sangat besar di dunia dan akhirat. Anak juga sebagai 

amanat Allah yang harus disyukuri dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak 

di hari kiamat kepada orang tuanya.68  

Menurut Masjfuk Zuhdi, keluarga merupakan satu kesatuan sosial terkecil dalam 

masyarakat yang telah diikat oleh tali perkawinan yang sah atau resmi.69 Keluarga 

dalam penulisan ini adalah keluarga muslim, mengutip pendapat Khatib Ahmad Santhut 

bahwa keluarga muslim adalah keluarga dengan ayah dan ibu yang memegang teguh 

ajaran Allah SWT dan Sunnah Rasul, karena itu keluarga muslim merupakan intisari 
                                                 

65 M. I. Soelaeman, Pendidikan Dalam Keluarga, ( Bandung; 1978), hlm. 4-5.  
66 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 151. 
67 Fuaduddin dalam Sri Harini, Mendidik Anak Sejak Dini, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), 

hlm. 14.  
68 Ibid., hlm. 37-40.  
69 Masjfuk Zuhdi, Masa‟il Fiqhiyah, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hlm. 53. 
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dan paling prinsipil dalam usaha membentuk, dan mewujudkan masyarakat muslim.70 

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. 

Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum 

muslimin umumnya dan manhaj amal Islami khususnya. Ini semua disebabkan karena 

peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi 

masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.71  

Keluarga adalah tempat pendidikan pertama kali bagi seorang anak yang 
mengajarkan dasar-dasar pendidikan kemasyarakatan, aqidah, ibadah, akhlak, 
dan nilai budaya. Karunia dan nikmat berupa anak hanyalah dapat dirasakan 
apabila anak dididik dengan cara yang benar sehingga ia menjadi penyejuk mata 
bagi orang tua semenjak lahir hingga meninggal. Mendidik dengan cara yang 
benar adalah mendidiknya dengan pendidikan yang Islami, dan hak anak-anak 
adalah menerima pengetahuan dan pendidikan Islam yang benar.72 

 
Lingkungan rumah dan pendidikan orang tua yang diberikan kepada anaknya 

dapat membentuk atau merusak masa depan anak. Oleh sebab itu masa depan anak 

sangat tergantung kepada pendidikan, pengajaran, dan lingkungan yang diciptakan oleh 

orang tuanya. Apabila orang tua mampu menciptakan rumah menjadi lingkungan yang 

Islami, maka anak akan memiliki kecenderungan kepada agama.73 

Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kehidupan keluarga, apabila diibaratkan 
sebagai satu bangunan, demi terpelihara dari hantaman badai, topan dan 
goncangan yang dapat meruntuhkannya, memerlukan fondasi yang kuat dan 
bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Fondasi 
kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan 

                                                 
70Khatib Ahmad Santhut, Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral, Dan Spiritual Anak Dalam 

Keluarga Muslim, Terjemahan  Ibnu Murdah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 5. 
71 Mustafa Masyhur, Qudwah di Jalan Dakwah, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami 

Press, 1999), hlm. 71.  
72 Maulana Musa Ahmad Olgar, Mendidik Anak Secara Islami, Terjemahan Supriyanto Abdullah 

Hidayat, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2000), hlm. 3 – 4. 
73Ibid., hlm 56. 
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mental calon-calon ayah dan ibu. Beliau menambahkan bahwa keluarga 
merupakan sekolah tempat putra-putri bangsa belajar.74 

 
 Keluarga merupakan struktur sosial terkecil yang merupakan lembaga 

pendidikan pertama bagi anak yang tidak formal namun sangat berpengaruh terhadap 

pendidikan agama anak. Keluarga terdiri dari beberapa orang anggota di antaranya 

sebagai ayah, ibu dan anak. 

2. Ciri-Ciri Keluarga 

 Ciri-ciri keluarga meliputi beberapa unsur di antaranya pendapat Syamsu Yusuf 

sebagai berikut: 

a. Hubungan berpasangan kedua jenis. 

b. Perkawinan atau bentuk ikatan lain yang mengokohkan ikatan tersebut. 

c. Pengakuan akan keturunan. 

d. Kehidupan ekonomis yang diselenggarakan atau dinikmati bersama 

e. Kehidupan berumah tangga.75 

Ada pun dapat dikatagorikan sebagai suatu keluarga yang sehat dan bahagia yaitu: 

1) Kehidupan beragama dalam keluarga. 
2) Mempunyai waktu untuk bersama. 
3) Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga. 
4) Saling menghargai satu dengan yang lain. 
5) Masing-masing anggota keluarga mereka terikat dalam ikatan keluarga sebagai 

kelompok. 
6) Bila terjadi suatu permasalahan keluarga mampu menyelesaikan.76 

                                                 
74 M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, (Bandung:  Mizan, 2002), hlm. 254-255. 
75Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung : PT Remaja 

Rosadakarya, 2012), hlm. 36.  
76Zuhdiyah, Psikologi Agama, Op.Cit., hlm. 114.  
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Keluarga dalam bentuk yang paling sederhana dan asasi menurut Kaelany dalam 

Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan, ciri-ciri keluarga adalah berikut ini: 

a) Terdiri atas laki-laki dan perempuan  

b) Hidup dalam ikatan perkawinan 

c) Beserta anak yang diakui oleh anggota masyarakat77 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami ciri-ciri keluarga diantaranya 

memiliki ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, hidup dalam satu 

kelompok kecil, saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dan terdapat 

hubungan ikatan darah. 

3. Fungsi Keluarga 

 Ada pun fungsi keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat  menurut Kaelany 

meliputi: 

a. Implementasi taqwa kepada Allah karena merupakan Sunnah. 

b. Pemenuhan kasih sayang 

c. Pemenuhan kebutuhan biologis 

d. Menjaga keturunan78 

Sementara fungsi keluarga menurut pendapat lain menyebutkan di antaranya: 

1) Memberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya. 
2) Sumber pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis. 
3) Sumber kasih sayang dan penerimaan. 
4) Model pola perilaku yang baik. 

                                                 
77Kaelany, Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 162.  
78Ibid., hlm. 162-163.  
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5) Pemberi bimbingan bagi pengembangan prilaku yang secara sosial dianggap 
tepat. 

6) Pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka 
menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan. 

7) Pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal dan sosial yang 
dibutuhkan untuk penyesuaian diri. 

8) Stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, baik 
di sekolah maupun di masyarakat. 

9) Pembimbing dalam mengembangkan aspirasi. 
10) Sumber persahabatan atau teman berbagi bagi anak.79 

 
Menurut Jamali Sahrodi, keluarga merupakan sebuah sistem norma dan tata 

cara yang diterima umum untuk menyelesaikan sejumlah tugas yang penting. Oleh 

sebab itu, keluarga memili ki fungsi-fungsi sebagai berikut:80 

a) Fungsi pengaturan seksual 
Fungsi pengaturan seksual, merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur 
dan mengorganisasi keinginan kepuasan seksual. Tetapi lebih dari itu agar 
manusia dapat lebih sempurna dalam mengungkapkan, merasakan, dan 
menghayati cinta kasih yang dibangun dengan pasangan hidupnya. 

b) Fungsi reproduksi 
Dalam urusan reproduksi, mayoritas masyarakat tergantung dan 
mempercayakannya pada lembaga keluarga. 

c) Fungsi sosialisasi 
Kelompok primer yang pertama dari seorang anak adalah bermula dari keluarga 
yang fondasi kepribadiaannya ditanam secara kuat, sehingga ketika mulai 
tumbuh besar dan bersosialisasi dengan kelompok lain telah memili ki landasan 
kepribadian yang kuat. 

d) Fungsi afeksi 
Keluarga merupakan salah satu tempat untuk berbagi kasih sayang dan cinta. 
Akan tetapi, ketiadaan afeksi sangat menggrogoti kemampuan seorang bayi 
untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan persahabatan dan keintiman, tanggapan 
manusiawi yang penuh kasih sayang sangat penting bagi masyarakat. 

e) Fungsi penentuan status 
Dalam sebuah keluarga seseorang mendapatkan status berdasarkan umur, jenis  
kelamin, urutan  kelahiran  dan  lain  sebagainya. Di samping itu, keluarga juga 
berfungsi sebagai dasar untuk memberi status sosial, seperti seorang kuli t putih, 

                                                 
79Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Op.Cit., hlm. 38.  
80 Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pendidikan Islam, Op.Cit., hlm. 77-79. 
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orang kelas menengah dan seterusnya. 
f) Fungsi perlindungan 

Keluarga berfungsi juga sebagai tempat berteduh dan berlindung baik secara 
fisik, ekonomi, dan psikologis bagi seluruh anggotanya. 

g) Fungsi ekonomis 
Salah satu tujuan berkeluarga adalah menjalin hubungan bersama, dalam arti 
luas seluruh anggotanya bekerja sama memecahkan segala masalah atau 
persoalan yang dihadapi termasuk persoalan ekonomi. 

 

Fungsi keluarga menurut Bukhari Umar dalam Ilmu Pendidikan Islam, terutama 

orang tua jika di pandang dalam segi pendidikan Islam merupakan pendidik kodrat. 

Yakni karena mereka mempunyai hubungan darah dengan anak.81 Betapa pentingnya 

peran keluarga atau orang tua dalam perkembangan anak. Orang tua harus 

melaksanakan proses pendidikan terhadap anak-anak dan begitu juga anggota keluarga 

lain.82 

Senada dengan pendapat di atas, keluarga utamanya orang tua mempunyai 

fungsi utama dalam pendidikan anak. Orang tua harus mengusahakan suatu lingkungan 

yang sebaik-baiknya supaya anak dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang 

diinginkan.83 

Fungsi keluarga memiliki peran yang penting di mana keluarga memenuhi hasrat 

kasih sayang di antara anggota keluarga dan bimbingan terhadap anggota keluarga dan 

pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis. Secara garis besar fungsi keluarga 

adalah sebagai tempat pendidikan dan pengajaran bagi anak. Karena itu keharmonisan, 

                                                 
81Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, Op.Cit., hlm. 83.  
82Ibid., hlm. 108.  
83Samsul Munir Amin, Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 153. 
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dan ketentraman keluarga akan mendukung terlaksananya pendidikan dan pengajaran 

yang baik. 

C. Pengertian Menanamkan Nilai-Nilai Akidah Pada Anak dalam Keluarga 

  Yang dimaksud pendidikan iman atau penanaman iman adalah mengikat anak 

dengan dasar iman saat ia mampu berfikir, membiasakannya dengan rukun Islam saat ia 

mulai dapat memahami, dan mengajarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang indah saat 

ia sudah mampu  membedakan (usia tamyiz).84 

Yang dimaksud nilai-nilai iman adalah segala sesuatu yang ditetapkan melalui 
informasi yang benar yakni rukuniman yang enam. Yang dimaksud dengan 
rukun Islam adalah semua Ibadah yang bersifat fisik seperti syahat, sholat, 
puasa, zakat dan naik haji bagi yang mampu. Sedangkan yang dimaksud dengan 
prinsip-prinsip syariat Islam adalah segala sesuatu yang tekait dengan ilahiyah 
dan ajaran-ajaran Islam, berupa akidah, ibadah, akhlak, peraturan, metodologi, 
hukumdan lain-lain.85 
 

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan masing-masing unsur kata 

sehingga dapat disimpulkan pengertian menanamkan nilai-nilai akidah anak dalam 

keluarga adalah suatu proses pendidikan dalam bidang keimanan, ibadah dan syariat 

Islam yang merupakan dasar agama anak yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) 

dengan berlandaskan Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai sumber mutlak karena berasal dari 

Tuhan sehingga terimplementasikan dalam melakukan amal perbuatan. 

 

                                                 
84 Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad, Edisi Lengkap, Pendidikan Anak-Anak Dalam 

Islam, Op.Cit., hlm. 77. 
85 Ibid., hlm. 77. 



63 
 

D. Urgensi Menanamkan Nilai-Nilai Akidah Pada Anak Dalam Keluarga 

Kalangan ahli pendidik dan moral Barat juga sangat menekankan pentingnya 

pendidikan keimanan, guna membebaskan masyarakat dari sikap atheis, kehinaan, 

liberalisme, dan kriminalitas...”86 Iman kepada Allah merupakan dasar pembenahan dan 

pendidikan bagi anak-anak baik secara moral maupun mental. Dan setelah mengamati 

pendapat pada ahli pendidikan dan moral dunia, saya melihat adanya hubungan yang 

kuat antara iman dan akhlak, juga ikatan yang kuat antara akidah dan amal.87  

Tanggung jawab pendidikan iman di tangan orang tua  adalah tanggung jawab 

penting dan sensitif karena itu merupakan sumber segala keutamaan dan kesempurnaan. 

Melihat hal di atas dan penjelasan sebelumnya, urgensi menanamkan nilai-nilai 

akidah pada anak dikarenakan nilai-nilai akidah sangat berpengaruh terhadap keyakinan 

(keimanan) anak karena akidah merupakan pondasi awal dan hal yang fundamental 

dalam mendidik keagamaan anak sebelum memberikan pendidikan ibadah dan 

pendidikan yang lainnya. Nilai-nilai akidah mengandung pengertian rukun iman yang 

dapat diimplementasikan melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian anak 

akan terhindar dari perilaku yang tidak dibenarkan oleh agama dengan arahan dari orang 

tua yang merupakan lembaga pendidikan utama bagi anak. 

                                                 
86Ibid., hlm. 88. 
87Ibid.,  


