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Kata Pengantar 

Segala puji bagi Allah. Shalawat semoga tercurah kepada baginda 
Rasulullah saw beserta segenap keluarga dan sahabat beliau. 

Buku kecil ini penulis upayakan agar dapat memuat beberapa hal yang 
bisa dihimpun sekitar tema "upaya menanamkan nilai-nilai kebajikan" yang 
oleh para pendidik modern banyak diminta untuk dibahas disebabkan 
urgensinya dalam proses pendidikan serta kebutuhan mereka dan anak-
anak mereka yang tiada henti terhadap hal ini, apalagi dengan menyadari 
kurangnya literatur pedagogis mengenai masalah ini dalam bentuk praksis 
yang mudah.  

Di dalam buku ini rekan-rekan pendidik dapat menemukan beberapa 
contoh nilai-nilai kebajikan lengkap dengan saran-saran dan indikasi 
penerapannya. Diuraikan pula beberapa faktor pendukung untuk 
menanamkan nilai-nilai kebajikan , berikut beberapa hal yang dibutuhkan 
dan teknik pelaksanaannya. Secara khusus kami mengetengahkan 
pembahasan tentang teknik penanaman nilai-nilai kebajikan secara 
panjang lebar karena hal itu memang menjadi hal pokok yang kepadanya 
pembahasan mengenai masalah ini kami sandarkan. 

Secara sepintas kami memaparkan ciri-ciri khas nilai-nilai kebajikan 
berikut kendala pada proses menanamkannya pada anak, agar para 
pendidik dapat menghindarinya. Kami juga memaparkan beberapa hasil 
konkrit dari upaya penanaman nilai-nilai kebajikan ini di dalam 
masyarakat sehingga kita dapat mengetahui manfaat dan pengaruh dari 
usaha yang kita lakukan agar dapat menjadi pendorong bagi kita untuk 
mencapai tujuan yang kita inginkan. 

Akhirnya, kita mengharapkan semoga Allah swt menerima segala usaha 
yang telah dilakukan penulis, penerbit, dan pembaca serta menjadikan ilmu 
kita tulus hanya untuk mengharap ridha Allah swt. Hanya kepada-Nya kita 
mengharapkan pertolongan dan dari-Nyalah segala kekuatan serta kepada-
Nya kita bertawakkal. 

 

 
 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  5

Pendahuluan 

Hal yang sering terjadi dalam kebanyakan rumah tangga adalah 
pemenuhan segala kebutuhan anggota keluarga dengan makanan, 
minuman, pengobatan, dan pakaian yang kesemuanya itu sebenarnya 
termasuk dalam kategori "pemeliharaan". Padahal "pendidikan", tidak 
seperti yang dikira oleh banyak orang, jauh berbeda dengan 
"pemeliharaan", karena terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. 

"Pemeliharaan" dapat diterapkan kepada manusia dan hewan, 
sedangkan "pendidikan" hanya dapat diterapkan kepada manusia, seperti 
upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan atau melatih bahasa 
percakapan pada anak. Hal inilah yang acapkali tidak ditemukan dalam 
banyak keluarga. 

Seorang ibu sering menganggap bahwa dia telah cukup berbuat baik 
jika ia telah memberi makan anaknya dengan makanan yang baik atau 
memberinya pakaian dengan pakaian yang baik, sementara ia melupakan 
peran pokok dan kewajibannya untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan , 
budi pekerti, dan prinsip-prinsip agama yang benar kepada anaknya. 
Sementara itu, ada sebagian lagi yang menganggap remeh pentingnya 
tahap ini, khususnya pada masa awal pertumbuhan dalam kehidupan anak. 

Penyesalan baru muncul kemudian, ketika si anak tumbuh dewasa dan 
dia tidak mendapatkan apa-apa dari keluarganya kecuali makanan dan 
waktu bersenang-senang. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa 
pendidikan adalah kewajiban agama yang akan membuahkan pahala jika 
kita yang menunaikannya dan akan mendatangkan azab jika kita 
melalaikannya. Apalagi kita tahu persis bahwa melalaikan hal ini akan 
menjauhkan kita dari surga, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw: 
"Tidak ada seorang hamba yang diberi amanat oleh Allah untuk merawat 
sesuatu, lalu dia mati dalam keadaan menelantarkan amanat itu, kecuali 
Allah telah mengharamkan surga darinya". 

Dalam tulisan berjudul "Nilai-nilai kebajikan di Sekolah", yang ditulis 
mendiang Presiden Amerika Ronald Reagan, dia menyatakan: "Kita tidak 
dapat menunggu anak-anak kita untuk menemukan sendiri prinsip-prinsip 
keparipurnaan dan keluhuran budi pekerti, mengapa tak seorangpun 
membimbing mereka dalam urusan budi pekerti dan nilai-nilai kebajikan", 
suatu hal yang sangat berbahaya! 

Kemudian dia melanjutkan: "Kita memegang teguh prinsip untuk tidak 
mengajarkan agama di sekolah, lalu mengapa kita juga mengabaikan 
pengajaran prinsip-prinsip budi pekerti", hal ini jauh lebih berbahaya !. 

Seperti itulah seorang pepimpin negara besar seperti Amerika 
menyerukan agar setiap keluarga dan sekolah memberi perhatian 
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sungguh-sungguh terhadap pengajaran budi pekerti dan nilai-nilai 
kebajikan serta menekankan pentingnya hal tersebut untuk diajarkan 
kepada anak dengan metode yang baik. 

Tepat kiranya ungkapan seorang pujangga: 

"Tegak berdirinya umat adalah karena budi pekerti mereka akan runtuh 
jika runtuh budi pekerti" 

Atas dasar inilah kita memahami sepenuhnya arti penting pembahasan 
kita tentang seni menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Banyak 
orang tua yang sekedar membesarkan anak-anak mereka begitu saja pada 
tahap awal pertumbuhan, sementara mereka lupa untuk menanamkan 
nilai-nilai kebajikan dan budi pekerti yang baik pada anak-anak mereka.  

Hal tersebut akan menjadi pemicu munculnya banyak masalah di 
kemudian hari, karena upaya untuk menanamkan dasar bagi budi pekerti 
yang luhur dalam diri setiap manusia adalah hal yang sangat penting 
dalam proses pertumbuhan yang sehat bagi seorang anak karena dengan 
modal dasar itulah seorang anak dapat mencapai kestabilan kepribadian 
serta dapat membantunya dalam membentuk watak dan menuntunnya ke 
arah pilihan yang benar di saat dia melakukan beragam kegiatan. Pada 
gilirannya, hal ini akan menjadikan hidup menjadi lebih mudah untuk 
dihadapi si anak ditengah usaha mereka dalam pengembangan berbagai 
kecerdasan individu dan sosial. 
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Ciri-ciri Khusus Nilai-nilai 
Kebajikan 

Nilai-nilai kebajikan memiliki beberapa ciri khusus: 

1. Bersifat stabil, tidak labil. 

Nilai "kejujuran" misalnya, tidak mungkin hanya absah bagi suatu 
komunitas dan tidak absah bagi komunitas lain. Sebab nilai-nilai kebajikan 
bersifat stabil dan tidak dapat berubah oleh perbedaan tempat dan waktu, 
ia juga tidak akan berubah mengikuti perubahan prikehidupan. 

2. Bersifat komprehensif, tidak parsial. 

Sifat baik selalu bersifat komprehensif. Seseorang tentu tidak dapat 
disebut "jujur" jika dia berlaku jujur di suatu waktu, lalu dia berdusta di 
lain waktu dengan alasan untuk bergurau, misalnya. Dia akan tetap 
dianggap belum memiliki sifat jujur, atau dengan kata lain, nilai kejujuran 
belum meresap kedalam dirinya. 

3. Bersifat tidak saling bertentangan dan tidak saling menggerogoti satu 
sama lain. 

Suatu nilai kebajikan tidak mungkin kontradiktif dengan nilai kebajikan 
lainnya, dan tidak mungkin pula nilai yang satu menggerogoti yang 
lainnya. Seluruh nilai-nilai kebajikan berjalan seiring pada jalan yang 
lurus. Sebagai contoh, nilai kejujuran tentu tidak mungkin berlawanan 
dengan sifat amanah. Sebagaimana sikap untuk berfikir positif tidak 
mungkin berlawanan dengan nilai keberanian. 

4. Bersifat mulia, tidak bersifat hina. 

Nilai-nilai kebajikan seluruhnya mulia. Seperti "dusta" misalnya, 
bukanlah sebuah nilai kebajikan, ia merupakan prilaku yang buruk. 
Selamanya kita tidak akan menemukan nilai-nilai kebajikan dalam wajah 
yang buruk. 

5. Tidak bersifat kontradiktif. 

Nilai-nilai kebajikan tidak mungkin kontradiktif dengan fitrah manusia 
yang jernih, sebagaimana ia juga tidak mungkin kontradiktif dengan adat 
maupun tradisi yang baik. Nilai-nilai kebajikan hanya akan berbenturan 
dengan pola pikir dan tradisi yang salah. 

6. Bersifat akseptabel. 

Nilai-nilai kebajikan dapat diperoleh seseorang dari rumah, sekolah 
maupun melalui media informasi. Dari sinilah kita mengetahui betapa 
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pentingnya upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri 
manusia sejak dini, sehingga ia tidak terlanjur mengikuti tingkah laku, 
adat, dan pola pikir yang buruk. 
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Faktor-faktor Pendukung Dalam 
Menanamkan Nilai-nilai Kebajikan 

Pertama: Cinta Kasih 

Seorang pendidik tidak akan mendapatkan dari anak didiknya sesuatu 
yang lebih baik dari yang bisa didapat olehnya dengan cinta kasih.  

Pada suatu saat seorang ayah bisa saja memaksa anaknya untuk berkata 
jujur, sementara ia tahu bahwa disaat yang sama dia berdusta pada si anak. 
Pada saat itu si anak terpaksa bersikap jujur karena ia takut sangsi ayahnya, 
namun –yakinlah- sifat jujur tidak akan pernah tertanam dalam diri anak 
lewat paksaan, sebab dengan paksaan, kejujuran yang dilakukan si anak 
hanyalah kejujuran temporal dan akan segera digilas oleh kebohongan 
yang muncul ketika sang ayah pergi, meninggal dunia atau lainnya. 

Seorang ayah yang mengasuh anaknya dengan baik, memeluk, 
membela dan sering mengucapkan kata-kata "ayah menyayangimu nak!", 
lalu sering bermain dan bersendau gurau dengannya, serta memberinya 
pelajaran yang baik dan tidak menyakitinya, sesungguhnya dengan segala 
perbuatannya itulah sang ayah menunjukkan cintanya pada anaknya. Di 
telinga si anak tentu akan terus terngiang ucapan ayahnya yang sangat 
menyayanginya, sehingga si anak akan rela untuk menaati segala perintah 
ayahnya. Ingatlah bahwasannya cinta dapat menciptakan keajaiban. Dalam 
contoh ini, cinta turut menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak 
dan memberi jalan bagi para pendidik untuk membentuk kepribadiannya. 

Dahulu anak-anak kecil sangat mencintai Rasulullah saw, dimana 
beliau sering mengadakan perlombaan untuk mereka. Hadits Nabawiyah 
merekam sabda beliau: "Siapa yang paling cepat sampai kepadaku, maka 
aku akan memberinya ini itu". Baginda Nabi sering menaikkan anak-anak 
ke atas punggungnya atau mengayun mereka dengan tangan dan kakinya. 
Beliau juga sering menggendong anak-anak yang menangis dan 
mendorong mereka untuk berani mengungkapkan pendapat, bahkan di 
hadapan para sahabat besar. Oleh sebab itulah anak-anak ini sangat 
mencintai Rasulullah sampai kelak mereka menyebarkan cinta mereka ini 
kepada para tabi'in setelah Rasulullah wafat seperti yang dilakukan oleh 
Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Hasan, Husein, Anas bin Malik, dsb. 

Kedua: Kesabaran dan Jiwa Besar 
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Seorang pendidik yang tidak memiliki sifat sabar tidak akan 
memperoleh hasil yang baik dalam mendidik anak. 

Hal ini semakin jelas dalam pembahasan kita mengenai upaya 
menanamkan nilai-nilai kebajikan, karena upaya ini adalah seni yang tidak 
akan dapat dikuasai kecuali oleh mereka yang berjiwa besar, lapang dada, 
tabah, dan sabar. Seperti upaya seorang petani akan tampak jelas dari apa 
yang dilakukannya mulai menabur benih, merawat, lalu melindungi 
tanamannya dari hama, mengairi dan memberinya pupuk. 

Kita dapat melihat para petani ini setiap hari akan memeriksa 
tanamannya. Tidak mungkin ia meninggalkan tanamannya berhari-hari 
atau berminggu-minggu lalu tahu-tahu datang untuk panen. Si petani tahu 
persis bahwa orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil 
yang sepadan, sebagaimana mereka juga tahu bahwa si pemalas tidak akan 
mendapatkan apa-apa. 

Begitu pula halnya dengan anak-anak yang harus kita beri perhatian 
intensif dan berusaha untuk sebisa mungkin mengendalikan segala 
kekurangan yang mereka miliki seperti lemahnya pikiran, keras kepala, 
mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan mudah lupa. Dilanjutkan dengan 
pengajaran yang intensif dengan berbagai metode terbaru, sampai mereka 
dapat menyerapnya dengan baik dan membentuk tingkah laku dalam 
kehidupan mereka. 

Adapun rasa putus asa atau anggapan bahwa anak-anak adalah 
makhluk yang tidak berguna dan tidak ada kebaikan pada diri mereka 
adalah sesuatu yang tidak boleh terbersit dalam benak para pendidik yang 
menghendaki kebaikan bagi diri, anak-anak, dan masyarakat mereka. 

Ketiga: Contoh yang Baik 

Seorang ayah pendusta selamanya tidak akan dapat menanamkan sifat 
jujur pada diri anaknya, sebagaimana seorang pengkhianat tidak akan 
pernah menanamkan sifat amanah pada diri anaknya, seperti seorang yang 
egois tidak mungkin akan dapat menanamkan sifat kooperatif atau 
mengutamakan orang lain dalam diri anaknya.  

Karena anak haruslah dapat melihat hasil nyata dari sifat baik yang 
ingin kita tanamkan. 

Telah kita ketahui bahwa seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak 
mungkin dapat memberikan sesuatu yang tidak ia miliki. Sebagaimana 
seorang pendidik yang tidak pandai memberi contoh pada anak didiknya 
adalah seperti orang yang menulis di atas air, ia tidak akan melihat hasil 
apa-apa dari apa yang dilakukannya. 

Sebaliknya, ketika seorang anak menyukai orang yang mendidiknya, 
baik pendidiknya itu adalah orang tua, guru atau pengasuh, anak akan 
mencontoh bulat-bulat semua gerak-gerik dan tingkah laku pengasuhnya 
itu dan akan mentaati semua ucapannya tanpa reserve, hal inilah yang 
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menjadikan contoh (qudwah) sebagai suatu hal yang sangat penting dalam 
upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak-anak. 
Ingat, Allah swt mengecam sekelompok orang dalam firman-Nya:  

tβρ âß∆ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ öΝä3|¡àΡr& öΝçFΡr&uρ tβθè= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξsùr& tβθè= É)÷è s?   

"Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, 
sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, dan kalian membaca 
Kitab, tidakkah kalian menggunakan akal kalian?". (QS Al-
Baqarah:44) 

Keempat: Menonjolkan Contoh yang Baik 

Kita tentu tidak dapat melengkapi pembahasan kita tentang pemberian 
contoh yang baik dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, kecuali juga 
harus dijelaskan pentingnya upaya untuk menonjolkan contoh-contoh baik 
tersebut kepada anak, sehingga mereka dapat mengikuti dan mendapat 
pelajaran dari nilai-nilai kebajikan dan budi pekerti yang tampak pada diri 
orang-orang dewasa. Apalagi dengan derasnya arus informasi di tengah 
kehidupan mereka yang mempertontonkan kehidupan para aktor-aktris 
dan para penyanyi yang membahayakan bagi pendengaran dan 
penglihatan mereka, karena informasi seperti itu jika sampai didengar atau 
dilihat oleh anak-anak, maka ia akan menghancurkan sesuatu hal yang 
justru ingin kita tumbuh kembangkan. 

Walaupun, tentunya tidak termasuk beberapa artis perempuan yang 
mengenakan hijab dan menolak untuk dicium aktor pria. kita juga melihat 
sebagian atlet yang bersujud setelah memenangkan suatu pertandingan 
serta menjaga dengan baik shalatnya bahkan sampai di tepi arena 
pertandingan sekalipun. Dan beberapa contoh lain yang harus kita 
tonjolkan untuk membantu kita dalam upaya menanamkan nilai-nilai 
kebajikan pada anak. 

Kelima: Fleksibilitas 

Ketahuilah bahwa keadaan statis dan keterjebakan dalam rutinitas 
dapat merusak upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan, oleh sebab 
itu maka seorang pendidik harus pandai melakukan diferensiasi metode 
beserta teknik yang digunakannya dan tidak boleh terpaku pada satu 
metode saja. Ia juga harus melihat kondisi anak didiknya beserta segala hal 
yang dibutuhkannya. Ia juga harus mencari cara untuk mengambil hati 
anak didiknya dan tidak boleh menerapkan satu metode yang sama untuk 
semua anak didiknya. Hendaknyalah ia bersikap fleksibel dan menyadari 
akan adanya perbedaan dari masing-masing individu yang ia didik. 

Sikap fleksibel menuntut dari pendidik untuk tidak terpaku pada satu 
aspek tertentu dari suatu nilai yang akan ditanamkan, namun ia harus 
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mengetahui beberapa aspek lain dan menanamkan nilai-nilai kebajikan 
pada diri anak melalui apa yang diketahuinya itu. 

Keenam: Pengetahuan Tentang Spesifikasi Setiap Tahap 
Pertumbuhan 

Suatu hal yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik ketika 
berupaya menanamkan suatu nilai kebajikan adalah bahwasannya ia harus 
mengetahui kekhasan dari masing-masing tahap pertumbuhan anak. Sebab 
pada setiap tahap pertumbuhannya, setiap anak memiliki kekhasan, minat, 
kebutuhan, dan kecenderungan yang berbeda satu sama lain. Maka 
pendekatan yang digunakan pada anak usia enam tahun tidak boleh 
digunakan pada anak usia sepuluh atau tiga belas tahun. Masing-masing 
memiliki kekhasan dan minat tersendiri, yang kesemuanya harus 
diperhatikan oleh para pendidik. Sebagai contoh, anak usia enam tahun 
tentu tidak mungkin kita ajari tentang nilai-nilai keikhlasan, karena 
keikhlasan masih absurd dan belum dapat difahami anak seusia itu. 

Dalam buku ini kami hanya akan memaparkan urgensi pengetahuan 
tentang spesifikasi masing-masing tahap pertumbuhan anak didik kita, dan 
kami tidak akan menguraikan secara rinci mengenai spesifikasi tersebut, 
karena untuk itu dibutuhkan pembahasan khusus di lain kesempatan. 

Dengan mengetahui spesifikasi masing-masing tahap pertumbuhan, 
akan jelas bagi para pendidik bahwa melangkah secara gradual (tadarruj) 
merupakan hal yang penting, baik dalam pelaksanaan seluruh proses 
pendidikan umumnya, maupun khususnya dalam  penanaman nilai-nilai 
kebajikan. 

Adalah irasional untuk mengajarkan anak kita sesuatu hal yang kita 
pelajari pada usia 20 tahun, atau menyampaikan pengetahuan yang tidak 
sesuai dengan usia mereka saat ini dan baru sesuai tiga tahun mendatang. 
Seorang pendidik juga tidak boleh sekali-kali membebani otak anak-anak 
dengan pemahaman dan istilah-istilah pelik yang hanya akan 
menimbulkan kesan dalam diri mereka bahwa agama adalah sesuatu yang 
berat, sulit difahami, dan ajarannya sama sekali tidak dapat 
diimplementasikan. 

Hindarilah sikap tergesa-gesa, sebab kita harus menanamkan nilai-nilai 
kebajikan dalam diri anak sesuai dengan usia mereka. Sepertinya kita 
cukup memberi gambaran faktual tentang suatu nilai kebajikan yang sesuai 
dengan usia mereka saja. 

Ketujuh: Penyadaran 

Menjadikan anak untuk menyukai suatu nilai kebajikan melalui upaya 
penyadaran jauh lebih baik dibandingkan penggunaan paksaan. Jika kita 
dapat membuat anak menyadari arti penting suatu nilai kebajikan bagi 
kehidupan mereka, maka hal itu akan memberi pengaruh yang sangat kuat 
bagi proses penanaman nilai kebajikan tersebut dalam jiwa mereka dan 
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mereka akan menjadikannya sebagai prinsip hidup yang akan mereka 
pegang teguh sejak kecil sampai dewasa, baik di bawah pengawasan orang 
tua ataupun tidak. 

Coba anda bayangkan seorang anak yang membiarkan kamarnya 
berantakan, dengan buku yang bersebaran di ranjang dan pakaian yang 
terserak di lantai, atau seorang anak yang sama sekali tidak bisa tertib 
dalam segala hal, dan ibunya berkali-kali berkata: "bukankah ibu berkali-
kali mengatakan BERESKAN KAMARMU!!!". Ketahuilah bahwa dengan 
sikap ibunya itu, maka si anak akan mengerjakan sesuatu hanya karena ia 
takut pada ibunya atau karena ibunya sudah berulang kali 
memperingatkannya. 

Jika seandainya saja si ibu berkata lembut kepada anaknya: "Sebenarnya 
ibu sangat senang jika melihat kamu meletakkan baju dan bukumu pada 
tempatnya, sehingga kamu tampak sebagai anak yang rapih, tentu ibu, 
ayahmu dan semua orang akan semakin menyayangimu, karena kami tidak 
menyukai anak yang slebor, kamu pasti tidak ingin disebut anak slebor. 
Dengan menjaga kerapihan kamu prestasi belajarmu juga akan meningkat, 
bukankah menempati kamar yang rapih adalah sesuatu yang baik, 
orangpun akan memuji setelah mereka melihat kamarmu. Dan ingat kamar 
yang rapih akan membuat waktu luang yang dapat kau gunakan untuk 
bermain akan bertambah, karena kamu tidak perlu membuang waktu lagi 
hanya untuk mencari sesuatu seperti jika kamarmu berantakan". 

Ketika si anak sampai pada tahap ini, ia akan menyadari pentingnya 
ketertiban bagi dirinya, ia akan dipuji orang, memiliki waktu bermain lebih 
banyak, prestasi belajar yang meningkat, dan lebih nyaman tinggal di 
kamarnya jika ia memilih untuk bersikap tertib. 
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Hal-hal yang Patut Dihindari dalam 
Upaya Menanamkan Nilai-nilai 

Kebajikan pada Anak 

Pertama: Penghinaan 

Salah satu hal penting yang harus diketahui oleh pada orang tua dan 
pendidik adalah bahwa nilai kebajikan seperti berprestasi dalam pelajaran 
misalnya, tidak dapat ditanamkan pada diri anak hanya dengan 
mengatakan: "Kamu harus jadi NOMOR SATU!!!".  

Prestasi belajar yang baik tidak dapat dicapai oleh anak jika suatu saat 
si anak menghadap ayahnya untuk memberi tahu bahwa ia mendapat nilai 
75, lalu ayahnya berkata: "seperti inikah nilaimu, sedangkan kawanmu 
mendapat 100!!!?". Tanggapan seperti itu tentu akan membuat anak sangat 
kecewa. Bisa jadi di kemudian hari dia akan sengaja meremehkan nasehat 
ayahnya. 

Coba saja seandainya si ayah menyambut anak tadi dengan senyum 
seraya berkata: "ini adalah nilai yang baik, ayah berterima kasih atas 
usahamu, insya Allah ayah menunggu nilaimu yang lebih baik di masa 
mendatang". 

Kedua: Membanding-bandingkan dengan Orang Lain 

Masing-masing anak memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. 
Seorang anak tentu memiliki sisi positif dari kepribadiannya meskipun ia 
juga memiliki banyak sisi negatif seusai dengan pendidikan yang diterima 
dan proses pertumbuhannya. 

Oleh sebab itu, kebiasaan membanding-bandingkan seorang anak 
dengan anak lainnya adalah suatu kesalahan dalam mendidik. Jika saat ini 
kita membicarakan tentang upaya menanamkan nilai-nilai kebajikan, maka 
kita harus memahami benar bahwa suatu nilai kebajikan tidak mungkin 
dapat tertanam dalam diri anak jika kita terus membanding-
bandingkannya dengan anak lain. Seperti contohnya ucapan kita: 
"sepupumu Fulan lebih cerdas darimu, prestasi belajarnya baik, tidak 
seperti kamu yang bodoh". Atau ucapan: "Temanmu si Fulan pemberani, 
sedangkan kamu penakut". Ucapan-ucapan seperti itu hanya akan 
menjauhkan si anak dari sifat yang kita inginkan, bahkan bisa jadi dia 
menjadi dengki kepada teman atau kerabatnya sebagai pelarian atas 
penghinaan yang ia terima. 
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Ketiga: Penggunaan Paksaan dan Kekerasan 

Sebagian pendidik beranggapan bahwa dengan menggunakan paksaan 
dan kekerasan mereka akan dapat menanamkan budi pekerti dan nilai-nilai 
kebajikan kepada anak didik mereka. Benar!, anak memang akan 
melakukan apa yang diminta, namun ingat anak melakukan hal itu tanpa 
rasa senang, mereka melakukannya karena mereka takut pada paksaan, 
karena nilai kebajikan tidak akan tertanam melalui penggunaan pukulan 
dan cacian. 

Seperti contohnya, ada beberapa orang ayah yang memaksa anaknya 
untuk shalat shubuh dengan menyeret anaknya ke depan keran air untuk 
memaksa mereka berwudhu, lalu memaksanya shalat padahal si anak 
belum masih mengantuk. Bahkan Ayah semacam ini ada yang berkata: 
"Pokoknya, selama saya hidup, anak saya harus shalat lima waktu pada 
waktunya di masjid!!!". Fakta membuktikan bahwa setelah orang tua ini 
meninggal, anaknya berubah menjadi bromocorah dan tidak pernah masuk 
masjid lagi selama hidupnya. 

Keempat: Penolakan Terhadap Realitas 

Sebagian orang tua menganggap bahwa dunia di sekitarnya tidak 
berubah sejak tiga puluh atau empat puluh tahun terakhir, sehingga ia 
menceramahi anaknya persis seperti ketika ayahnya menceramahinya dulu, 
ia lupa bahwa pada masa kecilnya dulu, media informasi dan hiburan 
belum sebanyak seperti saat ini. 

Oleh sebab itu, semestinya media yang kini ada dapat dimanfaatkan 
oleh para pendidik dengan mengarahkan anak untuk menangkap sisi 
positifnya dan menghindarkan mereka dari dampak negatifnya serta 
meluruskan pemahaman anak yang salah satu demi satu. 

Patut diketahui pula bahwa memutus akses anak dari media tersebut 
seringkali hanya akan melahirkan hasil yang bertolak belakang dengan 
yang kita inginkan. 

Ungkapan yang digunakan oleh para orang tua ketika menasehati anak, 
hedaknya berupa ungkapan-ungkapan riil yang nyata, bukan ungkapan-
ungkapan idealis yang sulit diimplementasikan. Para orang tua harus 
pandai menempatkan diri pada posisi anak-anak mereka di jaman sekarang 
dengan segala hal yang mengepung mereka dan mempertanyakan apakah 
metode tradisional dapat diterapkan terhadap anak-anak mereka atau 
tidak?. 

Kelima: Teman yang Buruk 

Salah satu hal yang harus kita hindari dalam upaya menanamkan nilai-
nilai kebajikan adalah "TEMAN YANG BURUK". Para orang tua dan 
pendidik harus mengetahui siapa saja teman anak-anak mereka, seperti apa 
budayanya?, siapa yang mendidik mereka?, atas prinsip apa pendidikan 
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mereka?, hadiah macam apa yang mereka berikan?, siapa diantara mereka 
yang paling memberi pengaruh terhadap kepribadian anak mereka?, 

Semua itu dapat kita ketahui baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan mengetahui buku apa yang mereka baca, apa saja isi tas 
sekolah mereka, gambar apa yang mereka pasang di dinding, acara tv apa 
yang mereka sukai, situs internet apa yang mereka kunjungi, serta film, 
kaset, cd, buku, cerpen macam apa yang mereka sewa dst. 

Kita juga harus tahu bahwa teman yang buruk akan menanamkan 
dalam diri anak kita apa saja sekehendak mereka dengan sangat mendalam, 
mereka juga dapat menghancurkan –dengan teknik mereka- nilai-nilai 
kebajikan yang telah kita tanamkan kepada anak kita. Sampai di sini harus 
kita garis bawahi beberapa hal penting: 

- Kita perlu mengetahui metode yang digunakan teman-teman anak 
kita, dengan berbicara langsung dengan mereka dan menggunakan 
metode tersebut. Para orang tua dan pendidik akan memenangi 
persaingan ini jika antara mereka dan anak-anak mereka ada tali 
kasih yang menjadikan mereka lebih utama dibandingkan teman-
teman anak mereka yang buruk. 

- Tidak melarang anak bergaul dengan teman-temannya secara tiba-
tiba meskipun telah diketahui bahwa temannya adalah teman yang 
buruk.Karena proses pertemanan mereka sejak perkenalan dan 
seterusnya adalah prestasi tersendiri bagi anak anda. Jika anda 
melarang anak anda bergaul dengan temannya secara tiba-tiba, hal 
itu akan membuat dia kecewa. 

- Menempatkan anak pada lingkungan baru yang memberi mereka 
kesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman baru yang baik 
yang dapat menjamin nilai-nilai kebajikan dan budi pekerti luhur 
tetap terjaga, seperti jika anda tempatkan ia pada sekolah Islam atau 
masjid yang mengadakan kegiatan pendidikan anak. Atau dapat pula 
anda menemani anak anda mengunjungi orang yang diketahui telah 
mendidik anak-anaknya dengan baik, baik dari kalangan kerabat 
atau kolega anda, sehingga anak anda akan mendapatkan suasana 
baru sebagai pengganti dari kedekatannya dengan teman-teman 
yang buruk.  Hal ini sejalan dengan fitrah, maka insya Allah mereka 
akan lebih menyukai teman-teman yang baru ini. 
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Beberapa Media yang Dapat 
Digunakan Untuk Menanamkan 
Nilai-nilai Kebajikan pada Anak 

Pertama: Permainan 

Meskipun bermain bagi orang dewasa adalah sekedar kegiatan pengisi 
waktu luang, namun bagi anak bermain adalah kegiatan yang sangat 
penting artinya, karena melalui permainanlah pikiran dan jasmani anak 
dapat berkembang, serta menyempurnakan fungsi sosial, emosional dan 
intelektual mereka. 

Oleh sebab itu, maka permainan menjadi salah satu media terpenting 
untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Semakin baik 
pencarian kita terhadap jenis permainan yang bermanfaat yang memiliki 
tujuan yang tepat dan disenangi oleh anak, maka semakin baik pula usaha 
kita untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam jiwa mereka secara 
efektif, baik permainan itu berbentuk permainan individual maupun 
permainan kolektif, baik permainan itu dapat kita beli maupun permainan 
yang kita kreasi sendiri dan kita mainkan bersama anak-anak. 

Contoh permainan yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Sepak Bola 

Permainan ini dapat menanamkan jiwa kerjasama dan gotong royong 
pada diri anak melalui sebuah permainan dengan semangat membela tim. 
Anak juga dapat mengetahui bahwa kemenangan tidak mungkin dicapai 
dengan membuat gol semata, namun harus diperjuangkan melalui sistem 
pertahanan yang baik, penjaga gawang yang tangguh, dan kepiawaian 
mengumpan bola antarseluruh pemain. Bola tentu bukan untuk dikuasai 
oleh seorang pemain yang pandai saja, karena boleh dilihat jika pemain 
yang pandai itu memainkan bola sendirian apakah dia bisa memenangi 
pertandingan atau tidak. 

Permainan sepak bola juga menanamkan sifat mengutamakan orang 
lain yang tampak ketika seorang anak diganti dengan pemain lain atau 
ketika si anak mengoper bola kepada pemain lain agar bola dapat masuk ke 
gawang. Ia juga menanamkan sifat sabar seperti ketika seorang anak 
meredam amarahnya atas kesalahan yang dilakukan wasit atau kecurangan 
yang dilakukan lawan.  

Sepakbola juga menanamkan sifat pengendalaian diri (tidak grogi) 
seperti ketika seorang anak menjadi penjaga gawang atau sedang 
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melakukan usaha pertahanan. Ia juga menanamkan sifat rendah hati, yaitu 
ketika seorang anak harus bermain dengan anak yang lebih kecil atau lebih 
bodoh. Dan permainan ini juga mengasah sifat adil ketika seorang anak 
ditunjuk menjadi wasit dalam sebuah pertandingan. 

2. Bermain Lingkaran 

Caranya sederhana: Salah seorang anak berdiri, sementara anak-anak 
lain berdiri di dalam lingkaran. Masing-masing tidak boleh melewati garis 
lingkaran tersebut. Anak pertama berlari di sekitar lingkaran berusaha 
menyentuh salah satu anak yang ada di dalam lingkaran, siapa yang 
tersentuh, maka anak itu harus keluar menemaninya dan kemudian sambil 
berpegang tangan mencari korban selanjutnya. Begitu seterusnya sampai 
akhirnya di dalam lingkaran hanya tersisa satu pemain yang tidak berhasil 
disentuh oleh pemain lain, anak ini dinyatakan sebagai pemenang. 
Permainan seperti ini dapat menanamkan nilai kerjasama dan anak dapat 
belajar bahwa persatuan akan melahirkan kekuatan. 

3. Bermain sapu tangan 

Para pemain dibagi menjadi dua kelompok berhadapan. Kemudian 
setiap pemain mengambil nomor, seorang pemain dari kelompok A akan 
memegang nomor yang sama dengan seorang pemain dari kelompok B. 
Wasit berdiri tepat di antara mereka sambil memegang sapu tangan, ia 
bertugas menyebutkan nomor tertentu. Jika dia menyebutkan "lima!", maka 
pemain yang memegang nomor lima dari kedua kubu harus segera 
mengejar sapu tangan di tangan wasit, sementara seluruh pemain yang 
memegang nomor lain sama sekali tidak boleh bergerak. Jika ada pemain 
yang nomornya tidak disebut bergerak, maka kubu lawannya mendapat 
satu poin. 

Pemenang permainan ini adalah yang tercepat mengambil sapu tangan 
dari lawannya dengan syarat jangan sampai dia disentuh lawannya 
sebelum dia sampai ke tempatnya semula, jika lawannya berhasil 
menyetuhnya maka lawannya mendapat satu poin, namun jika dia sukses 
selamat membawa sapu tangan, maka kelompoknyalah yang mendapat 
poin, dan seterusnya. Permainan seperti ini dapat menanamkan sikap 
cekatan dan keberanian. 

Kedua: Cerita Dan Dogeng 

Sampai saat ini, cerita dan dongeng tetap memiliki arti penting dalam 
upaya membangun kecerdasan anak dan kematangan otak dan proses 
berfikirnya, karena cerita memuat banyak hal yang sangat disukai anak, 
bahkan ia dianggap sebagai salah satu teknik pedagogis terpenting. Baik 
cerita itu dalam bentuk bahan bacaan, maupun dalam bentuk audio atau 
visual, cerita tetap memberi pengaruh besar dalam upaya menanamkan 
nilai-nilai kebajikan dalam diri anak. 

Para pakar psikologi anak telah mengingatkan para ibu arti penting 
mendongeng untuk anak sebelum tidur, karena kegiatan ini akan 
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membekas sangat dalam di dalam memori anak dan dia akan sulit 
melupakannya karena pada saaat itu cerita yang dituturkan akan langsung 
tertanam di dalam pusat memori pada otak anak di saat mereka tidur. 

Maka dari itu kita mengetahui peran penting cerita dan dongeng dalam 
upaya menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Hal yang selanjutnya 
harus diperhatikan adalah teknik memilih cerita dan waktu yang sesuai 
dengan usia anak. Tentu kita harus menghindari cerita jenis fiksi ilmiah, 
horor, percintaan, vulgar, dan cerita-cerita lain yang tidak jelas 
manfaatnya. 

Patut diingat pula bahwa cerita bergambar (cergam) lebih memberi 
pengaruh pada anak dibandingkan cerita tidak bergambar. Sebagaimana 
cerita tentang hewan (fabel) juga sangat disukai oleh anak-anak. 

Berikut kami tulis beberapa contoh cerita yang baik untuk 
menanamkan nilai-nilai kebajikan pada jiwa anak: 

Pertama: Jika kita ingin menanamkan nilai kebajikan berupa 
"Keridhoan dari Allah lebih penting meski harus dicaci manusia", karena 
manusia terlalu banyak keinginannya sampai-sampai tidak ada sesuatupun 
yang dapat memuaskan mereka, perlu dituturkan kisah "Joha, anaknya dan 
keledai", sebagai berikut. 

Pada suatu hari Joha berangkat kerja dengan mengendarai keledai, 
sementara anaknya mengikutinya dari belakang. Ketika orang melihat itu, 
mereka mencaci Joha dan merasa kasihan kepada anaknya. Johapun 
kemudian meminta anaknya untuk naik keledai bersamanya. Ketika orang 
melihat itu, mereka mencaci Joha dan anaknya karena keduanya dianggap 
semena-mena terhadap seekor kedelai kecil karena mereka 
mengendarainya bersama-sama. Mendengar cacian itu, Johapun ganti 
mengalah dengan membiarkan anaknya mengendarai keledai, sedangkan 
mengikuti dari belakang. Namun apa komentar orang?, "sungguh anak 
durhaka!, dia enak-enak naik keledai, sementara ayahnya dibiarkan 
terengah-engah di belakangnya", mereka juga menganggap Joha tidak 
berhasil mendidik anaknya. Lalu Johapun menurunkan anaknya dari 
keledai. Kali ini mereka berjalan beriring disamping keledai, namun apa 
kata orang??? Mereka menganggap Joha dan anaknya sebagai orang gila 
yang bodoh karena mau berlelah-lelah mengikuti seekor keledai bukan 
mengendarainya. 

Joha menyadari bahwa dia tidak menemukan satu cara terbaik yang 
dapat memuaskan orang lain kecuali dengan suatu kesimpulan aneh: 
Akhirnya Joha bersama anaknya memikul keledai itu dengan sebilah kayu. 
Pada saat itu Joha menggerutu: "Keinginan untuk memuaskan semua orang 
hanya membuat repot, sampai-sampai keledaipun harus dipikul, entah 
siapa yang berotak keledai". 

Kedua: Contoh kisah untuk menanamkan nilai kejujuran. 



 

Seni Menanamkan Nilai pada Anak ______________________________________________________________  20

Pada suatu hari seorang anak pergi untuk belajar ke sebuah negeri. 
Ibunya menasehatinya untuk selalu berkata jujur, si anakpu lalu berjanji 
akan mentaati perintah ibunya ini.  

Di tengah perjalanan si anak dihadang sekelompok penyamun yang 
memintanya untuk mengeluarkan apa saja yang dimilikinya. Sesuai 
janjinya, si anakpun memberi tahu si penyamun semua barang bawaannya. 
Pemimpin penyamun merasa takjub dengan kejujuran anak yang 
dirampoknya dan bertanya mengapa dia berbuat demikian, si anak berkata 
bahwa dia telah berjanji kepada ibunya untuk berkata jujur kepada 
siapapun. Pemimpin penyamun itupun kemudian berkata: "Sebegitu takut 
engkau melanggar janjimu kepada ibumu, sementara kami berulang kali 
melanggar janji kami kepada Allah swt". Sadar akan kesalahannya para 
penyamun itupun lalu bertobat. 

Ketiga: Contoh kisah untuk menanamkan jiwa amanah dalam diri anak. 

Seorang ibu penjual susu meminta anak gadisnya untuk mencampur 
susu yang dijualnya dengan air supaya jumlahnya bertambah. Si anak 
menolak sambil menuturkan hadits Rasul yang berbunyi: "bukan termasuk 
golongan kami orang yang curang", si anak lalu juga mengingatkan bahwa 
Khalifah Umar bin Khattab r.a. telah memberi peringatan tentang urusan 
seperti ini. Namun si ibu menanggapi anaknya dengan berkata: "Tetapi 
Umar, toh tidak melihat kita?". Si gadis yang amanah ini kemudian berkata: 
"Memang Umar tidak melihat kita, bu. Namun Rabbnya Umar pasti melihat 
kita".  

Kebetulan pada saat itu, Khalifah Umar r.a sedang melakukan inspeksi, 
beliau lewat di dekat rumah si gadis dan mendengar kata-kata yang 
diucapkan olehnya. 

Khalifah Umar r.a. kemudian menikahkah gadis yang amanah ini 
dengan putranya yang bernama 'Ashim sebagai ganjaran atas kejujurannya. 

Keempat: Contoh kisah untuk menanamkan sikap untuk selalu berpikir 
positif dalam jiwa anak. 

Kisah tentang seorang anak yang melihat rumah yang terbakar lalu 
berusaha menghubungi petugas pemadam kebakaran sehingga kebakaran 
tersebut dapat dipadamkan, dan selamatlah penghuni rumah tersebut. 

Ketiga: Pemberian Reward & Punishment 

 Pemberian imbalan dan hukuman menjadi salah satu metode yang 
tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya jika para 
pendidik berhasil menggunakan cara ini dengan baik pada waktu yang 
tepat. Namun pada kesempatan ini kami tidak akan menguraikan perincian 
dan kaidah-kaidah metode ini, kami akan menguraikannya pada 
kesempatan lain. Adapun dalam kesempatan ini kami hanya akan 
mengingatkan arti penting metode ini dalam upaya menanamkan nilai-
nilai kebajikan pada anak. 
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 Mari kita bayangkan apa kira-kira hasil yang akan kita dapat jika 
kita memberi reward kepada seorang anak yang menemukan barang orang 
lain, lalu ia berusaha mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. 
Sesungguhnya memberi reward kepada anak itu, meskipun hanya dalam 
bentuk kata-kata pujian, akan mendorong dirinya untuk terus berlaku 
amanah pada setiap saat, sebagaimana rekan-rekannya juga akan ikut 
terdorong untuk mengikuti tindakannya karena mereka ingin mendapatkan 
reward serupa dari para pendidik mereka. 

 Dalam hal ini, nak-anak tidak bertindak sebagai seorang oportunis, 
tindakan mereka mencari reward lebih disebabkan fitrah mereka. Mereka 
juga tidak akan menjadi pribadi oportunis hanya karena menerima sesuatu 
atas apa yang mereka lakukan. Kalaupun tampak seolah yang terjadi seperti 
itu, namun sebenarnya tindakan mereka ini hanyalah efek dari proses 
perkembangan mereka, kelak di kemudian hari mereka akan terbiasa untuk 
memegang teguh nilai kebajikan yang telah tertanam dalam diri mereka. 

 Sebagaimana yang terjadi ketika pendidik menghukum anak 
dengan melarangnya melakukan sesuatu yang disukainya atau dengan 
mencelanya sebagai ganjaran ketika ia berbohong, hal itu tentu dapat 
dianggap sekedar sebagai salah satu cara untuk menjauhkan anak dari 
perbuatan dusta. 

 Jadi, tidak perlu diragukan lagi, tindakan memberi reward dan 
hukuman adalah salah satu metode efektif dalam upaya kita untuk 
menanamkan nilai-nilai kebajikan yang menjadi tujuan kita. 

KEEMPAT: MENGULANG DAN MEMBUAT PERENCANAAN 

Banyak pendapat menyatakan bahwa dalam proses pertumbuhan 
kedewasaan jika anda ingin menjadi orang yang bebahagia, anda tinggal 
berusaha untuk menjadi demikian, maka anda akan menjadi orang yang 
berbahagia. 

Jika kita terus menakut-nakuti anak kita akan sesuatu maka pasti 
mereka akan tumbuh sebagai orang yang panakut. Namun jika kita berkata 
kepada mereka: "Kamu adalah seorang anak pemberani", lalu ucapan ini 
kita ulangi terus-menerus dalam setiap kesempatan dengan ungkapan yang 
beragam sampai meresap kedalam fikiran anak, maka lama-kelamaan akan 
menjadi kerangka fikir positif yang akan membantu anak untuk tidak takut 
kepada siapapun. Jangan sampai anda menakut-nakutinya dan cegahlah 
orang lain yang ingin menakut-nakutinya. Perbanyaklah baginya ucapan 
dan ungkapan yang memacu keberaniannya, bahwasannya dia adalah anak 
pemberani. 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa manusia dapat mengingat 10% 
dari sesuatu yang diucapkan satu kali kepadanya dan mereka dapat 
mengingat 90% sesuatu yang diucapkan enam kali. Oleh sebab itu, proses 
mengulang sesuatu menjadi aspek pendukung dalam upaya menanamkan 
nilai kebajikan pada anak, dan bagi siapa saja yang ingin menanamkan 
sesuatu nilai kebajikan hendaklah ia mengulang-ulangi usahanya dengan 
beragama teknik sampai mereesap menjadi kebiasaan pada diri anak. 
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Misalnya, ketika anda ingin menanamkan nilai kejujuran kedalam diri 
anak, maka suatu saat anda harus melarangnya dari dusta dan di saat lain 
mendorongnya untuk berlaku jujur, lalu perlu disampaikan pula 
kepadanya kisah tentang orang yang jujur dan keburukan para pendusta 
dan seterusnya. 

Kelima: Teknik Tak Langsung 

Di antara teknik terbaik dalam upaya untuk menanamkan nilai-nilai 
kebajikan pada anak adalah penggunaan teknik tak langsung ketika 
mengarahkan, menyampaikan pelajaran, dan menanamkan nilai. 
Contohnya ketika anda menceritakan tentang satu kisah dalam kehidupan 
Rasulullah saw kepada anak anda, di saat beliau pernah pada suatu ketika 
memberi makan seluruh anggota pasukan Islam dengan makanan yang 
sebenarnya hanya cukup untuk satu orang, anda dapat menggambarkan 
keagungan Rasulullah saw dan betapa besar cinta kasih Allah kepada beliau 
sehingga Dia memberi Rasulullah mukjizat seperti ini, anda juga dapat 
menggambarkan kegembiraan para sahabat kala itu, yang dengan semua 
itu anda telah menanamkan jiwa untuk mencintai Rasullullah saw ke dalam 
diri anak sebagai respon dari apa yang anda lakukan. 

Begitu pula ketika mendengar adzan anda bersegera wudhu untuk 
shalat dan tidak berbicara pada saat itu sebagai penghomatan kepada 
panggilan shalat. Tindakan anda ini akan menanamkan sikap untuk shalat 
tepat waktu dalam diri anak melalui teknik tidak langsung, teknik seperti 
ini bisa jadi lebih membekas dalam diri anak jika kita lakukan berulang-
ulang. 

Sebelum Hijrah, Rasulullah saw di rumah Arqam pernah mengajar para 
sahabat tentang arti takut kepada Allah dan ridha atas ketetapan-Nya, 
bahwa apa yang menjadikan kalian bersalah tidak dilakukan untuk 
menjadikan kalian benar, dan apa yang menjadikan kalian benar tidak 
akan menjadikan kalian salah. Pengajaran beliau ini membuahkan hasil 
budi pekerti yang beragam pada diri para sahabat di kemudian hari seperti 
yang terjadi pada diri Bilal Al-Habsyi ketika dia ditelanjangi di atas pasir 
mekah yang panas lalu diletakkan diatas dadanya sebuah batu besar yang 
sangat berat, namun Bilal tetap sabar dan teguh pada pendiriannya sampai-
sampai para kafir kesal dengan ucapannya yang terkenal: "Ahad…Ahad", 
sampai mereka patah arang. Sikap Bilal ini tentu muncul karena telah 
tertanam dalam dirinya nilai "kesabaran dan keteguhan" setelah tertanam 
dalam dirinya rasa takut hanya kepada Allah yang dia dapat di rumah 
Arqam sebagaimana tersebut terdahulu. 

Keenam: Memanfaatkan Hobi Anak 

Setiap anak memiliki hobi yang disukainya masing-masing, ia 
menghabiskan waktu senggangnya dengan melakukan hobinya itu, seperti 
mengumpulkan perangko, misalnya atau melukis, menulis, membaca, 
bermain bola, Play Station, atau lainnya. 
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Hobi anak sebenarnya dapat menjadi pintu masuk yang dapat kita 
gunakan untuk menanamkan nilai kebajikan yang kita inginkan dalam 
dirinya. Sebagai contoh seorang anak yang hobi melukis dan tidak 
menyukai bermain bola tidak mungkin kita tanamkan padanya nilai 
kejujuran dan kerjasama melalui permainan sepak bola karena ia akan 
memainkannya karena terpaksa, selayaknyalah kita memintanya untuk 
melukis sesuatu tentang kejujuran atau mengajarkannya nilai kerjasama 
melalui kegiatan yang dia lakukan bersama kawan-kawanya untuk 
membuat majalah dinding, dimana sebagian dari mereka ada yang menulis 
sementara yang lain menempelkannya. Melalui kegiatan yang sesuai 
dengan hobinya ini, si anak akan belajar mengenai pembagian tugas yang 
merupakan salah satu bentuk kerjasama. 

Ketujuh: Ide Kreatif 

Salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam hubungan kita dengan 
anak-anak adalah untuk sebisa mungkin berusaha untuk meninggalkan 
rutinitas yang monoton menuju kegiatan-kegiatan kreatif eksploratif 
sehingga anak-anak dapat menangkap ucapan dan tindakan kita sehingga 
kita dapat menanamkan nilai-nilai yang kita inginkan ke dalam diri 
mereka, seperti misalnya: 

1. Seorang pendidik ingin mengajarkan anak didiknya sikap untuk 
menghormati pendapat orang lain dan menyadari bahwa 
perbedaan pendapat adalah sesuatu yang lumrah karena masing-
masing individu memiliki tabiat, kekhasan dan kebutuhan yang 
berbeda-beda pula. Caranya dengan melukis di lantai bentuk /\, 
lalu dia meminta seorang anak berdiri di sisi atas (di sudut gambar), 
sementara anak lain di sisi bawah (di kaki gambar). Si guru 
bertanya kepada anak pertama: "angka berapa yang kau lihat?". 
Anak pertama tentu akan menjawab: "tujuh". Lalu guru bertanya 
kepada anak kedua: "angka berapa yang kau lihat?", ia tentu akan 
menjawab: "delapan". Berapa kalipun guru mengulang pertanyaan 
kepada kedua anak ini, jawaban mereka akan tetap berbeda 
meskipun mereka melihat gambar yang sama, sampai guru 
meminta anak kedua melihat dari posisi anak pertama dan 
sebaliknya, dengan itu mereka tentu akhirnya menyadari bahwa 
setiap orang akan melihat sesuatu dari sudut pandangnya masing-
masing, maka mereka harus saling menghormati sudut pandang 
yang berbeda satu sama lain, jangan sampai satu pihak menghina 
pendapat pihak lain. 

2. Anak-anak dapat diajarkan untuk melihat hal-hal baik dengan 
sikap optimis bukan melihat hal-hal buruk dengan sikap pesimis 
dengan cara memberi anak setengah gelas air lalu bertanya 
kepadanya tentang apa isi setengah gelas itu. Jika ia menjawab: 
"gelas itu setengahnya kosong", maka katakan: "tapi setengahnya 
lagi berisi air, sehingga si anak dapat memahami nilai penting 
untuk selalu optimis. 



 

Seni Menanamkan Nilai pada Anak ______________________________________________________________  24

3. Kita dapat menanamkan nilai-nilai menahan amarah, kesabaran 
dan kelapangan dada dengan melakukan permainan sepak bola 
yang seluruh pemainnya dilarang mengucapkan sepatah katapun, 
siapa yang melanggar harus diusir keluar lapangan selama dua 
menit. 

4. Kita dapat menanamkan dalam diri anak didik pelajaran bahwa kita 
dapat memiliki apa yang kita inginkan dari orang lain dengan 
memintanya baik-baik bukan dengan merampasnya. Caranya 
dengan meminta dua orang anak berdiri. Salah satu anak diminta 
mengepalkan tangannya kuat-kuat sementara yang lain diminta 
untuk membukanya. Guru lalu datang dan berkata: "saya menyukai 
anak yang mengepalkan tangannya kuat-kuat dan saya ingin 
menyalaminya". Tanpa sadar anak yang mengepalkan tangannya 
akan begitu saja melepas genggamannya. Dari itu anak akan sadar 
bahwa seperti itulah perlakuan kita kepada semua orang. 

Kedelapan: Pembiasaan 

Dengan kesadaran bahwa akseptibilitas dan fitrah anak untuk 
menyerap apa saja yang disampaikan dan dibiasakan kepadanya, jauh lebih 
besar dibanding tahap lain dalam kehidupan, maka sepatutnya para 
pendidik (para orang tua dan guru) untuk sebanyak mungkin 
menyampaikan dan membiasakan perbuatan baik kepada mereka semenjak 
dini. 

Nasehat Imam Al-Ghazali dengan tepat menunjukkan hal itu, dengan 
pernyataannya: "Anak adalah amanat bagi kedua orang tuanya, hatinya 
yang bersih adalah permata yang tak ternilai harganya, jika dia dibiasakan 
dan diajarkan untuk berbuat baik, maka ia akan tumbuh dengan kebaikan 
itu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat". 

Seperti diungkapkan oleh seorang penyair: 

Di antara kita anak-anak akan tumbuh 

Seperti apa yang dibiasakan oleh ayahnya 

 Seperti seorang anak yang buruk agamanya 

 Sebenarnya ia hanya mengikuti para kerabatnya 

Oleh sebab itu tepat jika dikatakan: "Menuntut ilmu di masa kecil 
seperti mengukir di atas batu". 

Seperti seorang anak yang tidak pernah dibiasakan untuk 
melaksanakan shalat, misalnya, tentu ketika dewasa akan merasakan 
bahwa shalat adalah hal yang berat, sebagaimana anak yang tidak 
dibiasakan untuk membaca al-Qur'an, ketika ia dewasa tentu akan merasa 
berat membawa mushaf, apalagi membacanya. 

Syekh Nashih Ulwan menyatakan dalam bukunya "Pendidikan Anak 
dalam Islam": "Pendidikan melalui pembiasaan dan pembentukan akhlak 
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adalah aspek terpenting dalam pendidikan, ia juga merupakan metode 
terbaik dalam menbentuk anak jasmani dan rohani, karena proses 
pembiasaan disandarkan pada pengawasan dan pendampingan, ia juga di 
dasarkan pada perintah dan larangan. Tidak diragukan lagi pembentukan 
jiwa anak dan penyertaannya sejak dini akan membuahkan hasil terbaik, 
sebagaimana pendidikan yang dilakukan setelah besar akan sulit mencapai 
hasil maksimal. 

Seperti diungkapkan dalam syair: 

 Akan bermanfaaat membentuk anak di masa kecil 

 Membentuk mereka kemudian tak kan berhasil 

  Sebab ranting akan lurus jika dilempangkan 

  Adapun batang kayu akan sulit diluruskan 

Wahai para pendidik, jika anda menelisik ke dalam diri anda, maka kita 
ketahui bahwa kita sulit meninggalkan suatu kebiasaan yang biasa kita 
lakukan sejak kecil, seperti orang yang biasa makan tiga kali sehari, akan 
sulit merubah kebiasaannya dengan makan empat kali, sebagaimana 
mereka yang terbiasa melakukan shalat lima waktu, akan sulit 
meninggalkannya meskipun dalam kondisi sulit ataupun sibuk. 

Kesembilan: Bertamasya 

Bertamasya adalah salah satu kegiatan pendidikan yang disukai oleh 
anak-anak. Mereka sangat merindukan saat-saat tamasya yang didalamnya 
kita dapat memasukkan nilai-nilai kebajikan dalam jiwa mereka secara 
efektif apalagi jika para pendidik memang mengarahkan kegiatan ini untuk 
menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak sejak persiapan 
keberangkatan sampai di tengah pelaksanannya. 

Sebenarnya, menanamkan nilai-nilai kebajikan seperti kerjasama dan 
berfikir akan ciptaan Allah dan nilai kemandirian sangat mudah dilakukan 
melalui kegiatan tamasya dibandingkan kegiatan di rumah, karena pada 
saat bertamasya akan tampak hal-hal yang tidak tampak di rumah sebagai 
akibat dari pergantian atmosfer, kebersamaan, dan perasaan bebas. 

Dengan bertamasya, anak-anak akan belajar untuk mengatur waktu 
dan menahan diri di tengah rangkaian jadual perjalanan yang telah 
ditetapkan. Tidak makan sebelum waktu yang telah ditetapkan, tidak 
bermain kecuali pada waktunya dan tidak berenang di laut kecuali jika 
memang telah tiba waktunya. Begitu selanjutnya sampai pada akhirnya kita 
dapat menanamkan kedalam diri anak kita jiwa disiplin dan 
menghilangkan dari mereka sikap hidup sembrono dan tidak teratur. 

Kesepuluh:Media Pengajaran 

Pengunaan media pendidikan dan teknik pengajaran modern dianggap 
sebagai cara tepat dalam upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan 
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pada anak, terlebih pada masa kini dimana sangat banyak kita temukan 
banyak metodologi sehingga apa yang kita ajarkan dapat menyerap 
kedalam jiwa anak dan mereka akan menerima pengajaran kita dengan 
baik. Maka tak ada pilihan bagi kita kecuali untuk menggunakan media 
dan teknik-teknik mutakhir ini dalam usaha untuk menanamkan nilai-nilai 
kebajikan pada anak. 
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Beberapa Contoh Media 
Pengajaran 

 

Pertama: Film Kartun 

Film kartun sangat menarik bagi anak-anak, jarang dari mereka yang 
tidak menyukainya, seperti kita saksikan banyak stasiun tv (satelit dan 
kabel) dan perusahaan film animasi berlomba-lomba untuk meluncurkan 
produk terbaik mereka, dengan tujuan agar anak-anak tidak beranjak dari 
layar kaca untuk melihat acara yang mereka sajikan. 

Namun patut kita sayangkan karena yang banyak muncul di layar kaca 
kebanyakan adalah film-film yang bertujuan baik tapi tidak menarik, atau 
film bertujuan baik namun berkualitas rendah, atau film yang tidak 
memiliki tujuan baik. Masih sedikit kita temukan film yang memiliki tujuan 
baik sekaligus menarik, padahal film jenis ini dapat berperan dalam 
menanamkan nilai-nilai luruh secara efektif. 

Menjadi tugas para pendidik yang ingin menggunakan media ini 
sebagai alat untuk mencapai tujuannya, untuk mencari film kartun yang 
memiliki misi yang jelas dan berkualitas baik. 

Dalam menggunakan film kartun hendaknya diperhatikan beberapa hal 
berikut: 

1. Mencari tahu hal apa yang berguna baginya dari film dengan 
memusatkan perhatian pada nilai luruh yang hendak ditanamkan 
pada diri anak dan menekankan bahwa pilihannya ini benar-benar 
bermanfaat. 

2. Sedapat mungkin menjauhkan anak-anak dari film kartun yang 
tidak bermanfaat atau yang kira-kira akan mendatangkan hasil yang 
berlawanan dari apa yang dimaksud, seperti film-film fiksi ilmiah 
dan film Tom and Jerry yang disukai segala kalangan usia. Jika 
seandainyapun anak-anak terpaksa melihaat film jenis ini, maka kita 
harus memberi pengertian kepada mereka tentang segala keburukan 
dan hal-hal negatif lainnya dan memberi tahu mereka bahwa 
pahlawan dalam film kartun hanyalah karakter kartun belaka bukan 
sosok nyata seperti kita, maka anak-anak sama sekali tidak boleh 
mencontoh perbuatan mereka. 
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Kedua: Poster dan Papan Petunjuk 

Memasang lembaran besar dengan gambar berwarna yang menarik 
berisi ajaran budi pekerti dan akhlak yang baik menjadi alat yang penting 
dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak karena mereka akan 
melihat gambar itu berulang kali sehingga anak akan terbentuk sesuai 
dengan kehendak para orang tua dan pendidik. Lembaran ini dapat 
diletakkan di rumah, klub, kelas, atau tempat-tempat anak-anak 
berkumpul. 

KETIGA: MEDIA VISUAL (PROYEKTOR/DATA SHOW) 

Memperlihatkan gambar, cerita, atau informasi tentang sesuatu nilai 
yang ingin ditanamkan di dalam jiwa anak akan lebih cepat ditangkap 
untuk kemudian diserap kedalam pikiran anak. Apalagi jika ia disajikan di 
dinding atau dengan menggunakan media visual yang besar dan terkoneksi 
dengan komputer, tentu akan lebih disukai oleh anak-anak. 

KEEMPAT: KOMPUTER 

Seiring dengan tersebar luasnya penggunaan komputer di masa 
sekarang, maka para pendidik dituntut untuk dapat menggunakannya 
dalam usaha untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak, melalui 
pemanfaatan jaringan internet dengan mengunjungi situs-situs yang cocok 
untuk anak atau dengan menggunakan CD yang berisi program audio 
visual atau cerita serta dapat pula menggunakan game komputer yang 
kesemuanya itu merupakan media mutakhir yang dapat digunakan utnuk 
menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak. 

KELIMA: MAKET 

Perangkat ini juga sangat disukai oleh anak khususnya mereka yang 
berusia di bawah sepuluh tahun. Tugas para pendidiklah untuk 
mengeksplorasi kegunaan media ini sehingga dapat digunakan sebaik-
baiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

KEENAM: BERMAIN PERAN 

Menurut para ahli pendidikan bahwa sesuai tabiatnya, anak-anak 
sangat suka berfantasi. Kita sering melihat mereka bergerak seolah terbang 
seperti burung atau melakukan gerakan seperti sedang berenang seperti 
ikan. Jika kita menanggapi kelakuan mereka ini dengan cara yang tidak 
tepat, hal itu tentu akan mengecewakan mereka dan akan menjadikan 
mereka pribadi yang introvert dan kurang percaya diri. 

Saat yang paling tepat untuk menggunakan fantasi mereka sebagai 
media pengajaran adalah pada saat mereka sedang memerankan sosok 
pribadi yang baik pada suatu permainan peran. Hal itu mengindikasikan 
kegemaran mereka untuk berpetualang seperti para pahlawan, serta 
menunjukkan cita-cita mereka untuk dapat berbuat baik bagi orang lain 
seperti yang dilakukan para pahlawan. 
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Oleh sebab itu, maka bermain peran dapat menjadi media yang paling 
tepat untuk mempertemukan fantasi anak-anak dengan realitas, karena 
memerankan dan meniru suatu tokoh akan memberi ruang bagi anak 
untuk mengekspresikan fantasi dan kepandaiannya dalam bentuk 
personifikasi riil yang dilakukan oleh anak-anak melalui tokoh yang 
mereka tiru. 

Memberi kesempatan pada anak untuk bermain peran pada 
pertunjukan singkat (sketsa) serta memfasilitasi mereka untuk 
melakukannya akan memberi manfaat yang besar dalam upaya penanaman 
nilai-nilai kebajikan . 

Di antara manfaat-manfaat itu adalah: 

- Peran positif. Dalam bermain peran, anak-anak terjun langsung 
dalam melakukan kegiatan ini, tidak sebagaimana menonton televisi, 
misalnya, dan beberapa teknik lain yang hanya menjadikan anak 
pasif duduk menyaksikan apa yang ada di hadapan mereka saja. 

- Media yang efektif untuk menanamkan nilai kebajikan. Seorang 
anak yang berbohong lalu diminta memerankan seorang 
pembohong akan langsung mengetahui dengan jelas keburukan sifat 
ini dan ganjaran yang akan menimpa pembohong, sehingga ia akan 
menjauhi sifat bohong. 

Dari pertunjukan-pertunjukan itu kita dapat menemukan satu episode 
dimana anak-anak dapat belajar tentang pembelaan terhadap kebenaran 
dan sikap berani melawan kedzaliman, sebagaimana mereka juga akan 
belajaar tentang nilai kesabaran dan keteguhan hati. Seperti sebuah episode 
tentang tokoh agung Said bin Jabir ketika berhadapan dengan penguasa 
lalim Al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi pada saat Al-Hajjaj menangkap Said 
dan membunuhnya. Pada peristiwa ini terjadi dialog antara keduanya yang 
dapat diperankan oleh anak-anak, sebagai berikut: 

H: Siapa namamu? 

S: Said bin Jabir 

H: Bukan!, namamu adalah Syaqi bin Kasir (si celaka bin si kalah) 

S: Tidak!, ibuku lebih tahu namaku dibanding engkau 

H: Sial ibumu, sial pula engkau! 

S: Yang tidak hadir disini keadaanya bukan kau yang tahu. 

H: Aku akan menunjukkan kau Neraka yang berkobar. 

S: Kalau kau sanggup berbuat itu aku akan jadikan kau Tuhan!! 

H: Apa pendapatmu tentang Muhammad? 

S: Nabi rahmat dan pemimpin kearah hidayah. 

H: Apa pendapatmu tentang Ali. Di sorgakah ia atau di neraka? 
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S: Kalau engkau sudah masuk kedalamnya dan tahu apa isinya, maka 
engkau akan tahu siapa penghuninya. 

H: Apa pendapatmu tentang para Khalifah? 

S: Aku bukan wakil mereka. 

H: Celaka kau Said. 

S: Celaka hanya menimpa mereka yang dijauhkan dari surga dan 
digiring ke neraka. 

H: Pilihlah Said, dengan cara apa aku membunuhmu? 

S: Heh Hajjaj!, kau pilihlah cara matimu sendiri, demi Allah tidak akan 
kau membunuhku, kecuali dengan cara yang sama Allah akan membuatmu 
mati nanti. 

H: Apakah kau ingin aku ampuni? 

S: Sesungguhnya ampunan hanya pada Allah. Sedangkan kau tak ada 
apa-apanya. 

Lalu Hajjaj berkata kepada orang-orang di sekitarnya:"Bawalah dia 
pergi lalu bunuhlah". 

Pada saat itu Said tertawa sehingga Hajjaj berkata: "Apa yang 
membuatmu tertawa?" 

S: Aku berani kepadamu karena Allah, sedangkan Allah bersabar 
menghadapimu. 

H: Bunuh dia. 

S: "Aku menghadapkan wajahku secara tulus kepada Dia yang 
menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah termasuk orang yang 
musyrik". 

H: Palingkan wajahnya dari kiblat. 

S: "Kemanapun kalian memalingkan muka, disitu ada Allah". 

H: telungkupkan dia ke tanah 

S: "Dari tanah Kami ciptakan kalian, kepadanya kalian kami 
kembalikan, dan dari padanya kami akan membangkitkan kalian sekali 
lagi". 

H: Sembelihlah dia 

S: Sungguh aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah tiada 
sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Ambillah ia 
(syahadat) dariku, sampai nanti pada hari kiamat kau akan melihat aku 
bertemu dengannya lagi. 

Lalu Said berdoa: "Ya Allah jangan pertemukan dia dengan orang yang 
akan membunuhnya setelah aku mati" 
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Allah menjawab doa Said setelah beberapa hari berlalu Hajjaj si 
penguasa dzalim ini sekarat, beberapa saat ia tidak sadar lalu tiba-tiba 
sadar seraya berteriak: "Apa yang menimpaku dan apa yang menimpa Said 
bin Jabir!!" 

Allah merahmati Said bin Jabir, beliau adalah salah seorang penghafal 
Quran yang terbaik dan seorang yang paling mendalam pengetahuannya 
tentang hadits dan hukum halal-haram. 

Ketujuh: Lagu dan Nyanyian 

Fitrah anak selalu cenderung untuk menyukai suara indah dan lagu 
yang merdu. Mereka sangat menikmati hal itu dan memberi pengaruh kuat 
ke dalam jiwa mereka serta menumbuhkan rasa dan indera kebersenian 
dan keindahan tutur kata mereka. 

Oleh sebab itulah, maka nyanyian amat penting artinya bagi anak-anak 
dan penting pula bagi para pendidik karena mereka dapat menggunakan 
nyanyian sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam 
diri anak melalui kegiatan mendengarkan lagu-lagu dari kaset atau dengan 
menghafalkan beberapa nasyid yang cocok bagi anak dan membiasakan 
mereka untuk menyanyikannya. 

Berikut ini adalah contoh bait nasyid yang dapat menanamkan rasa 
cinta kepada Al-Quran pada diri anak-anak: 

 Ayo ayo ayo ayo kita isi hati kita dengan Quran 

 Ayo ayo ayo ayo kita tingkatkan jiwa dengan Iman 

 Ayo ayo ayo kita cari ridho Tuhan 

 Ayo ayo ayo kita menuju ketinggian 

 Rasulullah telah mengajar kita 

 Dengan memperindah keimanan 

 Kita baca kitabullah 

 Kita hafal dan fahami 

Dengan itu kita mendapat pahala dan kemenangan 

 Jika kita menyampaikannya 

 Pelajari ia jangan bosan 

 Ajarkan orang lain selagi kau masih hidup 

Kedelapan: Panggung Boneka 

Panggung boneka sangat disukai oleh anak kecil, mereka sangat 
menikmatinya dan tidak akan melupakan apa mereka dengar dari boneka. 
Oleh sebab itu ia menjadi salah satu media untuk menanamkan nilai-nilai 
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kebajikan pada anak, apalagi sekarang dengan mudah kita temukan boneka 
yang dijual dalam kotak sehingga dapat secara optimal digunakan oleh 
para pendidikan. 

Kesembilan: Buku Mewarnai Gambar 

Anak-anak kecil sangat menyukai kegiatan menggambar dan 
mewarnai. Mereka akan merasa berhasil mencapai prestasi tertentu jika 
orang dewasa memberi motifasi dan apresiasi atas hasil karya mereka. 

Jika kita dapat menyajikan gambar-gambar yang memuat niali-nilai 
akhlak terpuji untuk diwarnai oleh anak-anak, maka hal itu akan menjadi 
media untuk menanamkan nilai kebajikan melalui hal yang disukai oleh 
anak. 

Kami memiliki beberapa contoh gambar seperti dimaksud di atas yang 
telah kami terbitkan dalam bentuk buku 10 jilid dengan judul "Warnailah 
gambar-gambar tentang prilaku anak muslim" dengan bekerja sama 
dengan para pelukis handal untuk digunakan oleh para pendidikan sebagai 
media untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan . Buku-buku ini memuat 
lebih dari 160 gambar tentang prilaku terpuji seperti sopan santun, budi 
pekerti, tingkah laku, dan nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan ke 
dalam jiwa anak-anak kita. 

Di antara nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan ke dalam diri 
anak kita, antara lain ialah: 

Keberanian, amanah, jujur, teliti, kompetitif, bakti kepada orang tua, 
menghormati yang lebih tua, ibadah, penghormatan terhadap syariah, 
positifisme, tertib, bersih, cinta Quran, cinta Rasul saw, adil, kasih sayang, 
cinta negeri. 

Setiap nilai kebajikan memiliki indikasi yang dengannya suatu nilai 
kebajikan tampak meresap dan tertanam  

1. Keberanian, sebagian indikasinya adalah: 

- Berkata benar 

- Sikap sabar dan tidak mudah marah 

- Berani tinggal di rumah sendiri di saat orang tua pergi 

- Memiliki keterampilan bela diri seperti Karate dan gulat 

- Berani melihat penyembelihan hewan atau unggas 

- Biasa melihat permainan "seram" seperti ular-ularan dan lainnya. 

- Berani tidur dalam keadaan gelap  

- Berani melarang suatu perbuatan buruk, seperti melarang orang 
merokok. 

2. Amanah, sebagian indikasinya adalah: 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  33

- Tidak suka membocorkan rahasia 

- Melunasi hutang 

- Tidak terburu-buru ketika shalat 

- Tidak mencontek saat ujian 

- Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya 

- Mengembalikan buku atau kaset pinjaman 

- Mengembalikan kelebihan barang atau uang ketika membeli 
sesuatu 

- Tidak melihat-lihat surat, buku atau barang pribadi milik orang lain 
tanpa seijin siempunya. 

- Memberi tahu wasit ketika terjadi pelanggaran "hand ball" atau gol 
yang tidak terlihat oleh orang lain. 

3. Jujur, sebagian indikasinya adalah: 

- Tidak membeda-bedakan kebohongan dengan melakukan "bohong 
putih" (dusta untuk kebaikan). 

- Tidak menceritakan satu kebohongan untuk menghina temannya 
agar teman lainnya tertawa 

- Gemar berpuasa 

- Berani mengakui kesalahan 

4. Kerjasama, sebagian indikasinya adalah: 

- Berperan aktif dalam permainan kolektif 

- Pergi bertamasya 

- Shalat berjamaah 

- Pinjam meminjam buku non-kurikuler, budaya, cerita, atau kaset 
dengan teman-temannya 

- Makan bersama 

- Ikut paduan suara atau pemenasan drama 

5. Adil, sebagian indikasinya adalah: 

- Membagi makanan kepada orang lain 

- Menjadi wasit yang baik dalam pertandingan bola 

- Melakukan klarifikasi ketika mendamaikan dua pihak 

- Bakti kepada orang tua, sebagian indikasinya adalah: 
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- Berbicara lembut di hadapan orang tua dan tidak memotong ketika 
mereka berbicara 

- Membelikan kebutuhan orang tua 

- Mencium tangan orang tua 

- Mohon ijin sebelum masuk kedalam ruangan mereka 

- Merendahkan suara di hadapan keduanya 

- Tidak membuat orang tua terkejut di saat mereka tidur 

- Memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka 

5. Malu, sebagian indikasinya adalah: 

- Tidak suka menyampaikan hal-hal buruk yang dilihat atau 
didengar 

- Membuka atau membetulkan pakaian dalam keadaan tidak terlihat 
orang lain, oleh para saudara sekalipun 

- Selalu merendahkan suara ketika bicara 

- Bagi para anak putri, tidak berdandan berlebihan atau 
mempertontonkan rambut atau bagian tubuh mereka yang tidak 
sepatutnya 

- Biasa menunjukkan sikap marah, tidak senang, muka merah 
padam, badan menggigil/merinding ketika melihat atau 
mendengar sesuatu yang buruk. 

6. Cinta Al-Quran, sebagian indikasinya adalah: 

- Selalu membawa mushaf di dalam tas atau saku 

- Tidak meletakkan mushaf di lantai atau meletakkan sesuatu di 
atasnya 

- Meninggalkan mushaf ketika masuk kamar mandi 

- Membaca minimal satu halaman quran setiap hari 

- Mengikuti majelis penghafal Qur'an 

- Mengutamakan orang lain, sebagian indikasinya adalah: 

- Menyumbangkan pakaian lama. 

- Menyumbangkan sebagian buku/kaset ke masjid atau teman 

- Mau mengoper bola kepada teman satu tim untuk mencetak gol 

- Menyumbangkan sebagian uang kepada fakir miskin, masjid, 
Palestina atau para mujahid 
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- Tidak serakah mendahului makan dan minum sebelum yang lain 
ketika sedang bertamasya 

7. Cinta masjid, sebagian indikasinya adalah: 

- Suka beri'tikaf 

- Merendahkan suara di dalam masjid 

- Tidak berjalan terburu-buru ketika ke masjid 

- Tidak melintas di hadapan orang yang sedang shalat 

- Ikut membersihkan masjid 

- Berusaha untuk shalat berjamaah di masjid 

- Berperan aktif dalam pembuatan majalah dinding atau membeli 
hiasan dinding untuk masjid 

8. Cinta Rasul saw, sebagian indikasinya adalah: 

- Mengucapkan shalawat ketika nama beliau disebutkan 

- Gemar membaca Sirah Nabawiyah 

- Membiasakan membaca doa setelah mendengar adzan: "Ya Allah 
Pemilik seruan yang sempurna dan shalat yang akan didirikan ini. 
Anugerahilah Muhammaad saw segala wasilah dan keutamaan 
serta tempatkan beilau pada tempat yang terpuji sebagaimana 
janji-Mu. 

- Mengikuti prihidup Rasulullah saw dalam ucapan, cara berjalan, 
wudhu, shalat, bergurau, dst. 

9. Kasih sayang, sebagian indikasinya adalah: 

- Suka memberi makan untuk hewan 

- Tidak suka memukul yang lebih kecil atau lebih lemah 

- Memberi duduk bagi orang tua atau orang sakit ketika berada di 
dalam kendaraan umum 

- Tidak suka mempermainkan burung dengan mengambil telur atau 
anaknya 

- Tidak menakuti-nakuti orang lain di saat gelap 
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Sepuluh Buah Nilai Kebajikan   
yang Tertanam pada Diri Anak 

Usaha untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak memiliki 
pengaruh besar pada pembentukan masyarakat yang kuat. Di antara 
pengaruh itu antara lain ialah: 

1. Membatasi masuknya hal-hal negatif dan menyebarkan hal-hal 
positif di dalam masyarakat 

2. Mencegah terjadinya krisis kebudayaan dan nilai kebajikan di 
dalam masyarakat 

3. Membentuk generasi baru yang menggenggam kemuliaan dan 
keunggulan umat 

4. Membekali anak-anak dengan hal-hal positif serta menghindarkan 
mereka dari hal-hal negatif 

5. Menekan peningkatan angka kriminalitas dalam masyarakat 

6. Membentengi generasi muda dari ideologi yang merusak 

7. Membentuk masyarakat dengan pola budi pekerti yang baik 

8. Mengembalikan anak-anak kepada fitrahnya yang murni 

9. Menjunjung tinggi akhlak dan nilai-nilai luruh dalam jiwa anak. 

10. Membiasakan generasi muda untuk membedakan mana yang benar 
dan yang salah. 

Fakta dan Standar Pelaksanaan 

- Optimalisasi usaha untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dapat 
dilakukan dengan menerapkan segala aspek yang diuraikan di 
dalam buku ini secara komprehensif dan bukan dengan 
mengimplementasikan hanya sebagian darinya, sebab seorang 
mungkin dapat belajar tentang suatu nilai kebajikan dari sebuah 
permaian, namun hal itu harus diperkuat melalui penuturan cerita, 
lalu dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran lain serta 
dilengkapi dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung dan 
menghindari hal-hal yang dapat merusaknya sehingga dapat 
meresap betul dalam diri anak. Buku ini ditulis sebagai sebuah satu 
kesatuan yang tidak dapat dikotak-kotakkan. 
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- 90 % dari nilai-nilai kebajikan akan terbentuk dalam diri anak 
ketika ia berada pada delapan tahun pertama usianya. Oleh sebab 
itu, pada tahap ini kita harus memberi perhatian yang lebih 
intensif dengan membentuk dirinya dengan prilaku yang terpuji 
dan akhlak yang mulia serta membekalinya dengan hal-hal positif 
dan membersihkan dirinya dari hal-hal negatif dengan segala daya 
upaya dan kasih sayang melalui beragam metode dan media, baik 
yang mutakhir maupun yang tradisional. Jangan sampai kita 
meremehkan tahap ini dengan, misalnya, membiarkan mereka 
menonton televisi bersama tetangga dan teman-temannya tanpa 
bimbingan agar dia mendapatkan pelajaran berupa prilaku yang 
baik dan nilai-nilai yang luhur. 

- Memperhatikan perbedaan masing-masing individu adalah suatu 
hal yang sangatpenting dalam upaya menanamkan nilai-nilai 
kebajikan pada anak. Jangan sampai kita tergesa-gesa menghadapi 
sebagian anak dengan bersikap masa bodoh terhadap perbedaan 
antara masing-masing anak, sebab bisa jadi ada anak yang 
memiliki kelambanan berfikir, maka kita harus banyak bersabar 
menghadapinya dan jangan sampai kita membebaninya dengan 
suatu yang terlalu berat baginya, karena jika tidak kita justru akan 
mendapatkan hasil yang mengecewakan, merekapun akan 
menjauh dari kita. 

Contoh Praktek 

Usaha menanamkan nilai-nilai kebajikan harus dilaksanakan dengan 
segala pentahapan, faktor-faktor pendukung, standar, kendala yang harus 
dihindari, media, kekhasan dan tipikal masing-masing nilai secara terpadu. 
Seperti contohnya ketika kita ingin menanamkan nilai keberanian, maka 
yang kita lakukan (sekedar contoh bukan untuk membatasi), adalah: 

- Jangan biarkan anak anda berkumpul bersama teman-temannya 
yang pengecut agar anak anda tidak tertular sifat tersebut. 

- Jadilah contoh bagi anak anda dan uraikan kepadanya arti 
keberanian yang pernah anda rasakan, khususnya pada saat anda 
seusia anak anda. 

- Berbicaralah dengannya tentang ruginya menjadi orang penakut 
dan anggapan negatif orang-orang terhadap para penakut, serta 
terangkan kepadanya bahwa orang yang penakut adalah beban 
bagi orang lain karena mereka tidak dapat membela diri mereka 
sendiri. 

- Jelaskan kepada anak anda perbedaan antara sikap "berani" dan 
"gegabah". 

- Jangan sesekali menunjukkan di hadapan anak anda rasa takut 
kepada tikus, kecoa, anjing atau kucing dan sebagainya. 
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- Dorong dia untuk mendatangi gymnasium atau mengikuti klub 
bela diri seperti Karate dan gulat. 

- Biasakan dia untuk berkata benar meskipun terasa berat. 

- Jangan memarahinya dan ajarkan padanya bahwa kesabaran 
adalah sebaik-baik pekerti dan bahwasannya seorang pemberani 
adalah orang yang dapat menguasai diri ketika marah. 

- Ajarilah anak anda bahwa keberanian dibangun di ataas kesiapan 
diri, keimanan, dan kepercayaan diri, bukan atas dasar kekerasan 
dan perkelahian saja. Berilah ruang yang cukup untuk anak anda 
sehingga dia dapat menemukan rasa percaya dirinya. 

- Anda dapat pula menempelkan papan bimbingan yang berisi nama 
anak anda dan beberapa indikasi keberanian yang dia perbuat pada 
bulan ini. 

- Beranikan dia untuk tinggal sendirian di rumah. 

- Ajaklah anak anda untuk mendatangi penyembelih binatang, 
penjual ayam, atau tempat pemotongan hewan atau unggas, 
ajarilah dia bagaimana cara memotong hewan. 

- Pujilah anak anda atas perbuatan sederhana yang dia lakukan 
pertama kali seperti mengendarai sepeda dan berenang dan bantu 
dia untuk merasakan nikmatnya keberanian. 

- Biasakan dia untuk melihat mainan "seram" seperti ualar-ularan 
atau yang semacamnya. 

- Biasakan dia untuk berani melarang perbuatan buruk seperti 
melarang orang merokok atau melarang orang mengucapkan 
celaan yang kesemuanya itu disampaikan dengan kata-kata yang 
baik. 

- Jangan lupa memberi hadiah mingguan bagi anak anda yang 
melakukan sesuatu berkaitan dengan motto pekan ini 
"KEBERANIAN". 

Ceritakan kepadanya kisah-kisah tentang keberanian dalam sirah 
Nabawiyah dan tokoh-tokoh muslim dengan menggunakan pilihan kata 
yang sederhana sesuai dengan usia mereka. Seperti kisah Abdurrahman bin 
'Auf r.a. berikut ini: "ketika aku berdiri pada barisan pasukan Badar aku 
melihat ke kanan dan ke kiri aku melihat dua orang pemuda Anshar yang 
masih sangat belia, aku sungguh berharap seandainya aku lebih kuat dari 
mereka, tiba-tiba salah seorang dari mereka menghampiriku dan berkata: 
"Wahai paman apakah paman tahu mana yang bernama Abu Jahal?", aku 
jawab: "Ya, apa keperluanmu dengan orang itu wahai kemenakanku?", 
pemuda itu berkata: "aku mendengar bahwa dia mencaci Rasulullah saw, 
demi Allah jika aku melihat orang itu akku akan bertempur sampai salah 
saatu dari kami mati". Aku sangat terkejut dengan ucapan pemuda itu, oleh 
sebab itu setelah aku mendengar pemuda yang satu lagi berkata seperti 
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yang dikatakan pemuda pertama aku langsung memberi tahu mereka 
ketika aku melihat Abu Jahal: "Hai dua pemuda itu orang yang kalian cari", 
keduanya langsung memburu Abu Jahal dengan pedang mereka dan 
menetakkan pedang masing-masing dan matilah Abu Jahal, kemudian 
keduanya pergi menghadap Rasulullah saw dan menyampaikan berita 
tersebut. Rasulullah berkata: "Siapa di antara kalian yang membunuhnya?", 
keduanya berkata: "Aku yang membunuhnya". Lallu Rasulullah berkata: 
"Apakah kalian telah membersihkan pedang kalian?". Mereka menjawab: 
"Belum". Lalu Rasullullahpun melihat pedang mereka masing-masing lalu 
bersabda: "Kalian berdualah yang telah membunuh Abu Jahal". Kedua 
orang pemuda itu adalah Mu'adz bin Al-Jamuh r.a. dan Mi'wadz bin 'Afra 
r.a. 

 


