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ABSTRAK 

Millati, Karima.2017.KonsepPendidikanTauhidPadaAnakDalam al-Qur‟an 
 danRelevansinyadenganTujuanPendidikan Islam (StudiAnalisis Q.S. al-

BaqarahAyat 132-133 DalamTafsir Al-Azhar).Skripsi.JurusanPendidikan 

Agama Islam FakultasTarbiyahInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo.Pembimbing, Drs. Waris, M.Pd. 

 

Kata Kunci: PendidikanTauhid, Q.S. Al-BaqarahAyat 132-133, 

TujuanPendidikan Islam. 

 

Pendidikantauhidpadaanakmerupakandasarterpentingdalampembentukandiripr

ibadianak.Pendidikantauhidmerupakanpemberianbimbingankepadaanak agar 

iadapatmengesakan Allah sebagaiTuhansertamampumenghambakandirikepada-

Nyasertaberibadahkepada-Nyasecarabaikdanbenar. 

Orangtuasebagaipendidikpertamadanutamaberkewajibanmenanamkanpendidikankei

manan (tauhid) terhadapanak-anaknya.Terlebih di dalampengaruhglobalisasidanpada 

era kemajuanteknologisepertisekarangini.Jikaanak-anaktidakdibekalinilai-

nilaikeimanandanketakwaansejakdini, 

merekaakanterjerumusdalamkehidupanpadasuatukehancuran. Untukitu, 

penulistertarikmenelaahlebihjauhtentangkonseppendidikantauhidpadaanakpada Q.S. 

al-BaqarahAyat 132-133 dalamTafsir Al-

Azhardanrelevansinyadengantujuanpendidikan Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

menjelaskankonseppendidikantauhidpadaanakmenurut Q.S. Al-Baqarahayat 132-133 

dalamTafsir Al-Azhar, (2) menjelaskanrelevansipendidikantauhidpadaanakmenurut 

Q.S. Al-Baqarahayat 132-133 dalamTafsir Al-Azhardengantujuanpendidikan Islam. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian 

adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dengan 

cara editing, organizing dan penemuan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis data 

dengan teknik analisis isi (content analisys). 

Hasil penelitian ini dapat disimpulakan bahwa (1) Konsep pendidikan tauhid 

pada anak dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah 132-133 dalam tafsir al-Azhar 

merupakan proses pemberian bimbingan kepada anak agar ia dapat mengesakan 

Allah sebagai Tuhan, mampu menghambakan diri kepada-Nya dan beribadah kepada-

Nya secara baik dan benar serta mendidik anak untuk tetap teguh kepercayaannya 

bahwa Allah itu Maha Esa dan hanya tunduk kepada-Nya sampai akhir hayat. (2) 

Konseppendidikantauhidpadaanakdalam Q.S. al-Baqarahayat 132-133 

menurutpendidikan Islam dengantujuanpendidikandalam Islam 

adalahrelevanyaitudenganmendidikanak-

anaksupayamenjadiseorangmuslimsejatidanmenjadikanseluruhmanusiamenjadimanus

ia yang menghambakandirikepada Allah, danmanusiaberibadahkepada-

Nyadengantujuanuntukmendekatkandirikepada Allah 

SWTdanbertujuanmendapatkankebahagiaanhidup di duniadan di akhirat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Istilah pendidikan atau paedagogie dapat diartikan sebagai bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi 

dewasa. Sehingga pendidikan menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan 

atau pimpinan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, 

peserta didik, tujuan dan sebagainya. Selain itu, pendidikan juga merupakan 

fenomena manusia yang fundamental, yang mempunyai sifat konstruktif dalam 

hidup manusia.Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan suatu hal 

yang penting bagi manusia untuk merubahnya menjadi lebih dewasa.Baik 

dewasa dalam hal jasmani maupun rohani.
1
 

Pengertian pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan pengertian 

pendidikan Islam, namun dalam pendidikan Islam lebih ditekankan lagi pada 

nilai-nilai Islam. Menurut Achmadi, pendidikan Islam ialah segala usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia 

yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai 

                                                           
1
Hasbullah,Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan: Umum dan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), 1-8. 
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dengan norma Islam. Dalam pandangan Islam, insan kamil diartikan sebagai 

pribadi muslim yakni manusia yang beriman dan bertaqwa serta memiliki 

berbagai kemampuan yang teraktualisasi dalam hubungannya dengan Tuhan, 

dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya secara baik, positif, dan 

konstruktif.
2
 

Salah satu cara untuk menjadi insan kamil adalah dengan memberikan 

pendidikan tauhid kepada anak yang harus dilakukan sejak anak itu masih kecil. 

Hal ini menjadi tanggung jawab dalam pendidikan yang dibebankan kepada 

kedua orangtuanya, sebab anak adalah amanah Allah kepada orangtuanya untuk 

dipelihara dan dididik. Fitrah anak yang memiliki keimanan kepada Tuhan sejak 

sebelum ia lahir ke dunia, harus disalurkan secara wajar dan dibina terus 

sehingga perkembangan akidahnya semakin lama semakin sempurna. Ia menjadi 

manusia bertauhid yang betul-betul mencintai Allah SWT di atas segala-

galanya.
3
Orangtua sebagai pendidik pertama dan utama berkewajiban 

menanamkan pendidikan keimanan (tauhid) terhadap anak-anaknya dalam 

membentengi anak dalam perkembangan sosialnya dan pengaruh lingkungan 

sekitar. Terlebih di dalam pengaruh globalisasi dan gayakehidupan yang hedonis. 

Jika anak-anak tidak dibekali nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sejak dini, 

                                                           
2
Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), 28-29. 

 
3
Yusran Asmuni, Ilmu Tauhid (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 41-42. 
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mereka akan terjerumus dalam kehidupan yang membawa pada suatu 

kehancuran.
4
 

Secara historis, al-Qur‟an diantara isinya mengabadikan berbagai 

fenomena kehidupan termasuk di dalamnya adalah kehidupan manusia untuk 

dijadikan ibrah bagi kehidupan manusia itu sendiri.Fakta-fakta historis tentang 

pendidikan banyak dituangkan dalam ayat di berbagai surah di dalam al-Qur‟an. 

Beberapa diantaranya memiliki relevansi dengan proses pembentukan keilmuan 

pendidikan misalnya pendidikan yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, Nabi 

Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ya‟qub AS, dan Maryam. Tokoh-tokoh tersebut 

telah memainkan peran penting dalam interaksi pendidikan dalam lingkup 

keluarga, yakni pendidikan yang dilakukan terhadap anaknya.
5
 

Jadi, peran pendidikan khususnya pendidikan yang diberikan oleh 

orangtua sangatlah penting bagi anak agar kehidupannya dapat selaras dengan 

tujuan pendidikan Islam.Imam Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan 

Islam yaitu: (1) insan paripurna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah 

swt; (2) insan paripurna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia 

dan di akhirat, karena itu berusaha mengajar manusia agar mampu mencapai 

tujuan yang dimaksudkan tersebut.
6
 

                                                           

 
4
Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), 52. 
5
 Miftahul Huda & Muhammad Idris, Nalar Pendidikan Anak (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2008), 11-12. 
6
Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 60-61. 
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Namun, pada kenyataannya meskipun banyak historis tentang pendidikan 

dalam al-Qur‟an masih banyak orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya 

dengan alasan adanya kesibukan dengan urusan di luar rumah, kurang bisa 

mengalokasikan waktunya untuk anaknya dan memilih solusi mempekerjakan 

pembantu rumah tangga untuk mengurusi seluruh hal yang berkaitan dengan 

rumah beserta isinya, termasuk anak-anak. Secara tidak langsung, pembantu 

rumah tangga mendapat perluasan tugas sebagai alih peran pendidik di rumah. 

Selain itu, jika anak tumbuh di dalam keluarga yang menyimpang, belajar 

di lingkungan yang sesat dan bergaul dengan masyarakat yang rusak, maka anak 

akan menyerap kerusakan itu, terdidik dengan akhlak yang buruk, di samping 

menerima menerima dasar-dasar kekufuran dan kesesatan. Kemudian, dengan 

segera ia akan beralih dari kebahagiaan kepada kesengsaraan, dari keimanan 

kepada kemurtadan dan dari Islam kepada kekufuran. Jika semua itu telah terjadi, 

maka sangat sulit mengembalikan anak kepada kebenaran, keimanan dan jalan 

mendapat hidayah.
7
 

Sekali lagi diuraikan bahwa keberhasilan anak menjadi manusia yang 

manusiawi tergantung seberapa banyak pengetahuan pendidikan dan ketekunan 

orang tua membimbing mereka.Seberapa banyakkah keyakinan (nilai-nilai 

agama) yang telah ditanamkan pada anak-anaknya.Oleh karena itu, setiap orang 

tua harus memiliki pengetahuan yang cukup.Minimal untuk dapat mendidik 

                                                           
7
Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam (Semarang: Asy-Syifa‟, 

1981), 71. 



  7 

 

 

 

anak-anaknya agar manusia menjadi manusia yang berakhlak baik, berilmu, dan 

memiliki keterampilan (life skills) untuk dapat bertahan hidup.
8
 

Jika orang tua memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendidik 

anak-anaknya tentu akan terbentuk anak yang beriman dan bertakwa, berakhlak 

baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun jika sebaliknya, maka orang tua 

sebagai pendidik akan gagal dalam membentuk anak menjadi manusia yang 

berhasil. Anak akan tumbuh menjadi manusia yang tidak berakhlak, 

mengandalkan segala kebutuhan hidupnya pada orang tua, serta kurang 

bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun lingkungannya.
9
 

Dari pernyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

kaitannya dengan pendidikan tauhid. Selanjutnya permasalahan ini penulis 

rumuskan dalam sebuah penelitian yang berjudul : KONSEP PENDIDIKAN 

TAUHID PADA ANAK DALAM AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA 

DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM (Studi Analisis Q.S. Al-

Baqarah Ayat 132-133 Dalam Tafsir Al-Azhar). 

 

 

 

 

 

                                                           

 
8
Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014),  52. 

 
9
Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis, 52. 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah penelitian adalah bagian pokok dari suatu kegiatan 

penelitan.Untuk itu sebelum melakukan penelitian, maka penulis terlebih dahulu 

merumuskan permasalahannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendidikan tauhid pada anak menurut Q.S. Al-Baqarah ayat 132-

133 dalam Tafsir Al-Azhar? 

2. Bagaimana relevansi pendidikan tauhid pada anak menurut Q.S. Al-Baqarah 

ayat 132-133 dalam Tafsir Al-Azhar dengan tujuan pendidikan Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berawal dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep pendidikan tauhid pada anak menurut Q.S. Al-

Baqarah ayat 132-133 dalam Tafsir Al-Azhar. 

2. Untuk mengetahui relevansi pendidikan tauhid pada anak menurut Q.S. Al-

Baqarah ayat 132-133 dalam Tafsir Al-Azhar dengan tujuan pendidikan 

Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

konsep atau teori pendidikan tauhid pada anak secara umum dan khususnya 

dalam pendidikan Islam. 

2. Manfaat secara praktis 

Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat: 

a. Bagi pelaku pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

kontribusi referensi, bahan acuan atau sebagai bahan perbandingan kajian 

yang digunakan dalam melaksanakan dan mengembangkan pendidikan 

Islam yang bersumber dari al-Qur‟an. 

b. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengalaman, pengetahuan, wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan 

terutama yang berkaitan dengan pendidikan tauhid pada anak. 

 

E. Kajian Teori dan atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Kajian Teori 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup 

dan kehidupan manusia.Bagaimanapun sederhana komunitas manusia 

memerlukan pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dan 

komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. 

Sebab pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup 
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manusia.
10

Oleh karena itu, pendidikan diartikan sebagai proses pembinaan 

manusia secara jasmaniah dan rohaniah. Artinya, setiap upaya dan usaha 

untuk meningkatkan kecerdasan anak didik berkaitan dengan peningkatan 

kecerdasan intelegensi, emosi, dan kecerdasan spiritualitasnya.Anak didik 

dilatih jasmaninya untuk terampil dan memiliki kemampuan atau keahlian 

professional untuk bekal hidupnya di masyarakat. Di sisi lain, keterampilan 

yang dimilikinya harus semaksimal mungkin memberikan manfaat kepada 

masyarakat, terutama untuk diri dan keluarganya, dan untuk mencapai tujuan 

hidupnya di dunia dan di akhirat.
11

 

Sedangkan hakikat pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak 

yang dibebankan kepada semua umat Islam, bahkan kewajiban pendidikan 

atau mencari ilmu dimulai semenjak bayi dalam kandungan hingga masuk ke 

liang lahat. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan memperbanyak ibadah, 

membaca al-Qur‟an, dan berzikir kepada Allah karena akhlak ibu yang baik 

pada masa-masa hamil sangat besar pengaruhnya kepada bayi dalam 

kandungan. Demikian pula, anak yang baru dilahirkan dikumandangkan azan 

dan iqamat karena pendengaran sang bayi adalah alat indra pertama yang 

bekerja. Dengan demikian, suara azan dan iqamat sangat bermakna bagi 

pengisian ketauhidan pertama kepada sang bayi.
12

 

                                                           

 
10

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 28. 

 
11

Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 54. 

 
12

Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, 56. 
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Ketauhidan ini harus ditanamkan kepada para generasi penerus dan 

harus dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, pendidikan ketauhidan 

perlu ditanamkan sejak dini pada awal kehidupan serta lingkungan pertama 

dan utama yang dikenal oleh anak yaitu keluarga.Pendidikan tauhid dalam 

keluarga adalah usaha-usaha pendidikan tauhid yang dilakukan oleh para 

orang tua terhadap anak-anaknya dengan menyampaikan materi-materi 

ketauhidan dengan metode kalimat tauhid, keteladanan, pembiasaan, nasehat, 

dan pengawasan. Metode ini disesuaikan dengan materi yang akan diberikan 

dan juga disesuaikan dengan kemampuan anak. Sehingga diharapkan anak 

menjadi seorang muslim sejati dengan ketauhidan yang utuh, sebagai jalan 

untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pendidikan tauhid dalam keluarga 

juga membuat anak mampu memiliki keimanan berdasarkan kepada 

pengetahuan yang benar, sehingga anak tidak hanya mengikuti saja atau 

“taklid buta”.13
 

Pendidikan tauhid pada anak dalam keluarga sangatlah penting dan 

harus segera dilakukan oleh para orang tua, karena fungsinya yang sangat 

besar dalam membentuk pribadi muslim yang benar, dan bertakwa kepada 

Allah swt, yang dihiasai dengan akhlak dan perilaku positif, sehingga anak-

anak yang bertauhid juga akan melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang 

dapat bermanfaat baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, agamanya, 

                                                           

 
13Yasin Nur Falah, “Urgensi Pendidikan Tauhid Dalam Keluarga,” Tribakti, 2 (September, 

2014), 388-390. 
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bahkan dunia.Aktivitas yang timbul dari anak yang bertauhid hanyalah 

mencari ridho Allah SWT, bukan mencari sesuatu yang bersifat duniawi.
14

 

Orang yang bertauhid berarti orang yang memiliki pegangan hidup 

yang jelas dan dengan tauhid maka akan terpenuhi salah satu kebutuhan 

rohaniah manusia yang dapat membawanya kepada kebahagiaan hidup 

duniawi dan ukhrawi. Jadi, mempercayai adanya Allah Yang Maha Esa 

merupakan kunci untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat tersebut. Karena itu, usaha-usaha untuk memantapkan dan 

mengkokohkan keimanan bagi setiap muslim adalah suatu keharusan yang 

tidak bisa diabaikan. Salah satu cara yang bisa ditempuh ialah melalui 

pendidikan dan pengajaran tauhid.
15

 

2. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Selain memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan penelitian 

ini, maka penulis juga menggunakan penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang 

penulis temukan antara lain: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Idrus Aqibuddin (02470990) dari Fakultas 

Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada 

tahun 2007 dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua 

Terhadap Pendidikan Aqidah Anak (Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 132-

                                                           

 
14

Yasin Nur Falah, Urgensi Pendidikan Tauhid Dalam Keluarga , 391. 

 
15

Yusran Asmuni, Ilmu Tauhid (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 41. 
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133)”. Di dalamya berisi bahwa, manusia merupakan mahluk pedagogis 

yang mempunyai potensi untuk dididik dan mendidik. Manusia pada 

dasarnya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada-Nya, setiap 

apa yang diperbuat hanya mengharap ridla Allah semata, dalam hal 

apapun. Agar ibadah kita sesuai dengan yang dikehendaki Allah maka 

harus didasari dengan aqidah yang menghujam kuat dalam diri kita 

sehingga akan menumbuhkan ibadah yang benar-benar tulus kepada 

Allah. Oleh karena itu, pendidikan yang pertama dan mendasar adalah 

pendidikan aqidah (ketauhidan) yang nantinya akan mempengaruhi 

ibadah dan akhlak. 

b. Penelitian yang dilakukanoleh Siti Sukrilah (11111144) dari Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga, pada tahun 2015 dengan judul “Konsep Pendidikan Tauhid 

Dalam Keluarga Studi Analisis Q.S Al-Baqarah 132-133 Dalam Tafsir 

Ibnu Katsir”. Pada skripsi ini penulis membahas tentang pendidikan tauhid. 

Penulis menuliskan bahwa pendidikan tauhid dalam keluarga merupakan 

dasar terpenting dalam pembentukan diri pribadi suatu insan yang 

berguna untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. 

Pendidikan tauhid dalam keluarga yang baik diharapkan kehidupan suatu 

umat akan semakin baik dan maju sehingga dengan ini akan 

menimbulkan adanya keteguhan iman umat muslim sepanjang 

hayat.Pendidikan tauhid pertama kali harus dimulai dari sebuah keluarga. 
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Salah satunya adalah melalui teladan, latihan, dan pembiasaan diri seperti 

dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 132-133 yang terdapat dalam 

Tafsir Ibnu Katsir. Konsep pendidikan tauhid dalam Islam menurut al-

Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 132-133 merupakan proses membimbing 

manusia untuk tetap teguh kepercayaannya bahwa Allah Maha Esa dan 

hanya tunduk kepada-Nya sampai akhir hayat dalam keluarga secara 

berkesinambungan sampai keturunannya di masa depan kelak meskipun 

berbeda cara atau metode dalam pelaksanaannya. Adapun relevansi 

pendidikan tauhid dalam keluarga dimasa sekarang adalah bahwa 

pendidikan tauhid di masa sekarang ini harus berusaha lebih keras lagi 

untuk terus memperhatikan dengan membuat metode yang variatif agar 

anak didik dapat mengikuti dengan nyaman dan tidak terbebani akan 

aturan-aturan yang harus dilaluinya untuk mencapai tujuan dari 

pendidikan tauhid ini. 

c. Penelitian yang dilakukanoleh Nurul Husna (123111129) dari Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 

pada tahun 2016 dengan judul “Islamic Parenting; Aktualisasi 

Pendidikan Islam Dalam Tafsir Q.S. Al-Baqarah/2: 132-133 dan Q.S. 

Luqman/31: 12-19. Di dalamya berisi sebagai berikut : Pertama , 

pendidikan aqidah (ketauhidan), Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-

anaknya saat sakaratul maut untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan 

iman kepada Allah dan Luqman memulai nasihat kepada anaknya dengan 
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seruan menghindari syirik sekaligus mengandung pengajaran tentang 

wujud Allah yang Esa, karena perbuatan syirik itu merupakan kezaliman 

yang besar. Kedua , pendidikan ibadah, mengajarkan anak untuk 

beribadah kepada Allah dengan melakukan shalat sebagai tiang agama 

yang akan membantengi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. 

Ketiga , pendidikan muamalah, Luqman memberikan nasihat kepada 

anaknya agar senantiasa untuk berbuat baik walaupun seberat biji sawi, 

Allah SWT akan membalasnya. Demikan pula dengan perbuatan yang 

buruk. Keempat, pendidikan akhlak, Luqman mengajarkan anak untuk 

memiliki sifat sabar serta menjadi sosok yang berperilaku baik dengannya 

sesama manusia, tidak memalingkan wajah dan berjalan dengan angkuh 

(sombong), sederhana dalam berjalan, dan melunakkan suara ketika 

berbicara. 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda 

dari penelitian sebelumnya.Perbedaannya terletak pada objek 

penelitian.Penelitian sebelumnyamenjelaskan tentang pendidikan aqidah 

(tauhid) pada keluarga dalam Q.S. al-Baqarah ayat 132-133 dalam tafsir 

Ibnu Katsir.Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan tentang konsep 

pendidikan tauhid pada anak dalam Q.S. al-Baqarah ayat 132-133 dalam 

tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan direlevansikan dengan tujuan 

pendidikan Islam. 

F. Metode Penelitian 



  16 

 

 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah 

pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap 

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, 

dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data 

yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alami.
16

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kajian pustaka atau sering disebut dengan library research yaitu telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu 

pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang 

kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Dalam 

hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlakukan sebagai sumber ide untuk 

menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan 

deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat 

dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.
17

 

Sumber pustaka untuk bahan kajian, dapat berupa jurnal penelitian, 

disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan 
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 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 26. 

 
17

Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan SkripsiKuantitatif, Kualitatif, Library, danPTK 

(Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2016), 55. 
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seminar, diskusi ilmiah atau terbitan-terbitan resmi pemerintah, atau lembaga-

lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara kritis dan mendalam 

dalam rangka mendukung gagasan-gagasan dan atau proposisi untuk 

menghasilkan kesimpulan dan saran.
18

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Penelitian ini sebagian besar berada di perpustakaan, mencari dan 

menyitir dan bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang hendak diteliti. Macam-macam data dapat diperoleh 

dari sumber literatur diantaranya adalah jurnal, laporan hasil penelitian, 

majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, artikel ilmiah, surat-surat 

keputusan dan sebagainya yang hendak diuraikan dalam hasil penelitian.
19

 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini 

berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan 

pendidikan tauhid pada anak menurut Q.S. Al-Baqarah ayat 132-133 

menurut tafsir Al-Azhar. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi 

dua yaitu: 

                                                           
18

Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan SkripsiKuantitatif, Kualitatif, Library, danPTK, 

55-56. 
19

  Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi danPraktiknya  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 50. 
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1). Sumber data primer, merupakan rujukan utama dalam mengadakan 

suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian 

tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a). Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 1. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1982. 

b). Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. Kitab Tauhid (Jilid 1) Rujukan 

Utama Belajar Tauhid. Solo: Pustaka Arafah. 2015. 

c). Asmuni, Yusran. Ilmu Tauhid. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 

1993. 

2). Sumber data sekunder, merupakan bahan rujukan yang ditulis oleh 

tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 

Diantaranya adalah: 

a). Bawani, Imam dan Anshori Isa. Cendekiawan Muslim Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam. Surabaya: Bina Ilmu. 1991. 

b). Lathif, Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdil. Pelajaran Tauhid 

Untuk Pemula . Jakarta: Yayasan Al-Sofwa. 2000. 

c). Lathif, Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdil. Pelajaran Tauhid 

Untuk Tingkat Lanjutan. Jakarta: Darul Haq. 1998. 

d). Mansur. Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 2005. 

e). Muhammad bin Abdullah Al-Buraikan, Ibrahim. Pengantar Studi 

Aqidah Islam. Jakarta: Robbani Press. 1998. 
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f). Nafis, Muhammad Muntahibun. Ilmu Pendidikan Islam. 

Yogyakarta: Teras. 2011. 

g). Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. 2002. 

h). Sani, Ridwan Abdullah dan Kadri Muhammad. Pendidikan 

Karakter: Mengembangkan Karakter Anak yang Islami. Jakarta: 

Bumi Aksara. 2016. 

i). Zaini, Syahminan. Arti Anak Bagi Seorang Muslim. Surabaya: Al-

Ikhlas. 1982. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
20

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan 

standaruntuk memperoleh data yang diperlukan.
21

Karena penelitian ini 

merupakan penelitian library research, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan 

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) 

dengan objek pembahasan yang diteliti dan teknik studi dokumenter adalah 

cara mengumpulakan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-

                                                           
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D  

(Bandung: Alfabeta, 2015), 308. 

 
21

 Moh. Nazir, Metode Penelitan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 22. 
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arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
22

 

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan 

cara: 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan 

yang lain. 

b. Organizing yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah ditemukan. 

c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah. 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pendidikan tauhid 

pada anak menurut Q.S.Al-Baqarah ayat 132-133 menurut Tafsir Al-Azhar, 

maka peneliti menggunakan teknik dokumenter, yaitu teknik dengan cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga 

buku tentang teori, pendapat dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian.
23

 

4. Teknik Analisis Data 

                                                           

 
22

 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

191. 
23

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), 34. 
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Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari tafsir al-Qur‟an, 

buku, jurnal, skripsi dan sebagainya dianalisis dengan menggunakan metode 

content analysis.Yaitu  teknik yang dilakukan untuk mengungkapkan isi 

sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada 

waktu buku itu ditulis. Dalam analisa ini seorang peneliti dapat menghitung 

frekuensi munculnya suatu konsep tertentu, penyusunan kalimat menurut pola 

yang sama, meyajikan bahan ilustrasi dan lain-lain. Disamping itu dengan 

cara ini dapat dibandingkan antara suatu buku dengan buku yang lain dalam 

bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun 

mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya 

sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu.
24Krippendrorff mendefinisikan analisis isi sebagai “a research 

technique for making replicable and valid inferences from texts (or other 

meaningful matter) to the contexts of their use.”25
 

Prosedur analisa isi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menseleksi teks yang akan diselidiki dengan memperhatikan: 

a. Menghubungi pihak yang berwenang untuk menetapkan keyakinan 

bahwa analisa isi terhadap suatu buku teks akan berguna. 

                                                           
24

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2007), 72-73. 
25

 Emzir, Metodologi Penelitian: Analisis Data(Jakarta:RajaGrafindoPersada, 2012), 283. 
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b. Mengadakan observasi untuk mengetahui keluasan pemakaian buku 

tersebut. 

c. Menetapkan standar isi buku di dalam bidang tersebut dari segi 

teoretis dan kegunaan praktisnya. 

2. Menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang akan 

diselidiki sebagai alat (tool) pengumpul data. Untuk itu diperlukan 

keahlian khusus dalam bidang yang dibahas oleh buku tersebut dan 

keahlian dalam bahasa yang dipergunakan buku yang akan dianalisa. 

3. Melaksanakan penelitian sebagai berikut: 

a. Menetapkan cara yang akan ditempuh, apakah dilakukan pada 

keseluruhan isi buku, bab per bab, pasal demi pasal, memisahkan 

ilustrasi dengan teks dan sebagainya. 

b. Melakukan analisa terhadap teks secara kualitatif dan kuantitatif, 

misalnya tentang banyak paragraf di dalam suatu topik, jumlah ide di 

dalam setiap paragraf atau topik, ketepatan menempatkan ilustrasi 

tertulis dan gambar serta kejelasannya dengan ide yang mendapat 

ilustrasi, panjang pendeknya kalimat untuk menjamin kejelasan 

penyampaian suatu ide dan lain-lain.
26

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                           
26

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2012), 73-74. 
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Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian ini, maka pembahasan 

dalam laporan penelitian, penulis membagi ke dalam lima bab, yang masing-

masing bab terdiri dari sub-bab yang berkaitan satu sama lain. Adapun 

sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini, 

yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat  penelitian, telaah penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan yang merupakan bagian awal dari penelitian ini. 

Bab II berisi kajian teori, yang memuat teori tentang (1) Konsep 

pendidikan tauhid pada anak meliputipengertian pendidikan, tauhid, anak dan 

pendidikan tauhid pada anak, (2) Macam-macam tauhid diantaranya tauhid 

rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma‟ wa sifat, (3) Penanaman tauhid pada 

anak dalam Islam, (4) Tujuan Pendidikan Islam meliputi pengertian tujuan 

pendidikan Islam, tahap-tahap tujuan pendidikan Islam, dan aspek-aspek tujuan 

pendidikan Islam. 

Bab IIIberisiuraian sekilas mengenai tafsir Al-Azhar yang di dalamnya 

terdiri dari (1) biografi Hamka, karya-karya Hamka, riwayat penulisan tafsir Al-

Azhar, (2) Analisis Q.S. Al-Baqarah 132-133 dalam tafsir Al-Azhar yang meliputi 

ayat, mufrodat (kosa kata), terjemah, dan kandungan ayat/tafsir. 

Bab IV berisi analisis tafsir mengenai konsep pendidikan tauhid pada anak 

dalampendidikan Islam yang meliputi (1) Analisis konsep pendidikan tauhid pada 

anak menurut al-Qur‟an Q.S. Al-Baqarah ayat 132-133, (2) Analisis relevansi 
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konsep pendidikan tauhid pada anak menurut al-Qur‟an Q.S. Al-Baqarah ayat 

132-133 dengan tujuan pendidikan Islam. 

Bab V Penutup berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan 

saran.Bab ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari skripsi. 
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BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN TAUHID PADA ANAK DALAM PENDIDIKAN 

ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Pendidikan Tauhid Pada Anak 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah proses membimbing dan mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa 

sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.
27

 

Pandangan Hamka tentang pendidikan adalah bahwa pendidikan 

sebagai sarana yang dapat menunjang dan menimbulkan serta menjadi dasar 

bagi kemajuan dan kejayaaan hidup manusia dalam berbagai ilmu 

pengetahuan.Pendidikan tersebut tergabung dalam dua prinsip yang saling 

mendukung, yaitu prinsip keberanian dan kemerdekaan berpikir.Namun yang 

terpenting, ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh keberanian dan 

kemerdekaan berpikir harus dapat menambah keimanan pemiliknya dan 

dilanjutkan dengan amal, akhlak serta keadilan.Bagi Hamka ilmu yang tidak 

diikuti dengan amal, akhlak serta keadilan tidak berguna bagi kehidupan.Ilmu 

pengetahuan harus diamalkan, bukan hanya untuk dipelajari saja.
28
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Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1991), 18. 
28
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Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbinganatau 

pimpinan secara sadar oleh si pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama. Dengan demikian, pendidikan dalam arti luas adalah meliputi 

perbuatan atau usaha generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) 

pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya generasi 

muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi 

hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah.
29

 

Sementara itu, dalam UU Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
30

 

Secara umum pendidikan Islam diartikan sebagai usaha untuk 

membimbing dan mengembangkan potensi manusia secara optimal agar dapat 

digunakan dalam memerankan dirinya sebagai pengabdi Allah yang 

setia.Dengan berbekalan ketaatan itu, diharapkan manusia dapat 

menempatkan garis kehidupannya sejalan dengan pedoman yang telah 

ditentukan Sang Pencipta. Kehidupan yang demikian itu akan memberi 

pengaruh pada diri manusia, baik selaku pribadi maupun sebagai makhluk 

                                                           
29

 Mansur, Pendidikan Agama Usia Dini Dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 

84-85. 
30

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 4. 
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sosial, yaitu berupa dorongan untuk menciptaan kondisi kehidupan yang yang 

aman, damai, sejahtera, dan berkualitas di lingkungannya.
31

 

Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah suatu proses untuk 

memberdayakan diri umat manusia, dengan menanamkan sikap hidup dengan 

aqidah tauhid yang benar sehingga dengan aqidah yang benar ini akan 

memunculkan perilaku yang benar dan kegairahan untuk hidup maju karena 

agama Islam mengajarkan agar umat Islam dapat hidup maju, tidak hidup 

dalam keterbelakangan.
32

 

Pendidikan menurut Islam tidak terbatas sampai pada ukuran dewasa, 

tetapi sampai terwujudnya kehidupan makmur, adil, dan bahagia.Tiada 

kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan yang abadi di dunia ini kecuali di 

akhirat. Karena itu, pendidikan menurut Islam dilakukan terus-menerus 

sepanjang kehidupan manusia sehingga ia mengalami kematian. Hasan 

Langgulung memberikan pengertian pendidikan Islam terlebih dahulu melihat 

pendidikan Islam dari tiga sudut pandangnya, yaitu dari segi individu, 

masyarakat, dan dari segi individu dan masyarakat. Dari segi individu, 

pendidikan berarti sebagai suatu proses pengembangan potensi masing-

masing individu anak. Dari segi masyarakat, pendidikan berarti proses 
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pewarisan budaya. Sedangkan dari segi individu dan masyarakat, pendidikan 

berarti proses interaksi antara potensi individu dengan budaya.
33

 

Apabila dihubungkan dengan Islam dilihat dari segi individual, 

pendidikan Islam merupakan proses pengembangan potensi-potensi manusia 

yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Proses pengembangan potensi 

sesuai dengan petunjuk Allah itulah yang disebut ibadah. Tujuan tertinggi 

dalam pendidikan Islam adalah untuk menciptakan manusia „abid (selalu 

beribadah kepada Allah SWT). Dilihat dari segi masyarakat, pendidikan Islam 

merupakan proses transformasi unsur-unsur pokok peradaban muslim (tradisi 

umat Islam yang terikat oleh Aqidah, Syari‟ah dan Akhlak). Dari generasi ke 

generasi supaya identitas umat tetap terpelihara dan bisa berkembang secara 

sempurna.
34

 

Sedangkan dilihat dari segi individu dan masyarakat, pendidikan Islam 

merupakan proses pengembangan fitrah manusia, yaitu interaksi antara fitrah 

sebagai potensi yang melengkapi manusia semenjak lahir. Pengertian 

pendidikan Islam mengacu pada segi pandangan individual dan masyarakat, 

yaitu proses yang selalu beroperasi dengan memperhatikan aspek-aspek 
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individual dan lingkungan tanpa melupakan tujuan akhir penciptaan manusia 

oleh Allah SWT di dunia ini yaitu beribadah.
35

 

Dari berbagai pengertian diatas dapat kita sintesiskan bahwa yang 

dimaksud dengan pendidikan Islam adalah suatu proses penggalian, 

pembentukan, pendayagunaan, dan pengembangan fikir, dzikir dan kreasi 

manusia melalui pengajaran, bimbingan, latihan dan pengabdian yang 

dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam sehingga terbentuk pribadi muslim 

sejati, mampu mengontrol, mengatur, dan merekayasa kehidupan dilakukan 

sepanjang zaman dengan penuh tanggung jawab semata-mata untuk beribadah 

kepada Allah SWT.
36

 

2. Pengertian Tauhid 

Para ahli menyebut tauhid dengan beberapa nama yang dipandang 

identik, seperti aqidah, ushuludin, ilmu kalam, teologi Islam dan sebagainya. 

Menurut Harun Nasution, aqidah sama artinya dengan tauhid, yaitu sebagai 

ilmu yang membahas tentang cara-cara meng-Esakan Allah atau ushuludin 

yaitu ilmu yang membahas soal-soal dasar-dasar agama.
37

Kemudian ilmu 

kalam juga dinamakan sebagai ilmu tauhid karena dalam ilmu tauhid dibahas 

tentang ilmu meng-Esakan atau ilmu kepercayaan bahwa hanya satu Tuhan 

yang harus dipercayai.Tujuan pengkajiannya yaitu menetapkan keesaan 
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Tuhan dalam zat, perbuatannya menjadikan alam dan bahwa Dialah yang 

menjadi tujuan terakhir alam.
38

 

Secara etimologi kata tauhid berasal dari kata wahhada-yuwahhidu-

tauhid yang artinya satu atau Esa.Arti tauhid secara derivatif berarti 

mempersatukan (unity) atau mengesakan.Secara syar‟i maknanya adalah 

meyakini ke Maha-Esa-an Allah Ta‟ala dalam Rububiyah, Uluhiyyah serta 

Asma‟ dan Sifat-Nya Yang Maha Sempurna.
39

 

Tauhid secara terminologi menurut Syekh Muhammad Abduh adalah 

suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib 

ada pada-Nya, dan tentang sifat-sifat yang jaiz pada-Nya, juga membahas 

tentang rasul-rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, meyakinkan apa 

yang wajib pada diri mereka, apa yang boleh dihubungkan kepada diri 

mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka.
40

 

Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah tauhid secara etimologi 

adalah mengesakan Allah (Tuhan), secara terminologi adalah mempercayai 

bahwasannya hanya Dia sendiri Yang Maha Kuasa di atas alam ini.Dia yang 

menyuruh dan Dia yang melarang.Tidak ada bahagia ataupun bencana yang 
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datang ke alam ini kalau tidak dengan izin Allah dan segala amal ibadah 

hanya karena ikhlas kepada-Nya.
41

 

Selain itu, tauhid menurut Ibn „Arabi adalah upaya diri manusia atau 

pencari Tuhan untuk mengetahui bahwa Allah yang menciptakannya adalah 

Tunggal/Satu/Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal ketuhanan-

Nya.Hakikat tauhid adalah kesaksian tidak sekedar meyakini, menetapkan, 

dan mengakui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah 

semata.Kemudian mengakui hanya Allah semata yang berhak untuk disembah 

dan mengikrarkan diri untuk beribadah hanya kepada-Nya semata.
42

 

Menurut Syaikh Muhammad Abduh tauhid ialah ilmu yang membahas 

tentang wujud Allah tentang sifat-sifat yang wajib tetap bagi-Nya, sifat-sifat 

yang jaiz disifatkan kepada-Nya dan tentang sifat-sifat yang sama sekali yang 

wajib ditiadakan (mustahil) daripada-Nya. Juga membahas tentang Rasul-

rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib pada 

dirinya, hal-hal yang jaiz dihubungkan (dinisahkan) pada diri mereka dan hal-

hal yang terlarang (mustahil) menghubungkan kepada diri mereka.
43

 

Sedangkan tauhid menurut ulama-ulama Ahli Sunnah adalah bahwa 

Allah Swt. itu Esa dalam Dzatnya, tidak terbagi-bagi. Esa dalam sifat-sifatnya 
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yang azali, tiada tara bandingan bagi-Nya dan Esa dalam perbuatan-

perbuatan-Nya tidak ada sekutu bagi-Nya.
44

Jadi, makna tauhid adalah 

menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan 

menaati segala perintah-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya dengan 

penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepadanya.
45

 

3. Pengertian Anak 

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib 

dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, 

baik dalam aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya 

serta tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah 

generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan 

bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak 

hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan 

kodratnya.Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan 

merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan 

eksploitasi harus dihapuskan.
46

 

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002, Bab I Pasal I ditegaskan bahwa 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 
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masih dalam kandungan.
47

Sedangkan anak dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesiadiartikan sebagai keturunan yang kedua yaiu manusia yang masih 

kecil.
48

 Anak adalah buah hati dan nikmat Allah yang tak ternilai dan 

pemberian yang tak terhingga. Anak juga dapat merupakan tumpuan hidup 

dan generasi penerus bagi kelangsungan hidup silsilah keluarga. Bahkan anak 

dapat juga sebagai “qurrata a‟yun” yaitu penyejuk pandangan mata dan 

belahan kasih sayang manusia dalam kehidupan ini.
49

 

Dalam pandangan Islam anak adalah amanat Allah. Amanat wajib 

dipertanggung jawabkan.Anak juga diartikan sebagai mereka yang dijaga dari 

segala sifat, sikap dan perbuatan haram atau tercela sehingga apabila 

perbuatan itu dilakukan maka ia akan terperosok ke dalam neraka. Penjagaan 

melalui proses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memberikan 

pengarahan yang baik dalam bentuk nasihat, perintah, larangan, pembiasaan, 

pengawasan, maupun pemberian ilmu pengetahuan.
50

Jelas, tanggung jawab 

orang tua terhadap anak tidaklah kecil. Kewajiban itu dapat dilaksanakan 

dengan mudah dan wajar karena orang tua memang mencintai anaknya. Ini 

merupakan sifat manusia yang dibawanya sejak lahir. Manusia mempunyai 
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sifat mencintai anaknya. Anak sebagaimana dirumuskan dalam Al-Qur‟an 

Surat Al-Kahfi ayat 46: 

 

Artinya:”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya 

di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” 
 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia mempunyai sifat 

menyayangi harta dan anak-anak. Bila orang tua memang telah mencintai 

anaknya, maka tentulah ia tidak akan sulit mendidik anaknya.
51

 

Setiap orang tua muslim hendaknya menyadari bahwa anak adalah 

amanat Allah yang dipercayakan kepada orangtua. Di antara sekian perintah 

Allah berkenaan dengan amanat-Nya yang berupa anak adalah bahwa setiap 

orang tua muslim wajib mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik dan 

benar. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi anak-anak yang lemah iman dan 

lemah kehidupan duniawinya, namun agar dapat tumbuh dewasa menjadi 

generasi yang shaleh, sehingga terhindar dari siksa api neraka.
52

 Selain itu, 

anak yang menjadi amanat Allah kepada manusia akan ditanyakan kembali 

tentang pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatannya pada hari 
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kiamat.Karena itu, anak merupakan amanat Allah kepada manusia yang akan 

dimintai pertanggung jawaban terhadapnya.
53

 

4. Pengertian Pendidikan Tauhid Pada Anak 

Tauhid merupakan suatu pondasi untuk mendorong dan menciptakan 

pendidikan anak pada saat ia lahir ke dunia. Tauhid harus dimiliki oleh semua 

manusia terutama orang tua sebagai pendidik pertama dan utama agar dapat 

mewujudkan anak sebagai penerus perjuangan keluarga yang dapat 

diandalkan. Oleh karena itu, tauhid harus dihayati dan diamalkan dalam 

kehidupan, apalagi dalam aspek pendidikan anak usia dini agar kelak menjadi 

anak yang religius sehingga akan timbul kebersamaan usaha, kemitraan, 

saling menghidupi, memupuk solidaritas, memperkuat kesatuan dalam 

keluarga untuk membina anak shaleh dan shalehah, tidak mengorbankan 

kebutuhan kepentingan anak, membina anak yang lemah, menghormati hak-

hak sebagai anak, dan kehidupan yang layak.
54

 

Pendidikan tauhid menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah 

pemberian bimbingan kepada anak didik agar ia dapat mengesakan Allah 

sebagai Tuhan serta mampu menghambakan diri kepada-Nya serta beribadah 

kepada-Nya secara baik dan benar. Menurut Tusran Asmuni pendidikan 
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tauhid adalah pemberian bimbingan kepada anak didik agar ia memiliki jiwa 

tauhid yang kuat dan mantap, serta memiliki tauhid yang baik dan benar.
55

 

Pendidikan tauhid pada anak ialah pemberian bimbingan kepada anak 

didik agar ia memiliki jiwa tauhid yang kuat dan mantap dan memiliki tauhid 

yang baik dan benar. Bimbingan itu dilakukan tidak hanya dengan lisan dan 

tulisan, tetapi juga dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan.Sedangkan yang 

dimaksud dengan pengajaran tauhid ialah pemberian pengertian tentang 

ketauhidan, baik sebagai akidah yang wajib diyakini maupun sebagai filsafat 

hidup yang membawa kepada kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi.
56

 

Pendidikan dan pengajaran tauhid, baik yang berhubungan dengan 

akidah maupun dalam kaitan dengan ibadah, akan menanamkan keikhlasan 

pada diri seseorang dalam setiap tindakan atau perbuatan pengabdiannya. 

Keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah inilah yang membuat tauhid 

bagaikan pisau bermata dua, satu segi untuk kehidupan di akhirat, sisi lainnya 

untuk kehidupan di dunia.Pendidikan dan pengajaran tauhid kepada anak 

harus dilakukan sejak anak itu masih kecil.Tanggung jawab dalam pendidikan 

tersebut terletak pada kedua orangtuanya, sebab anak adalah amanah Allah 

kepada orangtuanya untuk dipelihara dan dididik. Fitrah anak yang memiliki 

keimanan kepada Tuhan sejak sebelum ia lahir ke dunia, harus disalurkan 
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secara wajar dan dibina terus sehingga perkembangan akidahnya semakin 

lama semakin sempurna. Ia menjadi manusia bertauhid yang betul-betul 

mencintai Allah Swt di atas segala-galanya. 

Islam mengajarakan bahwa proses pendidikan ketauhidan dimulai 

sejak anak itu lahir ke dunia. Ketika seorang anak dilahirkan, Islam 

mengajarkan agar orang tuanya mengumandangkan azan ke telinga anak 

tersebut.Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tauhid sudah dimulai sebab 

adzan berisi ajaran ketauhidan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan agar 

suara pertama yang didengar anak begitu ia lahir ke dunia adalah suara yang 

mengandung pendidikan ketauhidan.
57

 

5. Materi-materi Pendidikan Tauhid Pada Anak Menurut Pendidikan Islam 

Adapun materi atau unsur pendidikan tauhid pada anak menurut 

pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 

a. Ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan Ilah (Tuhan) seperti wujud, nama-nama, sifat dan af‟al Allah 

SWT. 

b. Nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan Nabi dan Rasul juga termasuk pembahasan tentang kitab-kitab 

Allah, mu‟jizat dan lain sebagainya. 

c. Ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan setan. 
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d. Sam’iyyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa 

diketahui lewat sam‟i (dalil naqli berupa al-Qur‟an dan Sunnah) seperti 

akhirat, azab kubur, surga dan neraka.
58

 

 

B. Macam-Macam Tauhid 

Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas 

beribadah kepada-Nya, serta menetapkan bagi-Nya nama-nama dan sifat-sifat-

Nya. Dengan demikian tauhid ada tiga macam, yaitu: 

1. Tauhid Rububiyah 

Secara etimologis kata “Rabb” sebenarnya mempunyai banyak arti 

antara lain menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, memelihara, 

memperbaiki,.menanggung,.mengumpulkan,.mempersiapkan, 

memimpin,mengepalai, dan menyelesaikan suatu perkara.
59

 Namun, untuk 

lebih sederhana dalam hubungannya dengan Rububiyatullah (Tauhid 

Rububiyah) adalah mengesakan Allah dalam segala perbuatan-

perbuatanNya, seperti menciptakan, memberi rizki, mengatur segala urusan, 

menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Tauhid rububiyah juga 
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diartikan dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap 

makhluk.
60

 

Beriman kepada rububiyah Allah yaitu kepercayaan yang pasti 

bahwasannya Allah adalah Rabb yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan 

mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatanNya, yakni dengan meyakini 

bahwa Allahlah dzat satu-satunya yang menciptakan segala apa yang ada di 

alam semesta ini.
61

 

2. Tauhid Uluhiyah 

Kata uluhiyah diambil dari akar kata Ilah yang berarti Yang Disembah 

dan Yang Ditaati.Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam ibadah 

dan ketaatan atau mengesakan Allah dalam perbuatan seperti shalat, puasa, 

zakat, haji, nazar, menyembelih sembelihan, rasa takut, rasa harap dan 

cinta.Maksudnya semua itu adalah bahwa kita melaksanakan perintah dan 

meninggalkan segala larangan-Nya sebagai bukti ketaatan dan semata-mata 

untuk mencari ridha Allah SWT.
62

 

Oleh sebab itu, realisasi yang benar dari tauhid uluhiyah hanya bisa 

terjadi dengan dua dasar: pertama , memberikan semua bentuk ibadah hanya 

kepada Allah SWT semata tanpa adanya sekutu yang lain. Kedua , hendaklah 

semua bentuk ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan 
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larangan-Nya melakukan maksiat.Kedua dasar itu disimpulkan dalam kata 

ikhlas (niatnya hanya untuk Allah) dan mutaba‟ah (mengikuti Sunnah 

Rasulullah SAW dalam pelaksanaan).
63

 

Tauhid uluhiyah juga diartikan sebagai tauhid ibadah, karena ilah 

maknanya adalah ma‟bud (yang disembah). Maka tidak ada yang diseru dalam 

do‟a kecuali Allah, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia, tidak ada 

yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia, tidak boleh 

menyembelih kurban atau bernadzar kecuali untuk-Nya, dan tidak boleh 

mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuk-Nya dan karena-Nya 

semata.Tauhid uluhiyah merupakan pondasi yang di atasnya dibangun semua 

amal.Tanpa merealisasikannya maka semua amal menjadi tidak benar. 

Sebabnya, jika tauhid ini tidak terealisasi maka pasti akan muncul 

kebalikannya, yaitu kesyirikan. 

3. Tauhid Asma’ Wa Sifat 

Tauhid al-Asma Wa ash-Shifat artinya pengakuan dan kesaksian yang 

tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna yang termaktub dalam 

ayat-ayat al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW.
64Tauhid Asma‟ Wa Sifat 

juga diartikan beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatNya, 

sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur‟an dan Sunah Rasul-Nya 
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menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa takwil dan ta‟thil (menafikan), 

tanpa takyif (menanyakan bagaimana), dan tamtsil (menyerupakan).
65

 

Yang dimaksud dengan tauhid nama-nama dan sifat-sifat disini adalah 

menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang sudah ditetapkan Allah untuk 

diri-Nya di dalam kitab suci-Nya dan atau menetapkan apa yang telah 

ditetapkan Allah untuk diri-Nya melalui lisan (sabda) Rasul-Nya dengan cara 

yang sesuai dengan kebesaran-Nya. Serta menolak atau menafikan semua sifat 

yang dinafikan Allah terhadap diri-Nya, baik melalui kitab suci-Nya yaitu al-

Qur‟an atau melalui sunnah Rasul-Nya.
66

 

Dari pembagian tauhid diatas pada dasarnya tauhid ini bertujuan untuk 

memantapkan keyakinan dan kepercayaan agama melalui akal pikiran, di 

samping ketetapan hati yang berdasar wahyu.Tauhid juga digunakan untuk 

membela keyakinan dan keimanan dengan menghilangkan berbagai keraguan 

yang melekat atau sengaja dilekatkan.
67

 Selain itu, tujuan kajian tauhid 

adalah: (a) untuk memperkenalkan kepada seluruh umat manusia terhadap 

keberadaan Allah SWT. dan posisi-Nya yang sentral dalam kehidupan 

manusia, (b) untuk mengajak seluruh umat manusia agar dapat mengikuti dan 

patuh pada konsekuensi-konsekuensi teologis atas keyakinan terhadap 

keberadaan Allah SWT., (c) untuk membangun keyakinan yang terpatri dalam 
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hati setiap manusia, (d) untuk membangun visi, optimis, dan orientasi yang 

jelas baik dalam kehidupan maupun sesudahnya melalui risalah Nabi 

Muhammad SAW.
68

 

 

C. Penanaman Tauhid Pada Anak Dalam Islam 

Anak sebagai tanaman yang tumbuh, sehingga peran pendidik atau 

orangtua adalah sebagai tukang kebun yang berkewajiban untuk menyirami, 

memupuk, merawat, memelihara terhadap tanaman yang ada dalam kebun. 

Ilustrasi itu menggambarkan bahwa sebagai pendidik haruslah melaksanakan 

proses pendidikan agar mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

anak didik. Selain itu, dapat dikatakan bahwa anak laksana wewangian surga 

yang menyemarakkan suasana kebahagiaan sebuah keluarga. Oleh karena itulah 

orang tua menyadari pula akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap 

anak. Anak memerlukan perawatan, asuhan, bimbingan dan pendidikan yang 

benar demi kelangsungan hidupnya.
69

 

Secara garis besar, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah 

bergembira menyambut kelahiran anak, memberi nama yang baik, 

memperlakukan dengan lembut dan kasih sayang, menanamkan rasa cinta 

sesama anak, memberikan pendidikan akhlak, menanamkan aqidah tauhid, 

melatih anak mengerjakan shalat, berlaku adil, memperhatikan teman anak, 
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menghormati anak, memberi hiburan, mencegah perbuatan bebas, menjauhkan 

anak dari hal-hal porno, menempatkan dalam lingkungan yang baik, 

memperkenalkan kerabat kepada anak, mendidik bertetangga dan 

bermasyarakat.
70

 

Tauhid merupakan pegangan dan pondasi pokok yang sangat 

menentukan bagi kehidupan manusia, serta merupakan landasan bagi setiap 

amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhid dan sesuai 

dengan tuntunan Islam yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan 

yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Oleh sebab itu, 

ketauhidan harus diajarkan kepada anak sejak dini agar ajaran ketauhidan dapat 

meresap ke dalam qalbu anak dan menjadi dasar dalam kehidupan 

mereka.Jangan sampai orang tua terlalu sibuk mengajarkan membaca, menulis 

dan berhitung, serta tidak mau ketinggalan dalam mengajarkan komputer atau 

mengajarkan bahasa asing kepada anak, sedangkan pengajaran tauhid kurang 

diperhatikan.
71

 

Orang tua harus meyakinkan anak bahwa tauhid merupakan dasar dan 

pondasi agama yang berasal dari Allah, sebagaimana firman Allah berikut: 
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Artinya: Sungguh, (agama tauhid inilah agamaku, agama yang satu, dan Aku 

adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. (Q.S. Al-Anbiya‟: 92) 

 

Ajaran tauhid adalah ajaran yang dianut oleh Nabi Ibrahim dan 

diwajibkan kepada keturunannya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut: 

 

Artinya:Dan (Ibrahim) menjadikan (kalimat tauhid) itu kalimat yang kekal 

pada keturunannya agar mereka kembali (kepada kalimat tauhid itu. 

(Q.S. Az-Zukhruf: 28) 

 

Segala sesuatu yang dilakukan tanpa berdasarkan tauhid tidak akan 

berguna dan bermanfaat. Segala perbuatan harus didasarkan karena Allah dalam 

upaya memperoleh ridha-Nya. Amalan yang tidak didasarkan karena Allah, 

akan tertolak atau tidak diterima oleh Allah.
72

 

Mengingat begitu pentingnya tauhid dalam kehidupan, orang tua harus 

bijak dalam mendidik anak terkait dengan ketauhidan. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk menanamkan ketauhidan kepada anak usia 0 sampai 7 tahun, 

yaitu: 

1. Membiasakan anak mendengar kalimat tauhid sejak lahir seperti perkataan 

lailahaillallah. 
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2. Menjelaskan tauhid kepada anak sejak usia sekitar 2 tahun. Misalnya, 

dengan menjelaskan bahwa dia dan segala sesuatu yang ada di dunia ini 

diciptakan oleh Allah SWT. 

3. Mengajarkan bahwa Allah hanya satu dan tidak beranak serta tidak 

dilahirkan. 

4. Membiasakan anak untuk beribadah kepada Allah SWT. 

5. Menjelaskan bahwa Allah mengawasi segala perbuatan manusia. Orang tua 

harus menjelaskan hal tersebut agar anak tidak melakukan perbuatan buruk 

karena Allah selalu mengawasi setiap makhluk-Nya. 

6. Menghindarkan anak dari bercanda kufur yakni bercanda dengan 

mengucapkan kata-kata syirik. 

7. Menjelaskan kepada anak bahwa Allah pemberi segala sesuatu. Misalnya, 

mengatakan kepada anak bahwa semua uang yang dimiliki oleh orang tua 

adalah pemberian dari Allah. 

Ketika anak berusia 8 sampai 14 tahun, upaya yang seharusnya dilakukan 

oleh orang tua dalam mendidik anak terkait ketauhidan, yaitu: 

1. Menghindarkan anak dari percaya pada tahayul. Misalnya, percaya terhadap 

zodiak atau hari-hari yang dianggap baik. 

2. Meningkatkan ibadah anak. 

3. Menjelaskan kepada anak untuk menyerahkan keputusan hanya kepada 

Allah setelah berusaha semaksimal mungkin dalam segala hal. 
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Untuk anak yang telah mampu berpikir rasional, penanaman ketauhidan 

sebaiknya dilakukan dengan mengajak mereka berpikir dengan dilandasi oleh 

ayat al-Qur‟an.Beberapa ayat tentang tauhid perlu diajarkan kepada anak 

kemudian dilakukan diskusi tentang makna-makna ayat-ayat tersebut. Beberapa 

kisah tentang orang yang memilih untuk masuk agama Islam juga dapat 

diceritakan untuk menambah keyakinan akan keesaan Allah Swt.
73

 

Selain itu, langkah-langkah praktis atau contoh-contoh menanamkan 

tauhid dan aqidah terhadap anak adalah sebagai berikut: 

a. Menanamkan tauhid ini bisa dimulai sejak dalam kandungan, yaitu dengan 

membiasakan anak (bayi) mendengarkan alunan ayat-ayat suci al-Qur‟an, 

ceramah-ceramah agama, kalimah-kalimah thoyyibah dan ucapan-ucapan 

yang sopan, santun serta lemah-lembut. 

b. Setelah anak bisa berbicara, ajarkanlah ia untuk dapat mengucapkan kata-

kata Allah, Bismillah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, dan sebagainya. 

c. Tegurlah dan berilah peringatan dengan segera apabila anak mengucapkan 

kata-kata yang tidak baik. 

d. Jelaskan bahwa diri kita, tumbuhan, hewan dan semua yang ada di alam ini 

adalah ciptaan serta kepunyaan Allah Yang Maha Kuasa. 

e. Sampaikanlah kisah-kisah para Nabi, Rasul dan orang-orang yang shalih, 

baik secara lisan, atau bisa juga berupa buku-buku kisah yang bergambar 
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dengan menjelaskan hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah 

tersebut. 

f. Bawalah anak ke tempat-tempat yang bisa memperkuat aqidah dan tauhid, 

misalnya ke masjid, madrasah, atau tempat-tempat rekreasi yang kondusif 

seperti taman, pegunungan, pantai, museum dan sejenisnya. Berilah 

penjelasan kepada anak misalnya betapa kuasanya Allah menciptakan 

tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, lautan, bintang, matahari, bulan , dan 

sebagainya.
74

 

Usaha-usaha pemupukan rasa keimanan sebagai fitrah manusia harus 

sungguh-sungguh mendapat perhatian setiap orang tua agar keimanan itu 

tumbuh dan berkembang secara wajar. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui 

tiga proses, yaitu pembiasaan, pembentukan pengertian dan akhirnya 

pembentukan budi luhur. Dalam taraf pembiasaan, pemupukan rasa keimanan 

dilakukan kepada anak di masa-masa awal kehidupannya, masa kanak-kanak 

dan usia sekolah. Dalam taraf ini aktivitas yang dilakuan hanya memberikan 

pengenalan secara umum dan membiasakan anak untuk ingat bahwa Tuhan itu 

ada.
75
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D. Tujuan Pendidikan Islam 

1. Pengertian Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan merupakan sasaran, arah, yang hendak dituju, dicapai dan 

sekaligus menjadi pedoman yang memberi arah bagi segala aktivitas dan 

kegiatan pendidikan yang sudah dilakukan. Dengan kata lain, tujuan 

merupakan standar usaha yang dapat ditentukan serta mengarahkan usaha 

yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-

tujuan yang lain.
76

 

Sedangkan tujuan pendidikan diartikan sebagai masalah inti dalam 

pendidikan dan saripati dari seluruh renungan pedagogis. Oleh karena itu, 

suatu rumusan tujuan pendidikan akan tepat apabila sesuai dengan 

fungsinya. Ranah tujuan pendidikan Islam sebenarnya lebih luas di samping 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, juga meliputi ranah konatif dan 

performance.Konatif berhubungan dengan motivasi atau dorongan dari 

dalam atau disebut niat sebagai titik tolak untuk melakukan 

sesuatu.Sedangkan performance adalah kualitas/kinerja yang dilakukan 

seseorang.
77

 

Pada dasarnya tujuan pendidikan Islam adalah mempertinggi nilai-

nilai akhlak hingga mencapai tingkat akhlak al-karimah. Selain itu, ada dua 

sasaran pokok yang akan dicapai oleh pendidikan Islam yaitu kebahagiaan 
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dunia dan kesejahteraan akhirat. Hal ini dipandang sebagai nilai lebih 

pendidikan Islam dibandingkan pendidikan lain secara umum. Imam 

Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu: (1) insan 

paripurna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT; (2) insan 

paripurna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat, karena itu berusaha mengajar manusia agar mampu mencapai tujuan 

yang dimaksudkan tersebut.
78

 

Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah 

terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Ia mengatakan bahwa tujuan ini 

akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus. Jalal menyatakan bahwa tujuan itu 

adalah untuk semua manusia Jadi, menurut Islam pendidikan haruslah 

menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan diri 

kepada Allah.Yang dimaksud dengan menghambakan diri ialah beribadah 

kepada Allah.
79

 

Al-Attas menghendaki tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang 

baik. Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

terbentuknya orang yang berkepribadian muslim. Sedangkan Mahmud 

Yunus berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mendidik, anak-

anak, pemuda/pemudi dan orang dewasa, supaya menjadi seorang muslim 

sejati, beriman teguh, beramal shalih dan berakhlak mulia, sehingga salah 
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seorang anggota masyarakat yang sanggup hidup di atas kaki sendiri, 

mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada bangsa dan tanah airnya, 

bahkan semua umat manusia.
80

 

Ibnu Khaldun memberikan pendapatnya bahwa tujuan pendidikan 

ada dua: (a) tujuan keagamaan ialah beramal untuk akhirat sehingga ia 

menemui Tuhannya dan telah menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan 

atasnya, (b) tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan yaitu apa yang 

diungkapkan oleh pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau 

persiapan untuk hidup.
81

 

Shaleh Abdul Aziz Najid berpendapat bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah untuk mendapat keridlaan Allah dan mengusahakan 

penghidupan. Menurut Musthafa, tujuan pendidikan Islam adalah 

mempersiapkan seseorang bagi amalan dunia dan akhirat. Abdullah Fayad 

merumuskan dua tujuan pendidikan Islam yaitu: (a) persiapan untuk hidup 

di akhirat, (b) membentuk perorangan dengan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan untuk menunjang kesuksesan hidup di dunia. Al-Abrasy 

memberikan rumusan tujuan secara umum, yaitu: (a) pembentukan akhlak 

mulia, (b) persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, (c) persiapan untuk 

mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi pemanfaatannya. Keterpaduan 

antara agama dan ilmu akan dapat membawa manusia kepada 
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kesempurnaan, (d) menumbuhkan roh ilmiah para pelajar dan memenuhi 

keinginan serta memiliki kesanggupan untuk mengkaji ilmu, 

mempersiapakan para pelajar untuk suatu profesi tertentu sehingga ia mudah 

mencari rezeki. 
82

 

 

2. Tahap-tahap Tujuan Pendidikan Islam 

Abu Ahmadi berpandangan bahwa tahap-tahap dalam tujuan 

pendidikan Islam adalah sebagai berikut: (1) Tujuan tertinggi atau tujuan 

terakhir; (2) Tujuan umum; (3) Tujuan khusus; (4) Tujuan sementara. 

Demikian juga Dzakiyah Darajat juga membagi empat tahapan tujuan 

pendidikan Islam menjadi empat dengan perincian: (1) Tujuan umum; (2) 

Tujuan akhir; (3) Tujuan sementara; (4) Tujuan operasional. 

Dari beberapa pembagian tersebut pada dasarnya tahap tujuan 

pendidikan Islam mencakup empat tahapan, yaitu: 

a) Tujuan umum ialah tujuan yang hendak dicapai dari seluruh kegiatan 

pendidikan, baik dengan pengajaran dan yang lainnya. Tujuan ini 

meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, 

penampilan, kebiasaan, dan pandangan. 

b) Tujuan akhir ialah tujuan yang disandarkan pada akhir hidup manusia, 

karena pendidikan Islam berlangsung selama manusia hidup.  
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c) Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik 

diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu 

kurikulum pendidikan formal. 

d) Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan 

sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Dalam pendidikan formal, tujuan 

operasional ini disebut dengan tujuan intruksional yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi tujuan intruksional umum dan khusus.
83

 

 

3. Aspek-aspek Tujuan Pendidikan Islam 

Aspek tujuan pendidikan Islam menurut Abd al-Rahman Shaleh Abd 

Allah dalam bukunya Educational Theory, a Qur‟anic Outlook meliputi 

empat hal, yaitu: 

1) Tujuan Jasmaniyah (al-ahdaf al-jismiyyah) 

Pendidikan Islam dalam hal pendidikan jasmani perlu dikaitkan 

dengan tugas manusia selaku khalifah di bumi yang harus memiliki 

kemampuan jasmani yang bagus di samping rohani yang teguh. Jadi, 

tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia muslim yang 

sehat dan kuat jasmaniyah serta memiliki keterampilan yang tinggi. 

2) Tujuan Rohaniyah (al-ahdaf al-ruhiyyah) 

Tujuan pendidikan rohaniyah dikaitkan dengan kemampuan 

manusia menerima ajaran agama Islam yang inti ajarannya adalah 
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keimanan dan ketaatan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan 

tunduk dan patuh kepada nilai-nilai moralitas yang diajarkan-Nya 

dengan mengikuti keteladanan Rasulullah SAW.Selain itu, tujuan 

rohaniyah ini diarahkan kepada pembentukan akhlak yang mulia. 

3) Tujuan Akal (al-ahdaf al-qliyyah) 

Selain tujuan jasmaniyah dan tujuan rohaniyah, pendidikan 

Islam juga memperhatikan tujuan akal.Aspek tujuan ini bertumpu pada 

pengembangan intelegensia (kecerdasan) yang berada dalam 

otak.Sehingga mampu memahami dan menganalisis fenomena-

fenomena ciptaan Allah di jagad raya ini.
84

 

4) Tujuan Sosial (al-ahdaf al-ijtima‟iyyah) 

Tujuan sosial ini merupakan pembentukan kepribadian yang 

utuh dari ruh, tubuh, dan akal.Dimana identitas individu disini tercermin 

sebagai manusia yang hidup pada masyarakat yang plural 

(majemuk).Tujuan pendidikan sosial ini penting karena manusia sebagai 

khalifah Tuhan di bumi yang harus mempunyai kepribadian yang utama 

dan seimbang.
85

 

Dalam sebuah proses pendidikan, tujuan yang ingin dicapai 

dari seluruh kegiatan pendidikan merupakan kristalisasi dan internalisasi 

nilai-nilai yang ingin direalisasikan dalam pribadi setiap peserta didik. 
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Tujuan ini haruslah komperhensif mencakup semua aspek, serta 

integrasi dalam pola kepribadian ideal yang bulat dan utuh. Adapun 

aspek tersebut diantaranya: 

1. Tujuan normatif, yaitu tujuan yang ingin dicapai berdasarkan norma-

norma yang mampu mengkristalisasi nilai-nilai yang hendak 

diinternalisasi. 

2. Tujuan fungsional, yaitu tujuan yang sasarannya diarahkan pada 

kemampuan peserta didik untuk memfungsikan daya kognisi, afeksi, 

dan psikomotorik dari hasil pendidikan yang diperoleh, sesuai dengan 

yang ditetapkan. 

3. Tujuan operasional, yaitu tujuan yang mempunyai sasaran teknis 

manajerial.
86
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BAB III 

KAJIAN AL-QUR’AN Q.S. AL-BAQARAH AYAT 132-133 KARYA BUYA 

HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR 

 

A. Tafsir Al-Azhar 

1. Biografi Hamka 

Buya Hamka lahir di Kampung Molek, Maninjau Sumatera Barat pada 

tahun 1908 M. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. 

Namun, ia lebih dikenal dengan Hamka yang merupakan singkatan dari 

namanya sendiri. Sebutan Buya di depan namanya tidak lain merupakan 

panggilan untuk orang Minangkabau yang berarti ayah kami atau seseorang 

yang sangat dihormati. Sebutan Buya merupakan saduran dari bahasa Arab, 

abi atau abuya . 

Ayahnya bernama Abdul Karim bin Amrullah yang juga dikenal 

sebagai Haji Rasul. Sang ayah adalah pelopor Gerakan Islah (reformasi) di 

Minagkabau sekembalinya dari Mekah pada tahun 1906 M. Hamka 

mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Maninjau hingga Darjah Dua (kelas 

dua).Ketika ayahnya mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang, 

Hamka yang baru berusia 10 tahun segera pindah ke lembaga tersebut.Disitu, 

beliau mempelajari bahasa Arab. Beliau juga belajar ilmu-ilmu agama di surau 

dan masjid yang diasuh sejumlah ulama terkenal seperti Sutan Mansur, RM. 
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Surjoparonto, Ki Bagus Hadikusumo, Syekh Ahmad Rasyid, dan Syekh 

Ibrahim Musa.
87

 

Ibunya bernama Siti Safiyah. Ayah dari ibunya bernama Gelanggang 

gelar Bagindo nan Batuah. Pada waktu beliau masih muda, ia terkenal sebagai 

guru tari, nyanyian dan pencak silat. Hamka di waktu kecil selalu 

mendengarkan pantun-pantun yang berarti dan mendalam dari 

beliau.Kemudian ketika beliau berusia 21 tahun, Hamka dinikahkan oleh 

ayahnya dengan seorang anak perempuan yang bernama Siti Raham yang 

masih berusia 15 tahun.
88

 

Hamka memulai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan dengan 

menjadi guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, 

Medan.Selang dua tahun kemudian, 1929 beliau juga menekuni profesi serupa 

di Padang Panjang. Karena karir beliau yang cemerlang, pada tahun 1957-

1958 ia dilantik sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Padang Panjang 

Jabatan prestisius sebagai rektor juga pernah dijalaninya pada Perguruan 

Tinggi Islam Jakarta.  

Kesuksesan Hamka dalam menuntut ilmu tidak hanya diperoleh 

melalui pendidikan formal. Akan tetapi, ia sering belajar berbagai bidang ilmu 

pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam 

maupun Barat secara otodidak. 
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Dengan kemampuan bahasa Arab, Hamka menelaah karya ulama dan 

punjangga besar Timur Tengah.Misalnya, Mustafa al-Manfaluti, Abbas al-

Aqqad, Hussain Haikal, Jurji Zaidan, dan Zaki Mubarok. Karya sarjana 

Perancis, Inggris, dan Jerman misalnya, Albert Camus,William James, 

Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti 

juga tidak luput dari perhatiannya.
89

 

Di jalur organisasi sosial kemasyarakatan, Hamka aktif di 

Muhammdiyah. Bahkan, ia turut mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai 

tahun 1925 untuk melawan khurafat, bid‟ah, tarekat, dan kebatinan sesat di 

Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah 

di Padang Panjang.Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan 

pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau terpilih menjadi 

konsul Muhammadiyah di Makassar.Kemudian beliau terpilih menjadi ketua 

Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi 

Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Kongres Mangkuto pada 1946.Ia 

menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 

Yogyakarta pada 1950.
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Kemudian beliau masuk rumah sakit karena serangan jantung selama 

kurang lebih satu minggu.Pada tanggal 24 Juli 1981 beliau berpulang ke 
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Rahmatullah dalam usia 73 tahun, dengan didampingi oleh isterinya Khadijah 

dan  meninggalkan puteranya bernama Afif Amrullah.
91

 

2. Karya-karya Hamka 

Hamka termasuk ulama yang gemar menulis, sejak berusia 17 tahun 

telah menerbitkan buku yang ia tulis. Bahkan sampai akhir hayatnya, ia masih 

tetap menulis. Baginya menulis merupakan tuntutan dan sebagai sarana untuk 

menyalurkan tugas utama sebagai seorang ulama, yakni berdakwah di jalan 

Allah. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, ia juga seoarang 

wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920, Hamka menjadi 

wartawan beberapa buah kabar seperti, Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang 

Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928 M, Hamka menjadi 

editor majalah Kemajuan Masyarakat. Di tahun 1932, ia bergulat dengan 

dunia penyuntingan dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Ia juga 

pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat dan Gema Islam.
92

 

Berbagai tulisan Hamka mulai dari  masalah pendidikan, tasawuf, 

sejarah, sastra dan lain-lain telah tersebar di mana-mana. Buku-buku tersebut 

antara lain: 
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a. Khatibul Ummah, diterbitkan pada tahun 1927 di Padang Panjang. Buku 

ini berisi tentang kumpulan pidato pada lembaga pendidikan yang ia 

dirikan di Padang Panjang. 

b. Lembaga Hidup, berbicara tentang dunia pendidikan.Dalam karyanya 

tersebut beliau mencoba mengupas tentang berbagai kewajiban diri 

manusia,asal usul munculnya kewajiban, kewajiban manusia kepada 

Allah, kewajiban manusia secara sosial, hak atas harta benda, kewajiban 

dalam pandangan seorang muslim, kewajiban dalam keluarga, kewajiban 

menuntut ilmu, kewajiban bertanah air, Islam dan politik, al-Qur‟an untuk 

zaman modern, dan tulisan ini ditutup dengan memaparkan sosok Nabi 

Muhammad. 

c. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, buku roman yang pertama kali 

ditulis oleh Hamka. Menurut pengakuan Hamka, buku ini dikarang 

dengan inspirasi tatkala beliau menjadi muballig Pengurus Besar 

Muhamadiyah di Makassar. Pada waktu itu beliau sempat bergaul dengan 

orang-orang Makassar, Bugis, Mandar, Toraja. Beliau dan kawan-

kawannya melihat bagaimana bulan menghilang di balik ufuk pantai 

Makassar sekitar tahun 1934.  

d. Di Bawah Lindungan Ka‟bah, buku roman yang bercerita tentang seorang 

anak muda yang taat beribadah dalam petualangan cintanya dengan 

seorang gadis cantik, namun pemuda tersebut mengalami penderitaan, 
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sehingga ia mencari tempat berlindung. Kemudian di bawah lindungan 

ka‟bah ia menemukan ketenteraman jiwanya sampai ia meninggal. 

e. Sejarah Umat Islam, buku yang berisi tentang keadaan dan sejarah tanah 

Arab sampai pengaruh ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad 

datang. Juga berisi tentang lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Jazirah 

Arab mulai dari masa Khulafaurrasyidin sampai masuknya Islam ke 

Timur di kerajaan Johor abad XVII Masehi. 

f. Tasawuf; Perkembangan dan Pemurniannya , buku yang mengulas 

berbagai hal tentang tasawuf. Buku ini adalah gabungan dari dua karya 

yang pernah ia tulis, yaitu Perkembangan Tasawuf Dari Abad Ke Abad 

dan Mengembalikan Tasawuf pada Pangkalnya. 

g. Pelajaran Agama Islam, buku tentang pendidikan dan pelajaran agama 

dan filsafat.Pembahasannya meliputi; manusia dan agama, dari sudut 

mana mencari Tuhan, rukun iman (percaya kepada Allah, hal yang ghaib, 

kitab-kitab, para rasul hari akhirat, serta takdir, qadha dan qadar), serta 

iman dan amal shaleh. 

h. Tafsir Al-Azhar, merupakan karya monumental yang memperlihatkan 

kedalaman ilmunya dalam bidang tafsir. Buku ini terdiri dari 30 jilid yang 

ditulis pada tahun 1966, saat beliau berada dalam tahanan pada masa 

pemerintahan Soekarno. 
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i. Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao.
93

 

j. Tasawuf Modern. Di dalam Tasawuf Modern, Hamka mengutarakan 

bahwa ia telah banyak membaca kitab klasik berbahasa Arab, baik yang 

dikarang Al-Ghazali, Ibnu Maskawaih, Ibnu Sina, Muhammad Abduh, 

Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Jadil Maula, Husain Haika, al-

Mawardi, Ad-Darini As-Shufi, hingga An-Nawawi yang diceritakan 

kembali dengan bahasanya sendiri. 

Pada awalnya, karyanya ini merupakan kumpulan artikel yang 

dimuat dalam majalah Pedoman Masyarakat antara tahun 1937-

1937.Karena tuntutan masyarakat, kumpulan artikel tersebut kemudian 

dibukukan. Dalam karya monumentalnya ini, ia memaparkan 

pembahasannya ke dalam XII bab. Buku ini memaparkan secara singkat 

tentang tasawuf. Kemudian secara berurutan dipaparkannya pula 

pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagian, bahagia dan agama, 

kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan bahagia, sifat qana‟ah, 

kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah, hubungan ridha dengan 

keindahan alam, tangga bahagia, celaka,dan munajat kepada Allah. 

k. Filsafat Hidup, buku ini membicarakan tentang makna kehidupan dan 

Islam sebagai pembentuk hidup (kaidah-kaidah dalam pergaulan hidup) 

yang terdiri atas IX bab. Ia memulai buku ini dengan pemaparan tentang 

makna kehidupan. Kemudian pada bab berikutnya, dijelaskan pula 
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tentang ilmu dan akal dalam berbagai aspek dan dimensinya. Selanjutnya 

ia mengetengahkan tentang undang-undang alam atau sunnatullah. 

Kemudian tentang adab kesopanan, baik secara vertikal maupun 

horizontal.  

Selanjutnya makna kesederhanaan dan bagaimana cara hidup 

sederhana menurut Islam. Ia juga mengomentari  makna berani dan 

fungsinya bagi kehidupan manusia, selanjutnya tentang keadilan dan 

berbagai dimensinya, makna persahabatan, serta bagaimana mencari dan 

membina persahabatan. Buku ini diakhiri dengan membicarakan Islam 

sebagai pembentuk hidup.
94

 

3. Riwayat Penulisan Tafsir Al-Azhar 

Hamka memang sosok yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Untuk 

bidang agama (tafsir),  Tafsir Al-Azhar merupakan suatu karya yang 

mengharumkan namanya di jagat intelektual Islam Indonesia. Lebih terasa 

dramatis lagi ketika beliau menegaskan bahwa Tafsir Al-Azhar ditulisnya di 

balik jeruji penjara. 

Penamaan Tafsir Al-Azhar tidak terlepas dari penamaan “Masjid 

Agung Kebayoran Baru”.Pada tahun 1961Mahmoud Syaltout, Syekh Al-

Azhar Kairo sebagai tamu negara menyempatkan diri singgah di “Masjid 

Agung Kebayoran Baru”.Kedatangan beliau disambut sahabatnya, Prof. Dr. 
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Hamka sebagai Imam Masjid Agung Kebayoran Baru. Dalam kesempatan itu, 

Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, yaitu Syekh Prof. Dr. Mahmoud Syaltout 

memberikan namaAl-Azharuntuk masjid tersebut, sehingga menjadi “Masjid 

Agung Al-Azhar”.95
 

Tafsir Al-Azhar diakui banyak kalangan sebagai karya monumental 

Hamka.Di dalamnya, beliau mencoba menghubungkan sejarah Islam modern 

dengan studi al-Qur‟an dan berusaha melangkah keluar dari penafsiran-

penafsiran tradisional.Titik tekannya adalah menguak ajaran al-Qur‟an dan 

menyesuaikannya dengan konteksnya dalam ranah keislaman. 

Berikut ini langkah-langkah taktis penafsiran Hamka seperti terbaca 

dalam Tafsir Al-Azhar menuliskan teks al-Qur‟an dengan lengkap, 

menerjemahkannya, kemudian memberi catatan penjelasan. Biasanya, ia 

menyajikan bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat satu sampai 

lima ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia, kemudian menjelaskannya 

panjang lebar, bisa sampai 15 halaman. Karena itulah, Tafsir Al-Azhar 

lumayan tebal, terdiri dari 15 jilid dalam terbitan versi Pustaka Panjimas. 

Atas jasa dan pengabdiannya dalam duna keilmuan, Hamka dikaruniai 

gelar kehormatan doctor honoris causa dari Universitas al-Azhar pada tahun 

1958 M, doctor honoris causa juga diperolehnya dari Universitas Kebangsaan 
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Malaysia pada tahun 1974 M. Gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiruguno 

pun diterimanya dari pemerintah Indonesia.
96

 

Metode penafsiran yang digunakan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar 

yaitu metode tahlili.Metode tersebut merupakan metode yang mufasirnya 

berupaya untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur‟an dari berbagai sisi 

dengan memperhatikan urutan ayat-ayat al-Qur‟an sebagaimana yang 

termaktub dalam mushaf. Sedangkan mengamati penafsiran-penafsiran 

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar nya, ditinjau dari segi corak penafsiran, di 

mana ia senantiasa merespons kondisi sosial masyarakat dan mengatasi 

problem yang timbul di dalamnya, maka jelas beliau memakai corak Adab 

ijtima‟i (sosial kemasyarakatan). Sebab corak Adab ijtima‟i adalah corak tafsir 

yang menerangkan petunjuk-petunjuk ayat al-Qur‟an yang berhubungan 

langsung dengan kehidupan masyarakat dan berupaya untuk menanggulangi 

masalah-masalah mereka dengan mengedepankan petunjuknya.
97

 

Adapun yang memotivasi Hamka dalam menulis Tafsir Al-Azhar 

adalah (a) beliau melihat bahwa mufasir-mufasir klasik sangat gigih atau 

ta‟assub (fanatik)  terhadap mazhab yang mereka anut, bahkan ada di antara 

mereka yang sekalipun redaksi suatu ayat nyata-nyata lebih dekat kepada satu 

mazhab tertentu, akan tetapi beliau tetap menggiring pemahaman ayat tersebut 
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kepada mazhab yang ia anut, (b) adanya suasana baru di Negara (Indonesia) 

yang penduduknya mayoritas muslim dan mereka sangat membutuhkan 

bimbingan agama serta sangat ingin mengetahui rahasia tentang al-Qur‟an, (c) 

ingin meninggalkan sebuah pusaka bagi bangsa dan umat Muslim Indonesia, 

dan (d) hendak memenuhi sebaik-baiknya Husn al-Dzan (baik sangka) Al-

Azhar dan hutang budi yang mendalam padanya, yang telah memberinya 

penghargaan yang begitu tinggi (Gelar Doktor Honoris Causa).
98

 

 

B. Tafsir Q.S. Al-Baqarah 132-133 Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka 

1. Ayat 

a. Surat Al-Baqarah Ayat 132 
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b. Surat Al-Baqarah Ayat 133  
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2. Mufrodat (Kosa Kata) 

a. Surat Al-Baqarah Ayat 132 

Dan telah mewasiatkan     

  

Telah memilih     

  

Agama       

  

Maka janganlah kalian mati  

  
Orang-orang yang berserah diri

101
  

  

 

b. Surat Al-Baqarah Ayat 133  

Menjadi saksi      

  

Datang        

Apa yang kalian sembah    

  

Kami menyembah
102

    

  

 

       

 

3. Terjemah 

a. Surat Al-Baqarah Ayat 132 

                                                           

 
100

al-Qur‟an, 2; 133. 
 

101
Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Qur‟an Terjemahan Tafsir Per Kata (Jakarta: Kementerian 

Agama, 2010), 20. 

 
102

Departemen Agama RI, Terjemah Al-Qur‟an Secara Lafzhiyah Penuntun Bagi Yang 
Belajar  (Jakarta: Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam Al-Hikmah, 2007), 144-145. 



  67 

 

 

 

Artinya: “Dan telah memesankan (pula) Ibrahim dengan itu kepada anak-anaknya 

dan Ya‟kub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan 

untuk kamu suatu agama.Maka, janganlah kamu mati, melainkan hendaklah 

kamu di dalam Muslimin.”103
 

 

b. Surat Al-Baqarah Ayat 133  

Artinya: “Atau apakah telah kamu menyaksikan seketika telah dekat kepada Ya‟qub 
kematian, tatkala dia berkata kepada anak-anaknya: Apakah yang akan 

kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab: Akan kami sembah Tuhan 

engkau dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim dan Ismail dan Ishaq yaitu 

Tuhan Yang Tunggal, dan kepada-Nyalah kami akan menyerahkan diri 

(Muslimin).”104
 

 

4. Kandungan Ayat/Tafsir 

a. Surat Al-Baqarah Ayat 132 

Ayat 132 menjelaskan tentang tatkala Nabi Ibrahim AS telah 

dekat akan wafatnya. Kemudian dipanggilnyalah sekalian puteranya 

untuk menyampaikan wasiatnya: Putra beliau yang terkenal ialah Ismail 

AS dan Ishak AS. Ibu Ismail ialah Hajar, yaitu isteri muda beliau yang 

dari Gundik.Sedangkan Ibu Ishaq bernama Sarah.Selain itu, tersebut juga 

bahwa ada lagi isteri beliau yang ketiga, bernama Katura.Dari Katura ini 

beliau mempunyai putra yang bernama Zimram, Yoksan, Medan dan 

Madyan, Isbak dan Suah. 

Di antara cucu-cucunya yang telah besar di waktu beliau wafat itu 

ialah Ya‟kub AS, anak Ishaq AS, Ya‟qub AS pun turut hadir dikala 

Ibrahim ASakan melepaskan nafasnya. Maka, kepada anak-anak dan 

cucu-cucu itulah beliau pesankan wasiat terakhir, yaitu supaya mereka 
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semuanya menyerahkan diri kepada Allah (Muslimin), jangan 

mempersekutukan yang lain dengan Dia, dan jangan menyembah 

berhala.
105

 

Wasiat adalah pesan yang disampaikan kepada pihak lain secara 

tulus, menyangkut suatu kebaikan. Biasanya wasiat disampaikan pada 

saat-saat menjelang kematian. Nabi Ibrahim AS berkata: Wahai anak-

anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi 

kamu.Maksudnya, agama ini adalah tuntunan Allah.Memang banyak 

agama yang dikenal oleh manusia, tetapi yang ini intinya adalah 

penyerahan diri secara mutlak kepada-Nya, adalah yang direstui dan 

dipilihnya. Maka, janganlah kamu mati, kecuali kamu dalam keadadaan 

berserah diri kepada-Nya , yakni memeluk agama Islam.“106
 

Agama Islam ini sudah menjadi pilihan Allah. Maka, mereka tidak 

boleh mencari-cari pilihan lain sesudah itu. Oleh karena itu, hendaklah 

mereka mensyukuri nikmat atas apa yang dipilihkan-Nya dan hendaklah 

mereka antusias terhadap apa yang dipilihkan Allah untuk mereka itu, 

serta berusaha keras agar tidak meninggalkan dunia ini melainkan dalam 

keadaan tetap memelihara amanat tersebut.
107
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Artinya, sampai akhir hayat dikandung badan, pegang teguhlah 

agama yang satu ini, agama menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, 

tidak bercabang kepada yang lain dan tidak mempersekutukan-Nya serta 

tidak mengatakan bahwa Dia beranak atau diperanakkan. Bahkan sampai 

kamu menutup mata, hendaklah tegas pegangan kamu, yaitu tiada Tuhan 

melainkan Allah.Agama yang dimaksud adalah agama Islam. 

Itulah agama yang sejati dan itulah wasiat beliau kepada Ismail 

AS yang diakui sebagai nenek moyang dari pada bangsa Arab. Selain itu, 

wasiat tersebut juga dipesankan kepada Ishak AS dan kepada Ya‟kub AS 

anak Ishak AS yang turut hadir bersama-sama ayahnya dan paman-

pamannya di waktu kakeknya akan mati. 
108

 

Keinginan Nabi Ibrahim dan Ya‟kub mewasiatkan agama Islam 

kepada anak cucunya dilatarbelakangi oleh kesungguhan mereka 

memeluk Islam dan kecintaan mereka kepadanya, sehingga mereka benar-

benar memeliharanya sampai saat wafatnya kepada keturunan-

keturunannya. 

Dari perkataan “Ibrahim itu beliau telah mewasiatkan…” sebagai 

berikut: 

1). Bahwa yang diwariskan itu adalah suatu hal yang sangat penting. 

Berbahaya bagi kehidupan apabila wasiat itu tidak dilaksanakan. 

Karena itu di dalam ayat digunakan perkataan: 
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a). “Wasiat” bukan “memerintahkan”. Perkataan “wasiat” 

menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat penting. 

b. “Anak-anaknya” bukan “orang lain”. Menurut kebiasaan, 

berwasiat kepada “anak-anak sendiri” itu diharapkan lebih 

mungkin terlaksana dibandingkan dengan wasiat kepada orang 

lain. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa seorang muslim 

akan lebih memilih untuk berwasiat karena tentang kewajiban 

seorang muslim untuk memenuhi sebuah wasiat tersebut.
109

 

2). Di dalam ayat ini disebutkan bahwa yang berwasiat itu ialah Ibrahim 

AS dan Yakub AS seakan perkataan itu dipisahkan. Hal ini memberi 

pengertian bahwa yang disuruh melaksanakan wasiat itu bukan hanya 

keturunan Ibrahim AS dan cucunya Yakub AS (Bani Israil) saja, 

tetapi wasiat itu mencakup seluruh anak cucu Ibrahim dan seluruh 

kaum Muslimin, termasuk di dalamnya keturunan Ismail AS.
110
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b. Surat Al-Baqarah Ayat 133  

Ayat 133 ini diturunkan dan diarahkan kepada orang-orang 

Yahudi, ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW: “Tidaklah 

engkau mengetahui bahwa Ya‟kub dihari-hari menghadapi kematiannya 

mewasiatkan kepada putera-puteranya agar memeluk agama Yahudi? 

Maka turunlah ayat ini yang membantah ucapan mereka itu.
111

 

Pertanyaan tersebut dapat diartikan: “Apakah kamu tahu benar apa 

wasiat Ya‟kub kepada anak-anaknya yang tidak lain adalah menanyakan, 

apakah atau siapakah yang akan kamu sembah, kalau aku telah meninggal 

dunia?” Di dalam ayat ini diterangkan dengan jelas apa bunyi jawaban 

dari pada anak-anaknya itu: “Mereka menjawab : Kami akan menyembah 

Tuhan engkau dan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, 

yaitu Tuhan Yang Tunggal dan kepada-Nyalah kami akan menyerahkan 

diri.” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jawaban anak-anak Ya‟kub AS 

tidak berubah sedikitpun dengan apa yang telah mereka pegang teguh 

selama ini, yaitu agama ayah mereka dan nenek moyang mereka bahwa 

tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mereka juga menyatakan bahwa 
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tempat untuk menyerahkan diri hanyalah kepada Allah semata, tidak ada 

yang lain kecuali Dia.
112

 

Kami tidak akan menyembah kepada selain Allah, karenanya kami 

tidak menjauhkan para rahib dan pendeta sebagai Tuhan-Tuhan kami 

yang secara seenaknya menambah dan mengurangi agama, menghalalkan 

yang haram dan mengharamkan yang halal. Merekalah tokoh yang 

menghapuskan ajaran tauhid.Kemudian mereka mengganti buatan mereka 

sendiri yang menyeret manusia kepada kemusyrikan dan menjadikan 

Tuhan selain Allah.
113

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa agama Allah 

itu tetap satu.Dan di dalam ajaran nabi manapun, intinya adalah tauhid 

atau mengesakan Allah, disamping menyerahkan diri kepada-Nya dan taat 

terhadap petunjuk para Nabi.
114

 

Kemudian datang pertanyaan kepada Ahlul-Kitab, terutama 

kepada Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka menyaksikan ada kata lain 

dan wasiat yang lain dari Ya‟kub AS? Atau adakah jawaban anak-

anaknya, termasuk Nabi Yusuf AS yang mengatakan mereka akan 

bertuhan kepada selain Allah? Yaitu kakek mereka Ibrahim AS dan nenek 

mereka Ismail AS dan Ishak AS? Atau dapatkah mereka mengemukakan 

sesuatu kesaksian bahwa Ya‟kub AS itu menjawab bahwa mereka tidak 

                                                           

 
112

Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982),400- 401. 
113

Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi (Edisi Bahasa Arab) (Semarang: Karya Toha 

Putra Semarang, 1974), 415. 

 
114

Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi (Edisi Bahasa Arab) (Semarang: 

Karya Toha Putra, 1992), 406. 



  73 

 

 

 

akan menyerahkan diri kepada Allah? Dapatkah mereka mengemukakan 

suatu kesaksian bahwa Ya‟kub AS meninggalkan suatu wasiat, bahwa 

jika dia telah meninggal dunia, hendaklah mereka menukar agama mereka 

menjadi Yahudi?Atau agama Nasrani?Atau adakah mereka menjawab 

wasiat ayah mereka bahwa mereka hendak menukar agama sepeninggal 

beliau, tidak lagi berserah diri (Islam) kepada Allah, tetapi membuat satu 

kelompok yang bernama Yahudi ataupun Nasrani?
115

 

Dengan demikian ayattersebut menentang kebenaran ucapan 

orang-orang Yahudi, kenapa mereka berani mengucapkan 

demikian.Apakah mereka hadir waktu Ya‟kub berwasiat itu, sehingga 

mereka itu mengatakan Ya‟kub beragama Yahudi atau Nasrani?Sebabnya 

mereka tidak menghadirinya, karena itu janganlah mengada-adakan, 

mengatakan sesuatu yang tidak ada, seperti mengatakan Ibrahim 

beragama Yahudi atau Nasrani, dan sebagainya.Yang diwasiatkan Ya‟kub 

kepada puteranya ialah agar mereka menyembah Allah, Tuhan Yang 

Maha Esa, yaitu agama Islam.Agama yang dianut oleh Ibrahim, Ismail, 

Ishaq, Ya‟kub, Isa dan yang dianut para Nabi.116
 

Baik dari segi akal budi, mereka tidak akan dapat mengemukakan 

kesaksian yang demikian. Tidak mungkin menurut akal bahwa mereka 

akan menukar keesaan Allah dan tidak mungkin pula mereka akan 
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menukar penyerahan diri ajaran Ibrahim AS, Ismail AS, Ishak AS. dan 

Ya‟kub dengan suatu ajaran yang lainnya.117
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP PENDIDIKAN TAUHID PADA ANAK DALAM 

PENDIDIKAN ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN 

PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Analisis Konsep Pendidikan Tauhid Pada Anak Menurut al-Qur’an Q.S. Al-

Baqarah Ayat 132-133 dalam Pendidikan Islam 

al-Qur‟an mendorong manusia supaya bersatu seia sekata dalam 

beragama yang bersendikan atas dua perkara: Pertama , tauhid dan melepaskan 

diri dari berbagai macam praktik syirik. Kedua , berserah diri kepada Allah, 

tunduk dan patuh kepada-Nya dalam segala amal perbuatan.Barang siapa yang 

tidak memiliki sifat seperti itu, maka tidak bisa dinamai muslim dan tidak pula 

dipandang sebagai orang yang beragama secara benar.
118

 

Islam menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang sangat penting 

dalam kehidupan umat manusia.Orang pertama yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan adalah orang tua (ayah dan ibu).Dari kedua orang inilah pendidikan 

harus dimulai.Hal ini dikarenakan, keberhasilan tingkat paling awal diukur dari 

keberhasilan orangtua dalam memberikan pendidikan terhadap anak. 

Secara garis besar, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah 

bergembira menyambut kelahiran anak, memberi nama yang baik, 
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memperlakukan dengan lembut dan kasih sayang, menanamkan rasa cinta 

sesama anak, memberikan pendidikan akhlak, menanamkan aqidah tauhid, 

melatih anak mengerjakan shalat, berlaku adil, memperhatikan teman anak, 

menghormati anak, memberi hiburan, mencegah perbuatan bebas, menjauhkan 

anak dari hal-hal porno, menempatkan dalam lingkungan yang baik, 

memperkenalkan kerabat kepada anak, mendidik bertetangga dan 

bermasyarakat.
119

 

Dalam pandangan Islam anak adalah amanat Allah. Amanat wajib 

dipertanggung jawabkan.Anak juga diartikan sebagai mereka yang dijaga dari 

segala sifat, sikap dan perbuatan haram atau tercela sehingga apabila 

perbuatan itu dilakukan maka ia akan terperosok ke dalam neraka. Penjagaan 

melalui proses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memberikan 

pengarahan yang baik dalam bentuk nasihat, perintah, larangan, pembiasaan, 

pengawasan, maupun pemberian ilmu pengetahuan.
120

 

Bagi Hamka tauhid berarti mengakui bahwa Tuhan hanya satu. 

Keesaan Allah merupakan satu-satunya zat yang dipertuhankan oleh manusia 

dan menjadi titik tolak seorang muslim dalam memandang hidupnya. Apabila 

orang telah memiliki tauhid, niscaya kepercayaannya akan mendorong dirinya 
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agar senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang diterima dengan rela 

oleh Tuhan dan niscaya di dalam hidupnya senantiasa menempuh jalan lurus. 

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa tauhid merupakan 

landasan Islam. Apabila seseorang benar tauhidnya, maka dia akan 

mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, tanpa tauhid dia 

pasti terjatuh ke dalam kesyirikan dan akan menemui kecelakaan di dunia 

serta kekekalan di dalam adzab neraka. 

Menurut Hamka, tanggung jawab pendidikan tauhid pada anak dalam 

keluarga terletak pada pundak orangtua. Oleh karena itu, orangtua harus 

memberikan dan menciptakan lingkungan yang baik bagi perkembangan dan 

pertumbuhan fitrah religius anak.Lingkungan mempunyai peranan yang 

sangat penting terhadap berhasil atau tidaknya pendidikan agama.
121

 

Oleh karena itu, manusia harus memiliki jiwa tauhid sehingga ia 

menjadi manusia yang beriman dengan sebenarnya iman. Salah satu usaha 

untuk menanamkan dan menguatkan jiwa tauhid adalah melalui 

pendidikan.Namun, pendidikan itu pun harus memiliki prinsip tauhid. 

Pendidikan dengan tauhid sebagaimana prinsip utama akan memberi nilai 

tambah bagi manusia dan menumbuhkan kepercayaan pada dirinya serta 

mempunyai pegangan hidup yang benar. Bagi orang yang tidak menjadikan 

tauhid sebagai dasar pendidikan maka ia sekan kehilangan tempat berpijak. 
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Keimanan akanmenjadikan si pemiliknya mampu untuk mengendalikan hawa 

nafsu dan menempatkan pada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul.
122

 

Pendidikan tauhid yang paling awal terjadi adalah dalam lingkungan 

keluarga. Dari keluarga anak mulai mengenal dan berimitasi yang pada 

akhirnya akan terjadi proses integrasi dan internalisasi nilai-nilai yang 

terefleksi lewat emosi, sikap, tanggapan, dan pandangan orangtuanya. 

Tingkah laku orangtua di dalam lingkungan keluarga merupakan bentuk 

pendidikan pada anaknya, baik yang disengaja maupun tidak.Orangtua adalah 

teladan bagi anak-anaknya.Karena perlunya pendidikan anak di dalam 

keluarga, Islam mengajarkan bahwa pendidikan agama harus diajarkan sedini 

mungkin. Begitu anak dilahirkan di situlah proses pendidikan dimulai, yaitu 

dengan cara mengadzani dan iqamah. Hal ini merupakan suatu isyarat bahwa 

pendidikan tauhid adalah sangat penting dan harus diberikan kepada anak 

sebelum mereka mengenal hal-hal lain.
123

 

Anak dari kecil hendaklah sudah diperkenalkan kepada Tuhan agar 

tercipta sikap cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa.Sebagaimana dikatakan 

Drs. R.I. Suhartin Citrobroto bahwa “Anak-anak kecil harus diajari untuk 

mencintai, menghormati, dan menyembah Tuhan (Allah)”. Misalnya, dengan 

cara yang sederhana yaitu mengajaknya ke tempat-tempat ibadah, 
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menyaksikan keindahan alam dengan disertai hikmah. Sebaliknya, apabila hal 

tersebut tidak dilakukan maka saat dewasa nanti anak tidak akan merasakan 

pentingnya Tuhan dalam hidupnya.
124

 

Dari pernyataan di atas penelitian ini mengambil kisah Nabi Ibrahim 

AS dan Nabi Ya‟kub AS dalam surat al-Baqarah ayat 132-133yang 

memberikan wasiat terhadap anak-anaknya dan cucu-cucunya supaya mereka 

semuanya menyerahkan diri kepada Allah (Muslimin), jangan 

mempersekutukan yang lain dengan Dia, dan jangan menyembah berhala.Dari 

dasar ayat inilah kemudian lahir konsep pendidikan tauhid pada anak.Karena, 

di dalam surat tersebut memberikan penekanan pendidikan untuk mengesakan 

Allah SWT atau sering disebut dengan tauhid. 

Di dalam surat al-Baqarah ayat 132-133 terdapat konsep 

pendidikantauhiduluhiyah, karena di dalam surat tersebut mengajarkan 

tentang mengesakan Allah dalam ibadah dan ketaatan atau mengesakan Allah 

dalam perbuatan-Nya.Realisasi dari tauhid uluhiyahini terjadi dengan dua 

dasar: pertama , semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah SWT 

semata tanpa adanya sekutu yang lain. Kedua , hendaklah semua bentuk ibadah 

itu dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-

Nya. 
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Pendidikan tauhid uluhiyahyang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 

132yaitu ketika Nabi Ibrahim a.s. telah berpesan/berwasiat dan menasehati 

kepada anak-anaknya agar senantiasa memegang teguh keimanan.Pesan 

tersebut berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan agama Islam walau 

sesaatpun.Hal ini karena, semua manusia tidak dapat mengetahui kapan 

datangnya kematian.Selain itu, ayat tersebut mengingatkan kepada setiap 

orang tua akan kewajibannya untuk memberikan pendidikan tauhid kepada 

anaknya.Seperti nasehat Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ya‟qub ASkepada 

anaknya yaitu adanya laranganjangan sampai kamu mati kecuali dalam 

memeluk agama Islam. 

Keinginan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ya‟kub ASmewasiatkan agama 

Islam kepada anak cucunya dilatarbelakangi oleh kesungguhan mereka 

memeluk agama Islam dan kecintaan mereka kepada Allah SWT, sehingga 

mereka benar-benar memeliharanya sampai saat wafatnya kepada keturunan-

keturunannya. 

Sedangkan pada Ayat 133 dijelaskan juga tentang tauhid (keesaan 

Allah).Pengertian Esa adalah merupakan pusat bagi seluruh sifat-sifat Allah 

yang wajib dimiliki-Nya. Esa berarti Esa dalam zat-Nya, Esa dalam 

perbuatan-Nya, Esa dalam kemauan-Nya, Esa dalam kekuasaan-Nya dan sifat-

sifatNya yang lain. Jadi, tak satupun yang dapat menyamai-Nya.Dalam ayat 

tersebut dijelaskan bahwa jawaban anak-anak Ya‟kub a.s. tidak berubah 

sedikitpun dengan apa yang telah mereka pegang teguh selama ini, yaitu 
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agama ayah mereka dan nenek moyang mereka bahwa tidak ada Tuhan 

melainkan Allah. Mereka juga menyatakan bahwa tempat untuk menyerahkan 

diri hanyalah kepada Allah semata, tidak ada yang lain kecuali Dia. 

Selain itu, ayat tersebut juga membahas tentang penanaman tauhid 

kepada anak yang merupakan proses pendidikan keimanan anak kepada Allah 

Swt. Dalam mendidik anak,orang tua sangat berpengaruh untuk membentuk 

pilihan keyakinan dan sikap hidup yang akan dipilih oleh seorang anak. Oleh 

karena itu, setiap orang tua diperintahkan untuk berupaya semaksimal 

mungkin memelihara diri dan anggotanya dari perilaku yang dapat 

menjerumuskan diri pada kehinaan diri dan dampak buruk baik di dunia 

maupun akhirat. 

 Dengan demikian orangtua bertanggung jawab dalam mendorong 

seluruh anggota keluarganya untuk memiliki semangat beribadah dan 

mengembangkan akhlaq yang mulia. Masa yang tepat untuk memulai 

menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak adalah ketika masa usia dini anak 

berumur 0 sampai 7 tahun. Masa usia dini sendiri merupakan masa keemasan 

(golden age) bagi perkembangan intelektual seorang manusia. Masa usia dini 

merupakan fase dasar untuk tumbuhnya kemandirian, belajar untuk 

berpartisipasi, kreatif, imajinatif dan mampu berinteraksi.  

Usaha-usaha menanamkan rasa keimanan sebagai fitrah manusia harus 

sungguh-sungguh mendapat perhatian setiap orang tua agar keimanan itu 

tumbuh dan berkembang secara wajar. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui 
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tiga proses, yaitu pembiasaan, pembentukan pengertian dan pembentukan budi 

luhur. 

Oleh karena itu, pendidikan tauhidmerupakan suatu pondasi untuk 

mendorong dan menciptakan pendidikan anak pada saat ia lahir ke dunia. 

Tauhid harus dimiliki oleh semua manusia terutama orang tua sebagai 

pendidik pertama dan utama agar dapat mewujudkan anak sebagai penerus 

perjuangan keluarga yang dapat diandalkan.Dengan demikian, tauhid harus 

dihayati dan diamalkan dalam kehidupan, apalagi dalam aspek pendidikan 

anak usia dini agar kelak menjadi anak yang religius. 

Pendidikan tauhid kepada anak sejak dini merupakan solusi yang bisa 

diterapkan oleh para orang tua pada masa kini.Hal ini dikarenakan para orang 

tua sering dilanda kekhawatiran dengan segala permasalahan yang mungkin 

bisa menimpa anak-anak mereka kelak di masa dewasa atau ketika luput dari 

pengawasan mata. Dengan pendidikan tauhid pada anak yang diberikan sejak 

dini orang tua berharapbahwa anak-anaknya akan terus mengingat Allah 

kapanpun dimanapun mereka berada. 

Dari surat al-Baqarah ayat 132-133ini kita dapat mengambil pelajaran 

bahwa seluruh umat muslim harus memegang teguh keimanan untuk dirinya 

sendiri dan berusaha menanamkan kepada anak keturunannya. Sebab, sebuah 

keuntungan yang sangat besar bagi seorang muslim dapat melahirkan anak 

keturunan yang memiliki iman dan Islamadalah kelak ia akan menjadi 

tabungan amal baik bagi kedua orang tuanya di akhirat. Sebaliknya, sebuah 
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kecelakaan bagi seorang muslim memiliki anak keturunan yang jauh dari iman 

Islam, karena kelak ia akan menjadi tambahan tabungan amal buruk di akhirat.  

 

B. Analisis Relevansi Konsep Pendidikan Tauhid Pada Anak Menurut al-

Qur’an Q.S. Al-Baqarah Ayat 132-133 dalam Pendidikan Islam dengan 

Tujuan Pendidikan Islam 

Hamka membedakan makna pendidikan dan pengajaran.Menurutnya, 

pendidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan pendidik untuk membantu 

membentuk watak, budi, akhlak, dan kepribadian peserta didik.Sedangkan 

pengajaran diartikan sebagai upaya untuk mengisi intelektual peserta didik 

dengan sejumlah ilmu pengetahuan.Perbedaan kedua pengertian tersebut hanya 

terletak pada maknanya saja, namun secara esensi tidak ada perbedaannya. 

Kedua kata tersebut memuat makna yang integral dan saling melengkapi dalam 

rangka mencapai tujuan yang sama. Sebab, setiap proses pendidikan, di 

dalamnya terdapat proses pengajaran. Tujuan dan misi pendidikan akan tercapai 

melalui proses pengajaran. Demikian pula sebaliknya, proses pengajaran tidak 

akan berarti apabila tidak dibarengi dengan proses pendidikan.
125

 

Tauhid memiliki posisi yang penting dalam tradisi keislaman.Hal ini 

karena tauhid dijadikan sebagai tumpuan pemahaman keimanan kemahaesaan 

Tuhan, dan sebagai pokok-pokok ajaran agama.Oleh karena itu, Islam sebagai 
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agama dan ajaran mempunyai sistem sendiri yang bagian-bagiannya saling 

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. 

Pendidikan tauhid sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam 

kehidupan beragama Islam karena dengan pendidikan tauhid dapat mengerti 

ibadah dan muamalah dengan Allah SWT serta perilaku terhadap makhluk 

lainnya. Hal ini karena pendidikan tauhid akan tertanam dalam hati manusia 

sehingga akan terciptanya manusia sempurna yang akan mempunyai keimanan 

dan keyakinan yang kuat dalam menjalani hidupnya yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. 

Dengan demikian, tujuan dari pendidikan tauhid adalah tertanamnya 

akidah tauhid dalam jiwa manusia secara kuat, sehingga nantinya dapat 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Dengan 

kata lain, tujuan dari pendidikan tauhid pada hakikatnya adalah untuk 

membentuk manusia tauhid. Manusia tauhid diartikan sebgai manusia yang 

memiliki jiwa tauhid yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

melalui perilaku yang sesuai dengan realitas kemanusianya dan realitas alam 

semesta, atau manusia yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Ilahiah. 

Adapun tujuan pendidikan menurut Hamka memiliki dua dimensi yaitu 

bahagia di dunia dan di akhirat.Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia harus 

menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu beribadah. Oleh karena itu, segala 

proses pendidikan pada akhirnya bertujuan agar dapat menuju dan menjadikan 

anak didik sebagai abdi Allah. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam, 
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menurut Hamka, sama dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu untuk 

mengabdi dan beribadah kepada Allah. Beliau mengatakan bahwa ibadah adalah 

mengakui diri sebagai budak atau hamba Allah dan tunduk kepada 

kemauannya.
126

 

Seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 132-133 tentang 

pendidikan tauhid pada anak sejak dini sebagaiperisai yang paling kuat dalam 

menghadapi segala macam gangguan kehidupan yang kadang bisa 

menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan sebagai bekal 

hidup yang bisa menghantarkan kepada akhirat yang baik. 

Dengan pendidikan tauhid seseorang akan merasa yakin dan khusyu‟ 

dalam beribadah, dia akan menyakini dalam hati bahwa Allah adalah Tuhan yang 

mempunyai kekuasaan dalam mengatur semesta alam, perbuatan, nama dan sifat 

Allah berbeda dengan makhluk-Nya. Selain itu, dia tidak hanya meyakini dalam 

hati saja tetapi ia juga akan mengerjakan ibadah yang diperintahkan Allah serta 

meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga akan menjadi insan 

kamil yang selalu taat dan patuh kepada Allah. 

Pada ayat 132 menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi 

Ya‟kub AS yang memberikan wasiat terhadap anak-anaknya dan cucu-cucunya 

supaya mereka semuanya menyerahkan diri hanya kepada Allah (Muslimin), 

jangan mempersekutukan yang lain dengan Dia, dan jangan menyembah berhala.  
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Kemudian pada ayat 133 menjelaskan tentang jawaban anak-anak Ya‟kub 

AS tidak berubah sedikitpun dengan apa yang telah mereka pegang teguh selama 

ini, yaitu agama ayah mereka dan nenek moyang mereka bahwa tidak ada Tuhan 

melainkan Allah. Mereka juga menyatakan bahwa tempat untuk menyerahkan 

diri hanyalah kepada Allah semata, tidak ada yang lain kecuali Dia. 

Dengan mengutip wasiat dari Nabi Ibrahim AS, al-Qur‟an ingin 

mengatakan kepada seluruh umat manusia bahwa hal itu merupakan tanggung 

jawab orang tua atas masa depan anak-anaknya. Demikian pula Nabi Ya‟kub AS 

yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim ASyang berwasiat kepada anak-anaknya 

dengan wasiat yang sama. Ia menekankan kepada anak-anaknya bahwa kunci 

kesuksesan mereka dapat disimpulkan dengan satu kalimat saja, yaitu (aku 

berserah diri hanya kepada Tuhan semesta alam). Hal ini sangat relevan dengan 

tujuan pendidikan dalam Islam sendiri. 

Tujuan pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sempurna (insan 

kamil) sebagai hamba Allah dalam menjalankan segala perintah dan larangan-

Nya.Menurut Islam pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi 

manusia yang menghambakan diri kepada Allah.Yang dimaksud dengan 

menghambakan diri ialah beribadah hanya ditujukan kepada Allah SWT semata. 

Melihat berbagai penjelasan di atas, relevansi konsep pendidikan tauhid 

pada anak dalam Q.S. al-Baqarah ayat 132-133 dengan tujuan pendidikan dalam 

Islam adalah mendidik anak-anaksupaya menjadi seorang muslim sejati dan 

menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan diri kepada 
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Allah, dan manusia beribadah kepada-Nya dengan tujuan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT dan bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan 

di akhirat. Hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 132 yaitu ketika Nabi 

Ibrahim AS telah berpesan/berwasiat dan menasehati kepada anak-anaknya agar 

senantiasa memegang teguh keimananmenyerahkan diri kepada 

Allah(menyerahkan diri kepada Allah). 

Selain itu, di dalam surat al-Baqarah ayat 132-133 juga terdapat aspek 

tujuan pendidikan Islam, yaitu aspek tujuan rohaniyah (al-ahdaf al-ruhiyyah) 

yaitu kemampuan manusia menerima ajaran agama Islam yang inti ajarannya 

adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan 

tunduk dan patuh kepada nilai-nilai moralitas yang diajarkan-Nya dengan 

mengikuti keteladanan Rasulullah SAW dan keteladanan para Nabi.Hal ini sesuai 

dengan penjelasan ayat 133 tentang anak-anak Ya‟kub ASyang memegang teguh 

agama ayah mereka dan nenek moyang mereka bahwa tidak ada Tuhan 

melainkan Allah. Mereka juga menyatakan bahwa tempat untuk menyerahkan 

diri hanyalah kepada Allah semata, tidak ada yang lain kecuali Dia.Untuk 

merealisasikan tujuan tersebut, maka diperlukan peran pendidikan terutama 

pendidikan yang diberikan oleh orangtua pada anak agar kehidupannya dapat 

selaras dengan tujuan pendidikan Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

Setelahmengkajidanmenganalisiskonseppendidikantauhidpadaanakdalam 

al-Qur‟an danrelevansinyadengantujuanpendidikan Islam (Studianalisis Q.S. al-

BaqarahAyat 132-133 dalamtafsir al-Azhar), 

makadalambabterakhiriniakandisampaikankesimpulanmengenaipermasalahan 

yang telahdirumuskandandibahasdalambab-babsebelumnya, yaitu: 

1. Pendidikantauhidpadaanakdalam al-Qur‟an surat al-Baqarah132-133 

dalamtafsir al-Azharmerupakan proses pemberianbimbingankepadaanak 

agar iadapatmengesakan Allah sebagaiTuhan, 

mampumenghambakandirikepada-Nyadanberibadahkepada-

Nyasecarabaikdanbenarsertamendidikanakuntuktetapteguhkepercayaannyab

ahwa AllahituMahaEsadanhanyatundukkepada-Nyasampaiakhirhayat. 

2. Konseppendidikantauhidpadaanakdalam Q.S. al-Baqarahayat 132-133 

menurutpendidikan Islam dengantujuanpendidikandalam Islam 

adalahrelevanyaitudenganmendidikanak-

anaksupayamenjadiseorangmuslimsejatidanmenjadikanseluruhmanusiamenj

adimanusia yang menghambakandirikepada Allah, 

danmanusiaberibadahkepada-Nyadengantujuanuntukmendekatkandirikepada 
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Allah SWTdanbertujuanmendapatkankebahagiaanhidup di duniadan di 

akhirat.  

D. Saran 

Sebagaiupayapengembangankajiandanpenelitian di 

bidangpendidikanselanjutnya, maka saran yang perlupenyusunsampaikan, yaitu: 

1. Bagiparapembacadapatmengambilhikmahdanmanfaatdarikisah-

kisahdalamal-Qur‟an khususnyadalamsurat al-Baqarahayat 132-133 

danmenerapkannyadalamkehidupansehari-hari. 

2. Bagilembagapendidikan, 

diharapkanpendidikdapatmelakukankegiatanbelajarmengajaryangmenekanka

npenanamanpendidikan Islam yang 

benarterhadappesertadidikyaitupendidikantauhid. 

3. Bagi orang tua, pendidikantauhidyang diberikanoleh orang 

tuakepadaanaksangatberperandalampembentukanseoranganakpadasaatiadew

asananti. Sehinggadiharapkan orang 

tuamampumencontohsertadapatmengaplikasikandalammendidikanak yang 

sesuaidengantuntunan agama.Khususnya, 

dalammenanamkanpendidikantauhidkepadaanak. 

Demikianeksplorasitentangkonseppendidikantauhidpadaanakdalam al-

Qur‟an danrelevansinyadengantujuanpendidikan Islam (Studianalisis Q.S. al-

BaqarahAyat 132-133 dalamtafsir al-

Azhar).Tentusajamasihbanyakkekurangan.Untukitupenyusunmengharapknkritikd
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an saran yang 

konstruktifdaripembacauntukpernyempurnaandanpengembanganskripsiiniselanju

tnya.Semogabermanfaat.Amiin… 
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