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  BAB IV 

MENANAMKAN NILAI-NILAI AKIDAH  PADA ANAK  

DALAM KELUARGA 

 

A. Metode Kasih Sayang 

 Bercermin pada sosok agung dan mulia Rasulullah SAW. Beliau adalah figur 

yang paling sukses dalam mendidik manusia. Bukan hanya berhasil mengubah 

manusia dari tidak tahu menjadi tahu, namun beliau bahkan membuat manusia keluar 

dari masa kegelapan menuju masa depan yang cemerlang.1 

 Alasan utama beliau dapat sukses dalam mendidik umatnya adalah Rasul 

melandasi setiap gerak langkahnya dengan “cinta”. Allah Berfirman: 

                        

                         

                   

Artinya:”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.2(QS. Ali Imran 3 : 159) 

Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW senantiasa 

bersikap lemah lembut dalam dakwahnya. Jika tidak berlaku lemah lembut dan penuh 

kasih sayang, tentu beliau tak akan berhasil menjalankan misi kenabian. 

                                                           
1 Abdullah Munir, Spriritual Teaching: Agar Guru Senantiasa Mencintai Pekerjaan dan Anak 

Didiknya, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010), hlm. 7. 
2 Departemen Agamka RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan. (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 

2010), hlm. 71. 
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Abdurahman An Nahlawi berpendapat bahwa salah satu tujuan terpenting 

dalam pembentukan keluarga salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan cinta-kasih 

anak-anak. Keluarga terutama orang tua, bertanggung jawab untuk memberikan kasih 

sayang kepada anak-anaknya karena kasih sayang merupakan landasan terpenting  

dalam perkembangan psikologis dan sosial anak.3 

Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis tentang kecintaan Rasulullah SAW 

terhadap anak kecil melalui perkataan Abu Qatadah al-Anshari. 

ى  ئ ه أ   ه و   إ    وض ى     

Artinya: “Rasulullah SAW keluar dari rumah menuju kami, sedangkan Umamah binti 

Abdul „Ash berada di pundaknya, kemudian Nabi Shalat, Maka ketika rukuk 

beliau meletakkan Umamah dan ketika berdiri beliau menggendong 

Umamah.”4 

 Abu Hurairah pun pernah menggambarkan kecintaan Rasulullah kepada anak-

anak seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari. 

ال ي ي أال يو أ و ي ىهللا هللا و

:, ث و ي ىهللا هللا و ي ظ , ه و ش ي  

الي . الي  

Artinya:”Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali dan di samping beliau ada Aqra 

bin Habis at-Tamimi duduk. Aqra berkata”Sesungguhnya aku memiliki 
                                                           

3 Abdurrahman An Nahlawi, Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa asalibiha fil baitin madrasati wal 
mujtama, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, diterjemahkan oleh: Shihabuddin, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 141. 

4Ibid., hlm. 141-142.  
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sepuluh orang anak aku tak pernah mencium seorang pun.‟ Kemudian 

Rasulullah SAW memandangnya seraya bersabda: „Barang siapa tikan 

belas kasihan, maka tidak akan dikasihi.‟”5 

 Dari gambaran di atas kita menemukan keteladanan yang ditunjukan oleh 

Rasulullah SAW sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di 

antaranya: 

1. Ketidaksetujuan Rasulullah terhadap orang tua yang tidak mencium, mengasihi, 

dan menyayangi anak-anaknya. 

2. Dalam hal memberikan kasih sayang Rasulullah tidak membedakan anatara laki-

laki maupun perempuan. Beliau memangku anak-anak siapa saja tanpa 

membedakan kedudukan anak yang dikasihnya. 

Kebutuhan anak akan kasih sayang tidak dibatasi usia. Beberapa penelitian 
ilmiah menguatkan prinsip pendidikan kenabian tersebut. Hasil penelitian itu 
mengatakan bahwa perkembangan anak-anak bukan hanya karena makanan 
atau air susu dari ibu. Dalam perkembangannya, terutama dalam 
perkembangan kepribadiannya, anak-anak membutuhkan curahan kasih 
sayang. Curahan kasih sayng itu lebih utama disalurkan melalui kehidupan 
keluarga sehingga jika dewasa nanti, anak-anak akan membiasakan kasih 
sayang yang dia peroleh kepada masyarakat sekitarnya, sehingga terbentuk 
rasa saling mengasihi antar umat Islam.6 

 Kasih sayang merupakan kebutuhan anak dan tidak terbatas oleh usia anak. 

disamping kebutuhan makan dan minum untuk menunjang perkembangannya kasih 

sayang merupakan salah satu prinsip kenabian untuk menanamkan nilai pendidikan. 

 Orang tua dapat menirukan perlakuan nabi yang mengistimewakan anak-anak 

dan juga tidak membedakan curahan kedudukan kasih sayang pada anak-anak. 

                                                           
5Ibid.  
6Ibid., hlm. 144.  
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Menyayangi anak dirumah tentu dapat dilakukian seperti yang diajarkan Rasulullah 

seperti memangkunya, menggendongnya, mengajaknya bermain, menciumnya, dan 

memperlakukan anak dengan lemah lembut. 

 

B. Metode Dialog Qur’ani dan Nabawi 

 Dialog merupakan jembatan yang menghubungkan pemikiran seseorang dengan 

orang lain, seseorang yang betul-betul memperhatikan dialog akan memperoleh nilai 

lebih, baik penambahan wawasan atau penegasan identitas diri.7 

 Dialog adalah sebuah proses di mana para individu atau kelompok berupaya 

menghilangkan rasa takut dan rasa tidak percaya satu sama lain dan mengembangkan 

hubungan baru berdasarkan rasa saling percaya. 8 

 Dialog ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui 

Tanya jawab mengenai suatu topik yang mengarah kepada suatu tujuan. Dialog 

Qur’ani merupakan dialog yang berlangsung antara Allah dan hamba-Nya. 

Sedangkan dialog Nabawi adalah dialog yang digunakan oleh Nabi dalam mendidik 

sahabatnya.9 

 Berdasarkan pendapat di atas dialog merupakan sebuah percakapan antar dua 

orang atau lebih membicarakan suatu hal yang berpengaruh pada daya nalar atau 

sikap setelahnya. Seperti penambahan wawasan, pemahaman atau terjadinya 

kesepakatan. 

                                                           
7Ibid., hlm. 205.  
8Ali Nurdin, dkk,  Pendidikan Agama Islam , (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm. 3.23. 
9Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 189.  
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 Bentuk dialog yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah sangat variatif. 

Namun, bentuk yang paling penting adalah dialog khithabi (seruan Allah) dan 

ta’abbudi (penghambaan terhadap Allah).10 

 Bentuk-bentuk dialog khitabi yang penting kita ketahui di antaranya: 

Pertama, dialog yang diawali dengan seruan pengenalan keimanan atau di arahkan 
kepada orang-orang yang beriman. Dalam dialog yang demikian, orang-
orang yang diseru telah diberi makrifat (pengetahuan Allah yang diberikan 
kepada orang yang telah diberi kemampuan untuk menerimanya) dengan 
seruan amanu. Pemberian makrifat itu merupakan isyarat agar orang-orang 
yang di seru merasa bangga menyandang keimanan karena Allah Yang 
Mahatinggi telah meninggikan urusan mereka, mengkhususkan sifat mulia 
kepada mereka, dan menyeru mereka dengan sifat-sifat tersebut, seolah-
olah Dia Langsung mengajari mereka. Mereka komitmen pada keimanan 
dan memegangnya dengan teguh. Manusia yang memiliki sifat seperti di 
atas akan menonjol di antara manusia-manusia yang ada. Mereka tidak 
layak surut dari keimanan tersebut. Mereka akan merasa bertanggung 
jawab terhadap taklif (pembebanan kewajiban dan larangan) yang 
didasarkaan atas keimanan. Selama berjanji untuk memegang teguh 
keimanannya, berarti mereka telah berjanji untuk mengamaalkan segala 
perkara yang diperintahkan Allah. Taklif ilahiah dalam Al-Qur’an tampil 
dalam beberapa bentuk, di antaranya adalah: 

 
1) Berbentuk penjelasan-penjelasan tentang hukum Allah agar diamalkan 

manusia, seperti hukum khamar, wudhu, atau tayamum. Seluruh taklif 
ini disajikan melalui seruan yang memperkenalkan sifat keimanan 
orang di seru. 

2) Berbentuk larangan terhadap perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh 
syara seperti khamar, judi, membunuh binatang buruan ketika ihram, 
atau menyulitkan istri. Larangan-larangan tersebut ditampilkan dalam 
bentuk seruan keimanan untuk memahamkan pentingnya menjahui 
hal-hal yang diharamkan. 

3) Berbentuk dorongan untuk melakukan perkara-perkara besar yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang-orang beriman, seperti kesabaran, 
ketakwaan, bertobat, dan berjihad 

 
Kedua, dialog yang bersifat peringatan akan nikmat-nikmat Allah melalui 

pengambilan pelajaran dari kelompok orang yang dihukum karena dosa dan 
penyimpangan yang mereka lakukan. 

                                                           
10 Abdurrahman An Nahlawi, Op.Cit., hlm. 205. 
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Ketiga,  dialog yang bersifat mengingatkan dan menjelaskan. Bentuk dialog ini 
ditandai dengan datangnya pertanyaan dari Allah yang disertai jawabannya.  

Keempat, dialog afektif yang bertumpu pada penguatan afeksi kemanusiaan atau 
afeksi pengalaman yang membiasakan dampak efektif untuk berprilaku 
baik dan beramal saleh, seperti rasa takut, harapan, kesenangan, dan 
khawatir. 

Kelima, dialog yang bersifat afektif dan repetitive. Dialog tersebut meliputi 
pengajuan pertanyaan tertentu secara berulang-ulang dengan tujuan untuk 
mempertegas perasaan yang masih samar-samar. 

Keenam, Allah menyeru kaum musyirikin melalui Rasulullah SAW dengan sindiran 
atau ancaman atas keburukan, kebatilan dan kelemahan mereka.11 

 
 Manfaat dari setiap bentuk dialog tersebut adalah dapat mengembangkan afeksi, 

penalaran, dan perilaku ketuhanan seorang anak. Ketundukan dan kepatuhan terhadap 

perintah-perintah Allah. Mengarahkan pola fikir pada suatu pokok permasalahan 

sehingga permasalahan menjadi jelas. 

 Metode dialog sangat menakjubkan dan mirip metode tanya jawab yang 

digunakan dalam system persekolahan modern. Penggunaan metode dialog ini dalam 

pendidikan Islam merupakan sarana yang baik untuk memberikan pemahaman dan 

pemuasan kepada anak karena melalui akal dan pikiran mereka sebuah konsep dapat 

dipahami. Metode ini merupakan metode yang baik dan efektif karena berlandaskan 

Al-Qur’an dan Sunnah langsung sebagai sumber ajaran agama Islam. 

 Melalui metode dialog inilah awal mengenalkan akidah sesuai dengan 

perkembangan daya nalar anak usia sekolah dasar seperti mengenalkan rukun iman 

melalui hadis: 

ه  ْؤ   ْ : أ ؟  ِْْي ى   ْ أْخ  ... : خطَ أْيض   ْ   ْ

( ْ و  ) ... ِ ْ خْي وش ْؤ  آخ و يْو  ْ َئ وك و و  و

                                                           
11 Ibid., hlm. 205-218. 



89 
 

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).12 

 Dari uraian di atas dapat dikatakan jika metode dialog merupakan metode yang 

efektif. Karena itulah Allah SWT mengutus malaikat jibril untuk bertanya kepada 

Rasulullah SAW sementara para sahabat menyimak dengan penuh minat. Hal itu pun 

dapat dilakukan orang tua untuk menarik minat anaknya dalam mengenalkan perihal 

akidah Islam. 

C. Metode Kisah 

 Menurut Quraish Shihab, metode kisah merupakan metode yang digunakan oleh 

Allah SWT dalam mendidik hamba-hamba-Nya, yaitu manusia.13 

Dampak penting pendidikan melalui kisah adalah sebagai berikut:14 
1) Kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan kesadaran pembaca tanpa 

cerminan kesantaian dan keterlambatan sehingga dengan kisah, setiap pembaca 
akan senantiasa merenungkan makna dan mengikuti berbagai situasi kisah 
tersebut sehingga pembaca terpengaruh oleh tokoh dan topik kisah tersebut. 

2) Interaksi kisah Qur’ani dan Nabawi dengan diri manusia dalam keutuhan 
realitasnya tercermin dalam pola terpenting yang hendak ditonjolkan oleh Al-
Qur’an kepada manusia di dunia dan hendak mengarahkan perhatian pada 
setiap pola yang selaras dengan kepentinganya.  

3) Kisah-kisah Qur’ani mampu membina perasaan ketuhanan dengan 
mempengaruhi emosi, mengarahkan semua emosi tersebut sehingga menyatu 
pada satu kesimpulan yang menjadi akhir cerita, mengikutsertakan unsur psikis 
yang membawa pembaca larut dalam setting emosional cerita sehingga 
pembaca dengan emosinya, hidup bersama tokoh cerita.  

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

Utama, t.t.), hal. 21.   
13 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, (Bandung:  Mizan, 2002),, hlm. 177. 
14 Munardji,  Ilmu Jiwa Agama,  (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), hlm. 242.  
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4) Kisah Qur’ani memiliki keistimewaan karena, melalui topik cerita, kisah dapat 
memuaskan pemikiran, seperti pemberian sugesti, keinginan, dan keantusiasan, 
perenungan dan pemikiran. 

Adapun unsur-unsur edukatif yang dapat meningkatkan imajinatif dan daya 

ingat anak dalam metode kisah anatara lain: 

1) Adanya subjek atau tokoh dalam kisah. 
2) Mengandung unsur waktu da latar belakang. 
3) Mengandung unsur tujuan penggambaran suatu keadaan, terutama tujuan-tujuan 

keagamaan. 
4) Mengandung unsur pengulangan. 
5) Mengandung unsur dialektika.15 

 
Dapat dipahami bahwa metode kisah merupakan cara Allah SWT dalam 

menyampaikan pesan melalui peristiwa masa lalu. Dengan dikisahkannya peristiwa 

masa lampau, maka imajinasi anak akan bekerja keras seolah-olah dirinya terlibat 

lagsung dalam peristiwa yang diceritakan tersebut. Oleh karena itu, metode kisah 

nampaknya dapat meningkatkan perkembangan emosi, daya ingat dan imajinasi anak. 

Beranjak dari pentingnya kisah-kisah Qur’ani, orang tua harus menyempatkan 

diri atau meluangkan ruang dan waktunya untuk mengingatkan atau mengajarkan 

setiap kisaah serta berdialog dengan anak didik sehingga mereka terarah oleh kisah-

kisah tersebut dan mengamalkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.16 

Metode kisah merupakan salah satu upaya untuk mendidik anak agar 

mengambil pelajaran dari kejadian di masa lampau. Apabila kejadian tersebut 

merupakan kejadian yang baik, maka harus diikutinya, sebaliknya apabila kejadian 

tersebut kejadian yang bertentangan dengan agama Islam maka harus dihindari. 

                                                           
15 Suyadi, Psikologi Belajar PAUD, (Yogyakarta: PADAGOGIA, 2010), hlm. 117-118. 
16Abdurrahman An-Nahlawi, Op.Cit., hlm. 246.  
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Metode ini sangat digemari khususnya oleh anak kecil, bahkan sering kali 

digunakan oleh seorang ibu ketika anak tersebut akan tidur. Apalagi metode ini 

disampaikan oleh orang yang pandai bercerita, akan menjadi daya tarik tersendiri. 

Namun perlu diingat bahwa kemampuan setiap anak dalam menerima pesan yang 

disampaikan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesulitan bahasa yang digunakan. Oleh 

karena itu, hendaknya setiap orang tua bisa memilih bahasa yang mudah dipahami 

oleh setiap anak. 

Orang tua dapat menceritakan kisah  Nabiyullah Ibrahim AS dalam menemukan 

agama Tauhid atau pun kisah lain mengenai para sahabat yang dapat orang tua 

pelajari dan kuasai terlebih dahulu sebelum diceritakan kepada anak. Kisah para Nabi 

dan sahabat dalam mengemban amanah dan menyampaikan wahyu. 

Membacakan cerita ketika ada waktu luang atau sebelum tidur tentang kisah-

kisah Nabawi dan Qur’ani akan membantu tertanamnya keimanan di hati anak. 

Tentulah orang tua harus memiliki persedian kisah yang cukup untuk diceritakan 

kepada anak. Pada metode cerita inilah dirasa tepat untuk mengenalkan anak tentang 

rukun iman yang enam melalui dialog yang dilakukan orang tua terhadap anak. Orang 

tua dapat menjelaskan tentang Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Rasul-

rasul hari akhir dan qada dan qadar. 

Misalnya sebuah kisah Nabi Ibrahim: 
 
 Nabi ibrahim mencari Tuhan dan dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah 

Al-An’aam ayat 74-79. Tatkala malam telah gelap, dilihatnya sebuah bintang, 
lalu ia berkata: “Inikah Tuhanku?” akan tetapi, tatkala bintang menghilang di 
balik kaki langit dia berkata: Aku tidak suka kepada sesuatu yang dapat 
menghilang” (ayat 76). Ketika dilihatnya bulan terbit di ufuk timur, dia 
berkata: “Inikah Tuhanku?” tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata lagi: 
“ Sekiranya Tuhanku tidak memberi petunjuk pastilah aku termasuk orang-
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orang yang sesat” (ayat 77). Dan ketika dilihatnya matahari terbit, dia berkata 
“Inikah Tuhanku?´bahkan ini lebih besar dari yang tadi (bulan)”. Akan tetapi, 
setelah matahari itu terbenam juga, dia berkata lagi: “hai kaumku! 
Sesungguhnya aku bebas dari apa yang kamu persekutukan” (ayat 78). 
Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan 
langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku 
bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan (ayat 79). 

 Dan ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Ayahnya” adakah pantas 
yang engkau jadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku 
melihatmu dan kaummu jelas tersesat dari jalan yang lurus” (Surah Al-
An’aam ayat 74). Selanjutnya dalam Surah Maryam ayat 42-43, Nabiyullah 
Ibrahim mengungkapkan: Hai Ayahku! Mengapa engkau sembah sesuatu 
yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit 
pun?” (Surah Maryam ayat 42). Hai ayahku sesungguhnya aku ini mempunyai 
ilmu  pengetahuan dan tidak ada pada engkau. Oleh karena itu, ikutilah aku, 
nanti kutunjuki engkau suatu jalan pikiran yang luruas” (ayat 43). Wahai 
Ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 
durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pengasih” (ayat 44). Wahai ayahku, 
sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Tuhan 
Yang Maha Pengasih karena kemusyrikanmu, yang berakibat kamu menjadi 
kawan bagi syaitan dalam neraka” (ayat 48). 

 Selanjutnya dialog Ibrahim dengan kaumnya dalam Al-Qur’an Surah 
Al-Anbiyaa’ ayat 21-70 di antaranya sebagai berikut: 

 
Ibrahim:   Patung-patung apakah ini yang kalian sembah dengan serius dan  

tekun? (ayat 52). 
Kaumnya:  Kami lakukan pemujaan terhadap patung-patung ini karena kami 

telah mendapati juga nenek moyang kami menyembahnya (ayat 
53). 

Ibrahim:   Kalian beserta nenek moyang kalian benar-benar dalam kesesatan 
(ayat 54). 

Kaumnya: Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh 
ataukah kamu bergurau saja (ayat 55). 

Ibrahim:   Sebenarnya Tuhan yang wajib kamu sembah ialah Tuhannya langit 
dan bumi. Dia yang menciptakan semuanya. Dan aku adalah salah 
seorang yang dapat menunjukan bukti terhadap hal yang demikian 
(ayat 56). 

Sesudah Ibrahim bedialog dengan kaumnya, ia membuat siasat atau 
strategi untuk menghancurkan berhala-berhala itu sampai berkeping-keping, 
kcuali yang paling besar ia biarkan tetap utuh (ayat 57-58). Setelah mereka 
kembali berdasarkan apa yang diingikan oleh Ibrahim, mereka gempar sambil 
bertanya: siapa kira-kira yang berani berbuat onar terhadap Tuhan-Tuhan kita? 
Kami dengar ada seorang pemuda yang selalu mencela berhala kita. Panggil 
dia. Setelah diajukan pertanyaan kepada Ibrahim, Ibrahim menjawab: “ 
Sebenarnya yang melakukan adalah berhala yang paling besar ini. Tanyailah 
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dia kalau ia pandai berbicara.” Jawaban Ibrahim sebenarnya untuk 
menyadarkan mereka mengenai kebodohannya, tetapi setelah berfikir mereka 
berkata: Sebenarnya kamu sudah tahu ini Ibrahim bahwa berhala-berhala itu 
tidak pandai berbicara. Oleh karena itu jawab Ibrahim: “Kalau begitu, 
mengapa kalian menyembah selain Allah, menggantungkan harapan kepada 
benda yang tidak mampu memberi manfaat apa-apa kepadakalian (ayat 59-
67). Akhirnya, mereka menghukum Ibrahim dengan jalan membakarnya, 
tetapi Allah memerintahkan kepada api dengan firmannya: Ya naar kuuni 
bardan wasalaman „ala Ibrahim (hai api, mendinginlah, dan jadilah 
penyelamat Ibrahim). 17 

 
 Kisah Nabiyullah Ibrahim di atas dapat dijadikan contoh untuk menumbuhkan 

keimananan anak mengakui keberadaan Allah yang menciptakan langit dan bumi 

Dialah yang Esa dan tiada sekutu baginya. Allah menyelamatkan orang-orang yang 

beriman dan soleh. 

 

D. Metode Ibrah (Pelajaran/Hikmah) 

 Ibrah merupakan kondisi psikologis yang mengantarkan manusia menuju 

pengetahuan yang dimaksud atau dirujuk oleh suatu perkara yang dilihat, diselidiki, 

ditimbang-timbang, diukur, dan ditetapkan oleh manusia menurut akalnya sehingga 

dia sampai  pada suatu kesimpulan yang dapat mengkhusyukan kalbunya sehingga 

mendorongnya berprilaku logis sesuai dengan kondisi masyarakat.18 

 Ibrah yang terdapat dalam Al-Qur’an mengandung dampak edukatif yang 

sangat besar, yaitu mengantarkan penyimak pada kepuasan berfikir mengenaai 

persoalan akidah. Dampak edukatif tersebut dapat menggerakan kalbu, 

mengembangkan perasaan keTuhanan serta menanamkan, mengokohkan, dan 

                                                           
17Zainudin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 10-12.  
18Abdurrahman An-Nahlawi, Op. Cit., hlm. 279.  
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mengembangkan akidah tauhid, ketundukan kepada syariat Allah atau ketundukan 

pada berbagai perintah-Nya.19  

 Pendidikan dengan Ibrah dilakukan oleh orang tua dengan mengajak anak 

mengetahui intisari suatu perkara, yang disaksikan, diperhatikan, diinduksi, 

ditimbang-timbang, diukur-ukur dan diputuskan oleh manusia secara nalar, sehingga 

kesimpulannya dapat memengaruhi hati.20 

 Ibrah dapat dipelajari melalui kisah Qur’ani dan Nabawi serta dari nikmat dan 

makhluk ciptaan Allah. Karena ibrah itu didasarkan atas pemikiran oleh akal dan 

pengamatan yang cermat, barulah dapat diketahui hikmah ketuhanan yang telah 

diisyaratkan Allah dalam al-Qur’an dan sunnah dan berbagai nikmat dan ciptaanNya. 

 Seperti dalam kisah Nabiyullah Ibrahim yang telah dituliskan di atas maka 

anak dapat mengambil inti sari atau pelajaran setelah mendengarkan dan 

merenungkan kejadian yang terdapat dalam kisah tersebut.  

 Untuk mengarahkan nalar anak kepada Allah yang Esa dapat dilakukan 

dengan mengenalkan ciptaan Allah lainnya terutama ciptaan Allah yang ada diseputar 

kehidupan sehari-hari. Misalnya saja orang tua mengajak anak untuk merenung atau 

berfikir: 

 Cobalah kita perhatikan benda-benda di sekeliling kita, di rumah terdapat 
meja, kursi, buku, TV, segala macam perabotan, alat-alat dapur dan 
sebagainya. Apakah semua itu terjadi dengan sendirinya? Meski kita tidak 
tahu nama si pembuatnya, bagaimana wajahnya, bentuk tubuhnya, warna 
kulitnya. Tetapi kita yakin yang membuat barang-barang itu adalah manusia. 
Kita tentu menolak jika ada yang mengatakan bahwa barang-barang itu ada 
dengan sendirinya. Tidakkah mungkin meja dibuat oleh meja. 

                                                           
19 Ibid. 
20 Bukhari Umar, Op.Cit., hlm. 191.  
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 Jika kita melihat ke luar kita akan menemukan banyak benda berupa hewan, 
dan kita dapat menjumpai beraneka jenis tumbuh-tumbuhan. Kita 
berkeyakinan tidaklah mungkin benda-benda itu ada dengan sendirinya. 
Pastilah ada yang menciptakannya, meskipun kita tidak pernah melihat 
Penciptanya. Kita pun menolak kalau dikatakan yang mencipta itu sama 
dengan benda-benda yang diciptakan. Pencipta ayam sama dengan ayam, 
pencipta manusia sama dengan manusia. Atau mungkinkah patung dapat 
menciptakan semua itu?.21 
 

 Contoh pembicaraan di atas akan mengajak anak berfikir tentang Zat Pencipta 

dan membawa daya nalarnya kepada kebenaran tentang adanya Allah dengan 

memperkenalkan anak melalui ciptaanNya yang berhubungan dengan kehidupan anak 

sehari-hari. 

 

E. Metode Keteladanan  

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

pengobatan dan perbaikan. Menurut Al Ashfahani al uswah dan al iswah sama 

dengan kata al qudwah dan al qidwah merupakan sesuatu yang keadaan jika 

seseorang mengikuti orang lain, berupa kebaikannya, kejelekannya, atau 

kemurtadannya. Pendapat ini senada dengan pendapat Ibn Zakaria.22 

Al Qur’an sebagai sumber pendidikan Islam, juga pendidikan tauhid dalam 

keluarga telah memberikan statemen tentang keteladanan sebanyak tiga kali yakni 

dalam surat Al Mumtahanah ayat  4, ayat 6, dan surat Al Ahzab ayat 21. Ibrahim dan 

Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai profil keteladana.23  

                                                           
21Ali Nurdin dkk, Op.Cit., hlm. 1.29-1.30.  
22 Al-Anbari Rahman.. Op.Cit., hlm.  44. 
23 Armai Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 

hlm. 117-118. 
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 Mendidik dengan contoh atau keteladanan adalah salah satu strategi 
pembelajaran yang dianggap besar pengaruhnya, hal ini sudah dibuktikan oleh 
Nabi Muhammad SAW  sebagai hasilnya, apapun yang diajarkan dapat 
diterima dengan segera dari dalam keluarga dan oleh masyarakat pengikutnya, 
karena ucapannya menembus ke hati mereka.  Segala yang dicontohkan oleh 
Rasulullah dalam kehidupannya merupakan cerminan kandungan Al-Qur’an 
secara utuh.24 

 Pendidik akan merasa mudah mengkomunikasikan pesannya secara lisan. 

Namun anak akan merasa kesulitan dalam memahami pesan itu apabila pendidiknya 

tidak memberi contoh tentang pesan yang disampaikannya”.25 Hal ini disebabkan 

karena secara psikologis anak adalah seorang peniru yang ulung. Murid-murid 

cenderung meneladani gurunya dan menjadikannya sebagai tokoh identifikasi dalam 

segala hal. 

Contoh tauladan di dalam pendidikan adalah diantara cara-cara berpesan yang 

banyak manfaatnya pada melengkapkan si anak itu dari segi ahlaknya, serta 

membentukinya dari segi rohani dan sosialnya. Sebab si pendidik itu adalah contoh 

tauladan yang  paling utama sekali dalam pandangan si anak. 26 

 Sebenarnya si anak itu meskipun mempunyai persediaan yang cukup untuk 
menjadi seorang manusia yang baik, dan kendati pun kefitraannya yang suci 
dan bersih, namun dia tidak akan menyambut petunjuk-petunjuk kebaikan, 
dan prinsip-prinsip pendidikan yang utama, selama dia tiada mendapati 
pendidikanya itu berda di kemuncak ahlak yang mulia, terlengkap di dalam 
dirinya nilai-nilai budi yang tinggi  serta contoh tauladan yang mulia.27 

 
Wahai orang yang mengajar manusia yang lain! 
Sudahkah kau lengkapkan dirimu dengan pelajaran yang perlu? 
Kau sifatkan obat bagi orang yang sakit dan orang yang lemah 
Agar dia sembuh, sedang kau sendiri masih berpenyakit  
Mulakanlah dahulu dengan dirimu dan cegalah kesesatannya 

                                                           
24Ibid.  hlm. 117. 
25 Suparta dan Aly, Mendidik Rasa Keagamaan Anak, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 54. 
26Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak-Anak dalam Islam, alih bahasa Syed Ahmad Semait, 

Jilid II, (Singapura: Kyodo Printing Co, 1997) hlm. 140. 
27Ibid., hlm. 141.  
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Kalau itu sudah selesai, barulah kau dikira bijaksana 
Ketika itu barulah nasihatmu akan diterima dan diikuti 
Dengan ilmu dari padamu dan barulah bermanfaat pengajaranmu.28 

  
Allah SWT telah berfirman : 

                        

   

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

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

(Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir” (QS. Al Baqarah 2 : 44).29 

Metode keteladanan memiliki kelebihan. Di antara kelebihan metode 

keteladanan adalah : 

a. Anak akan lebih mudah menerapkan ilmu yang telah diketahui. 
b. Orang tua akan mudah mengevaluasi hasil belajar anaknya. 
c. Tujuan pendidikan akan lebih terarah dan tercapai dengan baik. 
d. Akan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. 
e. Terjalin hubungan harmonis antara anak dengan orang tua. 
f. Orang tua dapat menerapkan pengetahuannya kepada anak. 
g. Mendorong orang tua agar selalu berbuat baik karena akan di contoh oleh anak-

anaknya.30 
 

Uyainah bin Abi Sufyan pernah berpesan kepada guru yang mendidik anaknya 

sebagai berikut: 

“Hendaklah yang pertama-tama kamu lakukan di dalam memperbaiki 

anakku, adalah perbaiki dulu dirimu sendiri. Karena sesungguhnya mata 

                                                           
28Ibid. 
29DEPAG RI, Al Quran  Dan Terjemahannya, Komplek Percetakan Al Quran Khadim al 

Haramain asy Syarifain Raja Fahd, Madinah , t.t., hlm . 16. 
30 Armai Arief, Op.cit.,hlm. 122-123. 
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anak-anak itu hanya tertuju kepadamu. Maka apa yang baik menurut 

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

adalah apa yang kamu tinggalkan”.31 

Anwar Jundi pernah menuliskan dalam sebuah kitabnya, agar para orang tua 

dan guru agar memberikan tauladan yang baik kepada anak-anak. Sebab melalui cara 

ikut-ikutan dan menirulah anak kecil belajar, dibandingkan dengan nasehat-nasehat 

dan petunjuk-petunjuk melalui lisan.32 

Bagi para orang tua tidak hanya cukup menjadikan dirinya sebagi teladan 

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

meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang 

memiliki kepribadian akidah yang mantap dan sudah terbukti. 

Rasulullah sebagai tauladan yang utama seperti tauladan Nabi dalam ibadat, 

tauladan Nabi dalam murah hati, tauladan Nabi dalam tawaduk, dalam zuhud, 

tauladan Nabi dalam sopan santun, tauladan Nabi dalam kekuatan badan, tauladan 

Nabi dalam keberanian, tauladan Nabi dalam politik yang baik, tauladan Nabi dalam 

ketegasan, dan para sahabat Nabi menjadi tauladan yang baik.33 

Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memberikan pelajaran langsung 

kepada umatnya. Perkataan dan perbuatan selalu beriringan, bahkan Nabi Muhammad 

SAW lebih dahulu melakukan suatu perintah sebelum perintah tersebut ia sampaikan 

kepada kaum muslimin. 

                                                           
31 Abu Tauhid, Beberapa Aspek Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN (Yogyakarta: Sunan 

Kalijaga, 1990), hlm. 89. 
32 Ibid., hlm. 90. 
33Abdullah Nasih Ulwan, Op.Cit., hlm. 141-165. 
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Di era yang modern ini, metode keteladanan masih sangat diperlukan dalam 

dunia pendidikan, terlebih lagi pendidikan dalam keluarga. Keteladanan akan 

memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi tercapainya tujuan pendidikan dalam 

keluarga, begitu pula dalam hal pendidikan akidah. Orang tua merupakan contoh 

tauladan utama sebagai panutan bagi anak-anaknya, memegang teguh ketauhidan dan 

menjaganya, serta mengamalkan nilai-nilai ketauhidan dalam keluarga. Orang tua 

harus menjadi teladan yang baik dan contoh ideal dalam hal memberi perhatian, 

kerjasama dan partisipasi aktif supaya anak dapat mempelajari pola-pola perilaku. 

Yang terpenting dilakukan orang tua di rumah adalah tarbiyah amaliah 

(pendidikan dengan praktek nyata), artinya memberi contoh bersikap dan beramal.34 

Dasar teoritis dalam pendidikan praktek nyata yang merupakaan lawan dari meniru, 

adalah menerima berdasarkan dalil dan bukti, fenomena inilah yang dipuji oleh Al-

Qur’an dan dikehendaki sebagai manusia Muslim.35  

Allah SWT berfirman: 

                      
              

 
Artinya: “Sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku yang mendengarkan 

perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah 

                                                           
34Husain Mazhahiri, Op., Cit., hlm. 331.  
35Ibid., hlm. 325.  
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orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-

orang yang mempunyai akal.” (QS. Az-Zumar 39 : 18)36 

Orang tua yang beragama akan memancarkan pengaruh positifnya terhadap 

anak-anaknya dengan cara meniru. Sebab, ketika anak kecil menyaksikan kedua 

orang tuanya tidak meninggalkan shalat, maka anak pun akaan melakukan shalat 

karena ikut-ikutan. Seorang anak perempuan yang menyaksikan ibunya menjaga 

hijab dan syarat-syaratnya, secara alami ia akan mengikuti sikap ibunya berhijab.37 

Ketika membina para sahabat, Rasulullah SAW menggunakan metode praktik 

langsung. Ketika mengajarkan sholat beliau meminta langsung dari atas mimbar, 

sementara para sahabat menjadi makmum di belakang beliau dengan maksud 

memberikan pelajaran sholat.38 

Pemberian pengaruh melalui tauladan bisa juga dilakukan secara sengaja. 

Misalnya: seorang orang tua menyampaikan model bacaan yang diikuti oleh anaknya; 

seorang imam membaguskan shalatnya untuk mengajarkan shalat yang sempurna.39 

Kesiapan untuk meniru setiap periode usia manusia memiliki kesiapan 

danpotensi yang terbatas untuk periode tersebut. Karena itulah, Islam mengenakan 

kewajiban shalat pada anak yang usianya belum mencapai tujuh tahun dengan tetap 

menganjurkan orang tua untuk mengajak nakanya meniru-gerakan-gerakannya.40 

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kadang-

kadang memperdengarkan bacaan suatu ayat kepada para sahabat dalam shalat 
                                                           

36 Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan. (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 
2010), hlm. 460. 

37 Ibid., hlm. 327. 
38 Abdurahman An Nahlawi, Op Cit., hlm 270.  
39Ibid.,hlm. 270.   
40Ibid., hlm. 266.  
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zhuhur, padahal surat pada shalat itu semestinya tidak dibaca keras dan mereka 

menyimak intonasi Nabi SAW. 41 

Demikianlah Rasulullah sebagai figur pendidik Islami, mengisyaratkan agar 

pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan mengarahkan anak didiknya 

melalui teladan dan contoh perbuatan secara langsung. Dan tatkala pentingnya orang 

tua pun dituntut untuk mengarahkan pandangan anak untuk meneladani 

perbuatannya. 

Metode keteladanan sangat tepat digunakan dalam mengajarkan ibadah shalat 

dan berwdhu dan bagi anak perempuan dapat diajarkan berhijab atau menggunakan 

jilbab. Begitupun dengan ibadah lain seperti sedekah, zakat, berpuasa dan  ibadah 

lainnya serta sikap-sikap yang baik (perbuatan) sesuai dengan teladan Rasulullah. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode keteladanan memilikim 

pengaruh yang besar dalam menanamkan nilai-nilai akidah pada anak. Di mana pada 

usia 7 tahun anak sudah wajib untuk shalat. Mengajarkan shalat kepada anak dengan 

melaksanakan shalat bersama dan anak berada di sampingnya. Agar anak dapat 

menirukan dan mempelajari gerakan shalat secara langsung dari orang tuanya adalah 

hal yang sederhana namun berkesan yang dapat dilakukan orang tua di rumah. 

 

 

 

 

 

                                                           
41Ibid., hlm. 268.  
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F. Metode Pembiasaan 

 Kebiasaan (habit) ialah cara-cara bertindak yang persistent, uniform dan 

hampir-hampir otomatis (hampir tidak disadari oleh pelakunya).42 Pembiasaan adalah 

proses untuk membuat orang menjadi biasa. Jika dikaitkan dengan metode pendidikan 

Islam maka metode pembiasaan merupakan cara yang dapat digunakan untuk 

membiasakan anak berpikir, bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Metode ini sangat efektif untuk anak-anak, karena daya rekam dan ingatan 

anak yang masih kuat. 43 

 Adat kebiasaan merupakan petunjuk ajar dalam membela anak dan 

membesarkannya atas tauhid yang suci, kelakuan yang mulia, sifat-sifat rohani yang 

baik serta adab-adab syariat yang murni.  

Kebiasaan seseorang jika dilihat dari ilmu psikologi ternyata berkaitan erat 

dengan orang yang ia jadikan figur dan panutan.44 Nashih Ulwan menjelaskan bahwa 

landasan awal dalam metode pembiasaan adalah “fitrah” atau potensi yang dimiliki 

oleh setiap anak yang baru lahir, yang diistilahkan oleh beliau dengan “keadaan suci 

dan bertauhid murni”. Sehingga dengan pembiasaan diharapkan dapat berperan untuk 

menggiring anak kembali kepada tauhid yang murni tersebut.45 

Ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk menerapkan metode 

pembiasaan ini antara lain : 

1. Proses pembiasaan dimulai sejak anak masih bayi, karena kemampuannya 
untuk mengingat dan merekam sangat baik. Sehingga pengaruh lingkungan 

                                                           
42 Suparta dan Aly, Op.Cit., hlm 55. 
43 Armai Arief, Op.Cit., hlm. 110-111. 
44 Ibid, hlm.114. 
45 Abdullah Nashih Ulwan, Op.cit., hlm. 45. 
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keluarga secara langsung akan membentuk kepribadiannya. Baik ataupun buruk 
kebiasannya akan muncul sesuai dengan kebiasan yang berlangsung di dalam 
lingkungannya.  

2. Metode ini harus dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus, teratur dan 
terencana. Oleh sebab itu faktor pengawasan sangat menentukan. Dengan 
demikian diharapkan pada akhirnya anak akan terbentuk dengan kebiasaan 
yang utuh, permanen dan konsisten. 

3. Meningkatkan pengawasan, serta melakukan teguran ketika anak melanggar 
kebiasaan yang telah ditanamkan. 

4. Pembiasan akan terus berproses, sehingga pada akhirnya anak melakukan 
semua kebiasaan tanpa adanya dorongan orang tuanya baik ucapan maupun 
pengawasan. Namun akan melakukannya karena dorongan dan keinginan dari 
dalam dirinya sendiri.46 
 
Ahmad Amin menulis dalam kitabnya “Kitabul Akhlak” beliau mengatakan 

bahwa metode pembiasaan ini sangat penting karena seluruh aktivitas manusia 

terbentuk karena latihan dan pembiasaan. Lebih jauh lagi menurut beliau ada dua hal 

yang menyangkut kebiasaan baik dan buruk yakni : 

a. Faktor intern dengan adanya minat, yakni dorongan yang berasal dari dalam diri 

manusia yang cenderung untuk melakukan aktivitas tertentu. 

b. Faktor ekstern yakni adanya usaha agar anak cenderung melakukan kebiasaan-

kebiasaan melalui latihan-latihan.47 

Berikut ini metode yang diambil dari petunjuk Islam yang disarankan oleh 

Abdullah Nashih Ulwan:48 

1) Doa dan zikir di pagi hari 
 

Di pagi hari akan sangat baik bila Anda dan anak Anda terjaga dari tidur, 
langsung berzikir kepada Allah, yaitu dengan membaca doa yang ma‟tsur: 

 
 
 

                                                           
46 Armai Arief, Op.Cit., hlm. 114-115. 
47 Ahmad Amin dalam Abu Tauhid,  Op.,Cit., hlm. 95-96. 
48  
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2) Etika masuk ke kamar kecil 
 
Kemudian, bila masuk ke kamar kecil (WC), maka ajarkan kepadanya etika 

masuk ke kamar kecil dan bersuci setelah buang air. 
 Ajarkan anak untuk mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan 

kaki kanan ketika keluar.  
 Ajarkan ia doa ketika masuk WC. 
 Ajarkan Dia untuk tidak membawa sesuatu apapun yang ada nama Allah ke 

kamar kecil. 
 Ajarkan dia agar tidak terlihat manusia ketika buang air. 
 Ajarkan dia agar tidak menghadap kiblat atau memunggunginya ketika buang 

air. 
 Ajarkan agar dia tidak berbicara sama sekali ketika buang air. 
 Ajarkan ia untuk bersuci dari kencingnya dan menghindari najis agar tidak 

mengepakaian atau tubuhnya. 
 Ajarkan dia untuk mencuci tangan dengan air sabun ketika keluar dari kamar 

kecil. 
 

3)  Ajarkan wudhu yang benar 

Kemudian ajarkan anak tentang tata cara wudhu yang benar. Jelaskan keutamaan 

wudhu kepadanya, bahwa wudhu dapat mengampuni dosa. 

 Ajarkan anak niat dan doa setelah wudhu. 

 Ajarkan nak untuk shalat dua rakaat setelah berwudhu. 

 
4) Shalat tahajud 

Kemudian anak diarahkan untuk shalat malam sedikit. Jumlah rakaat shalat 

malam tidak ada batasannya. 

 Jelaskan keutamaan shalat malamadalah jalan menuju surga, orang yang 

shalat malam di tulis disisi Allah sebagai orang-orang yang berzikir kepada 

Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah dan menghapus dosa. 
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5)   Shalat subuh 

 Arahkan anak untuk shlat fajar (subuh) di masjid,  

 Ajarkan anak do’a selesai azan 

6) Shalat berjamaah di masjid 

 Beri keterangan kepada anak tentang keutamaan shalat berjamaah 

dimesjid shalat jamaah lebih utama 20 derajat dari pada shalat sendirian 

7) Do’a-do’a rutin setiap kali selesai shalat  

8) Membaca Al-Qur’anul  Karim 

 Janganlah kita dan keluarga kita meninggalkan membaca Al-Qur’an, 

meskipun hanya ayat-ayat pendek setiap hari. 

9) Berolahraga 

 Latihan fisik (olahraga) meleputi semuasemua jenis olahraga, berupa lari, 

senam, atletik, bela diri, angkat besi, dan lain-lain. Betapa indahnya jika 

seseorang mendidik menggabungkan antara ibadah dan jihad pada anak 

didiknya, juga antara kembiraan dan mempersiakan sarana-sarana 

kekuatan, antara keseriusan dan canda, antara agama dan dunia, antara 

akhirat dan dunia.      

10) Belajar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan 

Jika anak adalah seorang siswa, maka sebaiknya diwaktu subuh ia 

mempelajari mata pelajaran wajib yang akan ia hadri di sekolah, juga 

mempersiapkan pelajaan dan mengulangnya. Boleh juga menggabungkan 
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antara belajar mata pelajaran sekolah dengan budaya umum, agar pikiran 

anak menjadi matang dan terbentuk budayanya. 

11) Shlat Dhuha  

Menurut mayoritas ahli fikih (jumhur) shlat dhuha paling sedikit dua 

rakaat. sedangkan paling banyak delapan rakaat. Waktunya dimulai dari 

setengah jam setelah terbitnya matahari dan berakhir sekitar 45 menit 

sebelum zuhur. 

Di atas merupakan pembiasaan kepada anak yang disarankan kepada orang tua 

untuk menanamkan keimanan kepada anak yang merupakan bentuk pembiasaan. 

Metode pembiasaan bertujuan mengembangkan potensi dan kemampuan daya 

tangkap dan daya ingat anak yang masih kuat, sehingga semua yang didengar dan 

dilihat dapat direkam untuk selanjutnya dipraktekkan anak berupa ucapan dan 

perbuatan. Oleh sebab itu diperlukan kesabaran dan ketekunan orang tua untuk terus 

mengulang-ulang ucapan atau perbuatan baik ketika ucapan dan perbuatannya 

didengar atau dilihat oleh anaknya.  

Jika jiwa anak selalu berzikir kepada Allah hatinya akan kokoh dan dekat 

kepada-Nya. Anak akan menjadi ahli ibadah, berakhlak mulia, terhindar dari 

perbuatan maksiat, lebih-lebih dari dosa dan kemungkaran. Ini adalah harapan para 

orang tua, yakni memperoleh anak yang penuh ketauhidan dan ketakwaan.49 

Membiasakan anak untuk datang ke masjid adalah suatu tradisi yang baik dan 

positif, sehingga dengan demikian anak akan terbiasa untuk mendatangi masjid. Jika 

                                                           
49 Hunainin, Pendidikan Keimanan Bagi Anak Menurut Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan, 

Dalam Kitab Tarbiyah Al-Aulad Fi Al Islam: Tujuan , Materi, Dan Metode, Skripsi Sarjana 
Pendidikan Islam Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 68. 
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sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan suasana masjid, dan melihat serta 

melakukan ibadah di dalam masjid maka jiwa mereka akan terkesan pada masa kecil 

tersebut dan suasana religiusitas ini akan terkesan sampai anak tumbuh dewasa.50  

Yang dapat dilakukan orang tua dalam membiasakan antara lain:51 

1. Biasakan untuk mengucapkan dan melakukan segala sesuatu secara Islami. 
Misalnya berbicara lemah lembut dan akhlakul karimah. Seperti 
membiasakan mengucapkan salam ketika masuk rumah, mengucapkan 
kalimat-kalimat Islami seperti: alhamdulillah, insya Allah, Masya Allah, 
Subhanallah, dan lain-lain. 

2. Ciptakan suasana rumah dengan hiasan-hiasan yang mengingatkan akan 
keagunganAllah. Misalnya memasang kaligrafi Islami. 

3. Membiasakan tidak berkata kasar, jorok dan kotor dan bernuansa syirik yang 
menjauhkan dari mengingat Allah. Misalnya, mendiamkan anak yang sedang 
menangis dengan menakut-nakuti dengan ucapan “ Awas, diam ada 
sundelbolong”. 

4. Membiasakan menonton acara televisi secara teratur untuk acara-acara yang 
positif dan dihindarkan untuk acara-acara yang kurang mendidik. Hal ini 
hendaknya orang tua harus mendampingi anak agar dapat dipantau. 

5. Membiasakan suasana di rumah dengan nuansa keilmuan dan keagamaan,l 
agar anak bergairah untuk melakukan aktivitas keagamaan. Termasuk 
membiasakan membaca Al-Qur’an, mengaji ilmu-ilmu keagamaan, doa-doa 
dan juga ikut pengajian bergilir di antara tetangga. 

 
Saat orang tua menghendaki anaknya menjadi pecinta Al-Qur’an maka segala 
sesuatu yang menunjang ke arah itu hendak diciptakan sehingga menjadi 
terbiasa dengan pengalaman dan suasana yang mewarnai rumah tangga seperti: 
Suara kaset-kaset Al-Qur’an hiasan-hiasan dinding dan lain-lain. Seorang anak 
harus dibiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan 
menjahui hal-hal yang menjadi laranganNya, agar setelah dewasa nanti menjadi 
anak  yang senang dan terampil dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah.52 
 
Penjelasan di atas dapat kita pahami membiasakan anak dengan akhlakul 

karimah adalah hal yang sangat sederhana yang dapat dilakukan orang tua di rumah 

dalam menanamkan niali-nilai akidah anak adalah seperti mengucapkan salam, 

                                                           
50 Samsul Munir Amin, Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 162. 
51 Ibid., hlm. 204-205. 
52Nurdin Ali, Op,Cit., hlm. 6.1.   
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bersalaman dengan orang tua ketika akan pergi atau ketika selesai sholat, berdoa di 

setiap akan melakukan kegiatan (makan, tidur, berpergian, dan lain sebagainya), 

mengucap hamdalah sebagai rasa syukur setelah selesai melakukan sesuatu, menjaga 

kebersihan diri (gosok gigi, mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada 

tempatnya dan sebagainya). Kemudian dalam membiasakan mendengarkan kaset-

kaset Al-Qur’an atau lagu-lagu Islami dapat berpengaruh bagi anak dalam menghafal 

ayat Al-Qur’an dan membiasakan anak untuk pergi ke masjid dan melaksanakan 

shalat tepat waktu. 

G. Metode Memberi Nasihat 

 Nasihat adalah penjelasan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan 

menghindarkan orang yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan 

yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat.53 

Dalam metode memberi nasihat ini pendidik mempunyai kesempatan yang luas 

untuk mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan dan kemaslahatan umat. 

Di antaranya dengan menggunakan kisah-kisah Qur’ani, baik kisah Nabawi maupun 

umat terdahulu yang banyak mengandung pelajaran yang dapat dipetik. 

 Di antara cara-cara pendidikan yang berkesan sekali dalam membentuk si anak 

dari segi keimanannya, menyediakannya pula dari segi moral dan mental, rohani dan 

sosial; yaitu mendidiknya dengan memberi bimbingan, dan mengingatkannya dengan 

nasihat. 54 

                                                           
53 Suparta dan Aly, Op.,Cit, hlm. 57.  
54 Abdullah Nashih Ulwan, Op.cit., hlm. 205. 
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 Nasehat merupakan aspek dari teori-teori yang disampaikan orang tua kepada 

anak. Metode ini memiliki peran sebagai sarana untuk menjelaskan tentang semua 

hakekat. 

 Al-Qur’an mempunyai barbagai cara pengarahannya tentang dakwah kepada 

Allah SWT seperti menyampaikan peringatan, bimbingan dan nasihat. Semuanya 

berlaku atas lisan anbiya alaihimus-salam, kemudian diucapkan pula oleh para da’i 

dari kumpulan mereka dan pengikut-pengikut mereka.55   

 Barang siapa yang membuka lembaran-lembaran Al-Qur’an, niscaya dia akan 
mendapati dengan jelas cara-cara pengajaran itumenjadi suatu hakikat yang 
penting di dalam banyak dari ayat-ayatnya. Adakalanya dengan peringatan 
tentang taqwa kepada Allah SWT dan adakalanya pula dengan mengingatkan 
pengancaman Tuhan. Kadangkala dengan contoh tauladan dan bimbingan, dan 
kadangkala dengan memberi nasihat. 56 

 Nabi Muhammad SAW sering sekali kedatangan masyarakat dari berbagai 

kalangan, mereka datang kepada Nabi Muhammad  khusus untuk meminta nasihat 

tentang berbagai hal,  siapa saja yang datang untuk meminta nasihat kepada 

Rasulullah, beliau selalu memberikan nasihat sesuai dengan permintaan, selanjutnya 

nasihat tersebut dijadikan pegangan dan landasan dalam kehidupan mereka. 

 Dari banyak peristiwa tentang pemberian nasihat Nabi Muhammad kepada 

yang meminta nasihat. Maskawaih  mengemukakan beberapa contoh pembelajaran 

Nabi melalui nasihat antara lain sebagai berikut:57 

a. Nasihat tentang menjaga amanat 

b. Nasihat tentang memelihara ucapan  

                                                           
55Ibid., hlm. 208.  
56 Ibid., hlm. 209.  
57 Effendi Nur, Op.,Cit., hlm. 74. 
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c. Nasihat tentang kesadaran akan dosa 

Salah satu sarana untuk menghindarkan anak dari sifat jahat adalah dengan 

pendekatan psikologis, bersikap seperti anak dan mengajak bicara dengan bahasa 

yang mudah dipahami olehnya.58 

Seorang ibu atau ayah dapat membawa anaknya yang dengki dalam 

pangkuannya dan diajak berbicara dengan bahasa cinta; diterangkan kepadanya 

tentang bahayan dengki dengan menggunakan contoh cerita Nabi Yusuf dan saudara-

saudaranya yang menghasud serta apa yang mereka perbuat terhadapnya.59 

Dasar teori pendidikan yang seperti ini, dan nilai pembicaraan serta nasihat 

yang lemah-lembut ini, dapat kita lihat dalam firman Allah SWT : 

                     

Artinya:“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 

lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." (QS. Thaha 20 : 44)60 

Penjabaran di atas maka tentulah dapat kita ketahui hal yang dapat dilakukan 

orang tua dalam memberikan nasihat adalah dengan tidak berkata kasar harus dengan 

lemah lembut diajak bicara dengan bahasa dan diberikan penjelasan tentang apa yang 

akan disampaikan kepada anak. 

 Metode nasihat dalam hal ini sangat mendukung akan tertanamnya akidah pada 

anak. Karena sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalam Al-Qur’an yakni 

bimbingan dan nasihat. Al-Qur’an telah menguatkan maksud di dalam ayat-ayat dan 

                                                           
58 Husain Mazhahiri, Op., Cit., hlm. 260. 
59Ibid., hlm. 260.  
60 Departemen Agamka RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan, Op.Cit., hlm. 314. 



111 
 

dia telah menegaskan dengan berkali-kali manfaatnya peringatan, kata-kata yang 

membimbing dan nasihat-nasihat. 

 Nasihat dalam Al-Qur’an sangat banyak mengenai tertanamnya akidah di 

antaranya yang dapat orang tua nasihatkan pada anaknya adalah surah Al-Luqman 

ayat 13-19, Al-Furqan ayat 63-77,  An-Nisa’ ayat 36-38, Al-Baqarah ayat 177, An-

Nahl ayat 90, dan Al-Isra’ ayat 23-38.  

Ayat berikut ini mengenai nasihat untuk berakhlak yang baik: 

                        

                     

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl 16 : 90)61 

Misalnya orang tua menggunakan Surah Luqman berikut ini: 

                        

      

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

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

                                                           
61 Departemen Agamka RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan, Op.Cit., hlm. 277. 
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mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar." (QS. Luqman 31 : 13)62 

 Ayat di atas adalah nasehat yang dapat diberikan kepada orang tua kepada 

anaknya seperti dalam contoh di atas jika Luqman menasehati anaknya agar tidak 

menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. 

H. Metode Perumpamaan  (Amtsal) 

 Perumpamaan dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu strategi 

pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada obyek sasaran materi 

pendidikan semudah mungkin, sehingga kandungan maksud dari suatu materi 

pelajaran dapat dicerna dengan baik, strategi ini dilakukan dengan cara 

menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mendekatkan sesuatu yang abstrak 

dengan yang lebih konkrit. 

 Perumpamaan yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu strategi 

pembelajaran selalu sarat dengan makna sehinga benar-benar dapat membawa sesuatu 

yang abstrak kepada yang konkrit atau menjadikan sesuatu yang masih samar dalam 

makna  menjadi sesuatu yang sangat jelas.63 

 Beberapa contoh pendidikan Rasulullah SAW yang menggunakan 

perumpamaan sebagai salah satu strateginya, antara lain sebagai berikut:64 

1. Perumpamaan orang bakhil dan dermawan 

2. Perumpamaan orang yang suka memberi dan suka meminta 
                                                           

62 Ibid., hlm. 412.  
 63Syamsu Yusuf, Op.,Cit., hlm. 101. 

64Agustian Ary Ginanjar, ESQ; Emotional Spiritual Quotient; Rahasia Sukses Membangun 
Kecerdasan Emosi dan Spiritual,( Jakarta: ARGA, 2011), hlm. 30. 
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3. Perumpamaan lawan baik dan jelek. 

 An Nasa’i meriwayatkan dari Anas RA katanya: telah bersabda Rasulullah 

SAW : 

“Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur‟an umpama uturujjah 
(buah seperti limau) baunya sedap dan  rasanya pun sedap. Dan perumpamaan 
seorang mukmin yang tiada membaca Al-Qur‟an umpama buah yang rasanya 
sedap tapi tiada berbau. Dan perumpamaan orang jahat yang membaca Al-
Qur‟an umpama raihana, baunya wangi dan rasanya pahit. Dan perumpamaan 
orang jahat tiada membaca Al-Qur‟an  umpama kuanci rasanya pahit dan 
tiada berbau. Dan perumpamaan teman yang jahat seperti tukang besi, jika kau 
tiada terkena percikannya, niscaya engkau akan terkena asapnya”65 

 Perumpamaan Qur’ani dan Nabawi merupakan senjata yang dilengkapi 

kefasihan berbicara, afeksi dan daya intelektual yang tajam berpengaruh dalam jiwa 

serta menghasilkan manfaat yang banyak.66 

Sementara perumpamaan lain yang Allah Firmankan sebagai berikut: 

                           
                              

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian 

mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-

kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang 

mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk 

kepada kaum yang zalim.” (QS. Al-Jumu’ah 62 : 5)67 

 

                                                           
65Abdullah Naslih Ulwan, Op.Cit., hlm. 261.  
66 Abdurrahman An Nahlawi, Op.,Cit, hlm. 257. 
67 Departemen Agamka RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan, Op.Cit., hlm. 553. 
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 Dampak edukatif dari perumpamaan Qur’ani dan Nabawi di antaranya: 

Pertama, memudahkan pemahaman mengenai suatu konsep. Untuk memahami 
makna spiritual suatu perkara, manusia itu cenderung menyukai 
penyerupaan persoalan-persoalan abstrak pada perkara-perkara yang 
konkret. 

Kedua, mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang 
diumpamakan dan untuk mengembangkan perasaan ketuhanan. 

Ketiga, membina akal untuk terbiasa berfikir secara valid dan analogis. 
Keempat, mampu menciptakan motivasi yang menggerakan aspek emosi dan 

mental manusia.68 

Kemudian, perumpamaan yang dapat digunakan oleh orang tua dalam 

mengajarkan anak tentang shalat lima waktu sesuai dengan materi ibadah yang 

diajarkan pada anak usia sekolah dasar adalah sebagai berikut: 

ضي هللا ي و ׃     و هللا   خ و ث׃  

  خ يو   ي أ  ى   ه ك

  69ي ى   و

Artinya: Dari Jabir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Perumpamaan shalat 

lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang airnya melimpah mengalir di 

depan pintu rumah salah seorang dari kalian, di dalamnya ia mandi lima 

kali setiap hari.” 

 Dari penjelasan di atas maka tentulah dapat disimpulkan jika metode 

perumpamaan mampu mempengaruhi emosi dan pembinaan akal serta membuat kita 

terbiasa berfikir analogis. Sehingga mampu menciptakan aspek mental untuk 

mendorong melakukan kebaikan dan menjahui kemungkaran. 

 
                                                           

68Ibid., hlm. 254-259.  
69 Abdurrahman An Nahlawi, Op.,Cit, hlm.  
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I. Metode Motivasi dan Intimidasi (Targhib dan Tarhib) 

Metode motivasi dan intimidasi dalam dalam bahasa arab disebut dengan 
uslub al-targhib wa al-tarhib atau metode targhib dan tarhib. “Targhib berasal 
dari kata kerja raggaba yang berarti menyenangi, menyukai dan mencintai. 
Kemudian kata itu diubah menjadi kata benda targhib yang mengandung 
makna suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, kecintaan dan 
kebahagiaan yang mendorong seseorang sehingga timbul harapan dan 
semangat untuk memperolehnya”.70 Sedangkan “Istilah tarhib berasal dari 
kata rahhaba yang berarti menakut nakuti atau mengancam. Lalu kata itu 
diubah menjadi kata benda tarhib yang berarti; ancaman hukuman. Menakut-
nakuti dan mengancamya sebagai akibat melakukan dosa atau kesalahan yang 
dilarang Allah atau akibat lengah dalam menjalankan kewajiban yang 
diperintahkan Allah.”.71 

Metode ini akan sangat efektif apabila dalam penyampaiannya menggunakan 

bahasa yang menarik dan meyakinkan pihak yang mendengar. Oleh hendaknya 

pendidik bisa meyakinkan muridnya ketika menggunakan metode ini. Namun 

sebaliknya apabila bahasa yang digunakan kurang meyakinkan maka akan membuat 

murid tersebut malas memperhatikannya.  

Penggunaan metode motivasi sejalan dengan apa yang ada dalam psikologi 

belajar disebut sebagai law of happines atau prinsip yang mengutamakan suasana 

menyenangkan dalam belajar”. Sedang metode intimidasi dan hukuman baru 

digunakan apabila metode-metode lain seperti nasihat, petunjuk dan bimbingan tidak 

berhasil untuk mewujudkan tujuan.72 

 Mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan targhib adalah janji yang disertai 

dengan bujukan  yang membuat senang terhadap suatu yang maslahat, terhadap 

kenikmatan atau kesenangan  akhirat yang baik dan pasti serta suka kepada  

                                                           
70 Ibid, hlm. 57.  
71Ibid,  hlm. 47. 
72 Ibid, hlm. 58.  
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kebersihan dari segala kotoran, yang kemudian diteruskan dengan melakukan amal 

saleh dan menjauhi kenikmatan selintas yang mengandung bahaya dan perbuatan 

buruk. Sementara tarhib ialah suatu ancaman atau siksaan sebagai akibat melakukan 

dosa atau kesalahan yang dilarang Allah, atau akibat lengah dalam menjalankan 

kewajiban yang diperintahkan Allah. 

 Nabi Muhammad SAW dalam rangka menyampaikan pendidikan kepada 

masyarakat terkadang dengan ungkapan yang bersifat  pemberian rangsangan 

(targhib) atau dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat ancaman (tarhib), kedua 

sifat ungkapan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW semata-mata sebagai sebuah 

strategi, agar pesan-pesan pendidikan dapat sampai kepada obyek pendidikan. 

 Beberapa bentuk dari targhib dan tarhib yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 

antara lain adalah:73 

a. Bentuk-bentuk Targhib (rangsangan) 
1) Rangsangan untuk mau menolong antar sesama 
2) Rangsangan agar mau selalu beribadah 
3) Rangsangan untuk bersikap sabar 
4) Rangsangan untuk beramal kebaikan 
5) Rangsangan untuk selalu bekerja keras 

b. Bentuk-bentuk Tarhib (ancaman) 
1) Ancaman bagi orang yang sombong 
2) Ancaman bagi orang yang bersumpah palsu 
3) Ancaman bagi yang memfitnah 
4) Ancaman bagi yang berlaku zalim 
5) Ancaman bagi pencuri2 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
73Syamsu Yusuf, Op.Cit., hlm 101.  
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Firman Allah SWT: 
 

                           

                   

 
Artinya : “Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka 

itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. 

Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan 

membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan 

berlutut. (QS. Maryam 19 : 71-72)74 

 Ayat di atas merupakan contah Taghrib dan Tarhib Qur’ani dan Nabawi 

mengenai motivasi dan ancaman bagi orang-orang yang bertaqwa dan tidak bertaqwa. 

Diantara banyak ayat Al-Qur’an dan Hadis yang dapat digunakan maka orang tua 

hendaklah memiliki pengetahuan mengenai metode Taghrib dan Tarhib Qur’ani dan 

Nabawi. 

J. Metode Doa 

 Doa berasal dari bahasa Arab al-du‟a yang berarti mengajak, mengundang atau 

memanggil. Sedangkan menurut istilah bermakna memohon kepada Allah agar 

dikaruniai kebaikan serta terhindar dari bahaya. Menurut Rasulullah SAW ...do’a 

adalah otak ibadah (mukh ai-ibadah)dan jantung dari aktivitas manusia beriman.75 

                                                           
74 Departemen Agamka RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan, Op.Cit., hlm. 310. 
75Syahrin Harahap &Hasan Bakti Nasution, Op.Cit., hlm 145.  
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 Fungsi doa pada hakikatnya adalah untuk mengukuhkan iman, menyatakan 

ketergantungan manusia hanya kepada Allah semata, sebagai pencerahan kesadaran 

tentang indenpendensi (keterikatan manusia) kepada makhluk lain. Berdoa yang 

dinyatakan sebagai ibadah dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan caranya 

masing-masing, baik mengenai bahasa, tempat dan waktunya.76 

 Ada pun fadillah doa yang terpenting adalah: 
 

a. Sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, 
b. Sebagai salah satu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah, 
c. Pernyataan kelemahan diri di hadapan Allah dan memohon pertolongan dari-

Nya. 
d. Menumbuhkan rasa optimisme untuk mencapai cita-cita yang didahului 

usaha.77 
 
Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa ibadah merupakan bentuk 

ketergantungan manusia terhadap penciptaNya. Sebagai bentuk penyerahan diri dan 

penghambaan serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Untuk menumbuhkan nilai-nilai spiritual, orang tua harus memiliki 

penghayatan iman dalam menjalin relasi dengan Tuhan, melalui doa. Doa merupakan 

senjata ampuh untuk menumbuhkan, mempersatukan, menguatkan dan 

menyembuhkan dalam berbagai macam segi. 78 

Berdasarkan Firman Allah SWT: 

                        
                  

                                                           
76Ibid., hlm. 145.  
77Ibid., hlm. 145.  
78Syamsul Munir Amin, Op.Cit., hlm. 153.  
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Artinya:“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah 
mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. (QS. Al-Baqarah 
2 : 186)79 

 
 Ayat di atas menjelaskan tentang keampuhan doa dan menjelaskan jika Allah 

selalu mendengar setiap doa hambanya. Tiada jarak antara Allah dan hambanya yang 

selalu mengerjakan perintah Allah, beriman dan selalu berada dalam kebenaran. 

Mendoakan anak secara rahasia, tiada yang tahu, termasuk anak yang didoakan. 

Orang tua dapat mendoakan anak setiap selesai sholat fardhu, sholat sunnah, atau 

bahkan menghadirkan mereka di dalam doa-doa khusus yang dilakukan pada saat 

melakukan shalat malam. Ini sangat penting untuk memudahkan orang tua 

melaksanakan proses pendidikan.80 

Ada manfaat lain yang dilakukan orang tua dengan berdoa. Orang tua bisa 

melibatkan anak untuk ikut berdoa secara langsung. Melalui doa bersama ini orang 

tua mengenalkan eksistensi Allah SWT kepada anak, mengajari mereka tentang 

nikmat bersyukur, sekaligus bisa juga menjadikan doa bersama itu sebagai media 

efektif untuk mengungkapkan cinta orang tua terhadap anak.81 

Orang tua bisa membuat variasi doa sesuai dengan tujuan yang berbeda-beda. 

Bila ingin mengenalkan kebesaran Allah, ajaklah anak-anak berdoa seperti berikut 

ini: 

                                                           
79 Departemen Agamka RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan, Op.Cit., hlm. 28. 
80 Abdullah Munir, Op.Cit.,hlm. 80.  
81 Ibid., hlm. 81-82 
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“Ya Allah kami sangat bersyukur atas segala yang sudah Engkau berikan 

kepada kami. Engkau beri kami mata untuk melihat, tangan yang bisa 

menulis, mulut yang bisa berbicara, dan seluruh alam ini yang bisa diambil 

manfaatnya bagi kehidupan kami.” 

Ketika orang tua ingin mengajarkan sikap bersyukur sekaligus memberikan 

sikap terhadap eksistensi anak-anaknya, orang tua bisa berdoa seperti ini: 

“Ya Allah kami sangat bersyukur kepadaMu karena Engkau telah memberikan 

kepada kami anak-anak yang saleh (sebut nama-nama anak, terutama yang 

ikut dalam doa bersama tersebut) Kami sangat mencintai mereka dan kami 

juga sangat menyayangi mereka. Karena itu, kami mohon kepadaMu agar 

mereka mencapai keberhasilan hidup di dunia maupun di akhirat.” 

Di atas merupakan contoh doa yang dapat dilakukan anak saat mengajak anak 

berdoa secara bersama-sama. Menghadirkan anak dalam doa adalah suatu usaha 

sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. 


