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Abstrak 

 Artikel ini ditujukan untuk mendeskripsikan penerapan metode mau’izhah hasanah 

melalui prinsip keseimbangan Ilmu Pendidikan Islam dalam pengajaran iman kepada Allah 

bagi siswa SLTP kelas I. Masalah ini dibahas dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa Islam 

memandang, aqidah asli manusia adalah aqidah tauhid, namun sejarah membuktikan 

banyak manusia, termasuk siswa SLTP kelas I, yang menyimpang dari ajaran itu. Usia 

SLTP kelas I, secara psikolgis dipandang rawan dalam memahami ajaran agama, karena 

sedang mengalami masa kegoncangan yang seiring dengan menemkan AKU nya yang 

mengakibatkan terjadinya orientasi nilai-nilai yang membutuhkan pegangan nilai-nilai baru 

melalui usaha revalidasi untuk menemukan orientasi baru. Pada momen orientasi baru ini 

sangat penting faktor alam sekitar, baik orang tua, guru, maupun teman sepergaulan untuk 

mengupayakan pengenalan nilai-nilai tersebut. Untuk melaksanakan upaya itu, kedalaman 

dan keluhuran ajaran Islam telah menurunkan disiplin Ilmu Pendidikan Islam dengan salah 

satu prinsipnya adalah prinsip keseimbangan, yakni (1) keseimbangan fisik, mental dan 

rohani; (2) individu dan sosial; (3) ibadah dan mu’amalah; dan (4) dunia dan akhirat. Oleh 

karena itu, masalah pelaksanaan metode mau’izhah hasanah yang dianalisa dalam 

pengajaran iman kepada Allah bagi siswa SLTP kelas I dengan berorientasi pada empat 

prinsip keseimbangan Ilmu Pendidikan Islam tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa 

untuk menyeimbangkan pengembangan aspek-aspek target keseimbangan di atas, menuntut 

dipertimbangkannya tiga pokok permasalahan yang terlibat langsung dalam proses 

pendidikan, yakni metode mau’izhah hasanah, materi iman kepada Allah dan kondisi siswa 

SLTP kelas I. Secara rinci simpulannya akan terurai sebagai berikut: (1) Tuntutan 

keseimbangan fisik, mental dan rohani siswa SLTP kelas I dalam pengajaran Iman kepada 

Allah melibatkan materi sifat wujud lebih berorientasi pada pengisian rohani; (2) Tuntutan 

keseimbangan individu dan sosial dalam pengajaran iman kepada Allah dengan melibatkan 

sifat mukhalafah li al-hawaditsi, praktek pengajarannya berorientasi pada pendekatan 

sosial; (3) Tuntutan keseimbangan ibadah dan mu’amalah dalam pengajaran iman kepada 

Allah dengan mengetengahkan materi bashar, sisi yang dijadikan identifikasi adalah sisi 

mu’amalah; dan (4) Tuntutan keseimbangan dunia dan akhirat dalam pengajaran iman 

kepada Allah dengan melibatkan materi qudrat, orientasinya adalah sisi dunia. Dalam 

mengantisipasi proses paedagogisnya, dengan mempertimbangkan anak usia 12-13 tahun 

dan metode mau’izhah hasanah, semua tunutan keseimbangan di atas, implementasi 

paedagogisnya berpangkal pada penjelasan-penjelasan yang menyentuh perasaan dan 

memperteguh pemikiran ketuhanan yang sehat. 
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Pendahuluan 

 Esensi ajaran Islam tergambar pada rukun iman. Rukun Iman itu berisi pokok-

pokok kepercayaan yang harus diimani sepenuhnya. Seluruh seruan iman itu, bahkan 

semua panggilan Islam berfokus menuju kepada pemeliharaan iman kepada keesaan Allah, 

yaki tauhid. Ajaran tauhid inilah yang menjadi awal, inti dan akhir dari seluruh ajaran Islam 

(Nasrudin Razak, 1989: 82). 

 Aqidah tauhid bukan hasil evolusioner, tetapi ia adalah fitrah manusia sendiri. 

Selain dalil bagi manusia pertama, Adam dan Hawa, al-Qur’an juga menerangkan bahwa 

sesungguhnya manusia sejak di alam arwah telah bertauhid, sebagaimana ditegaskan dalam 

surat al-A’raf ayat 172. Di sisi lain, kita tidak dapat menutup mata, banyak perilaku 

manusia yang menyimpang dari ajaran tauhid, sehingga timbul keonaran dan kemaksiatan. 

Sejarah membuktikan, walau kepercayaan asli manusia adalah tauhid, namum kemudian 

ada saja di antara anak cucu Adam itu yang menyimpang dari ajaran tersebut. Karena itu, 

kemudian Allah mengutus seorang Rasul lagi untuk mengembalikankepercayaan manusia 

kepada tauhid, di samping membawa syari’at sebagai petunjuk bagi manusia dalam 

mengatur hidup dan kehidupannya. Setelah masa Rasul itu berlalu, terjadi pula 

penyimpangan pada umatnya, sehingga Tuhan mengutus lagi seorang Rasul untuk 

memperbaiki kepercayaan dan kehidupan manusia. Demikianlah seterusnya, setiap Rasul 

itu diutus sesudah yang lain untuk memberi peringatan dan petunjuk, hingga sampai kepada 

Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul Penutup (Nasrudin Razak, 1989:78). Hal ini terjadi 

karena syaitan senantiasa berusaha agar manusia ingkar kepada Allah, yaitu dengan 

memperlihatkan dan menjanjikan kemanisan hidup duniawi, sehingga tidak sedikit manusia 

terlena dan akhirnya terlepas sama sekali dari tuntunan Allah.  

 Uraian di atas menegaskan bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan atas dasar 

sesat dan kafir. Namun harus pula diakui, bahwa di antara manusia terdapat golonganyang 

sesat jalan, golongan yang menolak dan bahkan memusuhi Islam. Karenanya, timbul 

ketimpangan antara keharusan manusia itu berpegang pada aqidah tauhid dengan kenyataan 

tidak sedikit manusia berpaling dari fitrahnya. Hal ini melahirkan konsekuensi mesti 

diselenggarakan upaya untuk memelihara ketetapan iman pada hati seseorang, bahkan pada 

siswa SLTP kelas I.  

 Upaya untuk memelihara ketetapan iman ini dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, dalam hal ini metode yang dilibatkan adalah metode mau’izhah hasanah. Oleh 

karena itu, artikel ini diarahkan untuk mendeskripsikan penerapan metode mau’izhah 

hasanah melalui prinsip-prinsip keseimbangan Ilmu Pendidikan Islam dalam pengajaran 

iman kepada Allah bagi siswa SLTP kelas I. 

 



Pembahasan 

Pengertian dan Bentuk Mau’idzah Hasanah 

 Al-Marbawi (t.t.:399) menyatakan bahwa, kata “mau’izhah” berarti nasihat. Al-

Maraghi (t.t.: Juz XIII: 158) dalam tafsirnya mengatakana bahwa al-mau’izhah al-hasanah 

adalah dalil-dalil yang bersifat zhanni, yang dapat memberi kepuasan kepada orang awam 

(Bahrun Abu Bakar, dkk., 1992:283). Lebih jelas, Abu Ali al-Fadl bin Hasan al-Thabrasyi 

(t.t. Juz V:507) menerangkan bahwa al-mau’izhah al-hasanah artinya dengan nasihat yang 

baik, yakni memalingkan hati dari keburukan dengan jalan menanamkan kegemaran dalam 

meninggalkan keburukan serta sungguh-sungguh melakukannya yang didalamnya terdapat 

kelembutan hati sehingga khusyu’ dalam melaksanakannya. 

 Jadi, secara esensial kata al-mau’izhah al-hasanah berarti melihat yang baik yang 

menyentuh perasaan-perasaan ketuhanan dan menggerakkan hati untuk menghindarkan diri 

dari berbuat kerusakan, bahkan sebaliknya gemar pada kebaikan. Abdurrahman an-Nahlawi 

(1995:19) menyatakan bahwa menurut kamus al-Muhith, kata “wa’azhuhu, ya’izhuhu, 

wa’zhan, wa’izhan, wamau’izhah, berarti mengingatkannya terhadap sesuatu yang dapat 

meluluhkannya adan sesuatu dapat berupa pahala maupun siksa sehingga ia menjadi ingat. 

Sementara itu, dalam tafsir al-Manar, ketika menasirkan surat al-Baqarah ayat 232, rasyid 

Ridla mengatakan bahwa al-Wa’zhu berarti nasihat dan peringatan dengan kebaikan dan 

kelembutan srta dapat melembutkan hati dan mendorong untuk beramal. Lebih lanjut al-

Nahlawi (1995:289) menegaskan bahwa nasihat itu memiiki beberapa bentuk dan konsep, 

yang terpenting adalah: 

1. Pemberian nasihat berupa penjelasan mengenai kebenaran dan kepentingan sesuatu 

dengan tujuan agar yang dinasihati menjauhi kemaksiatan sehingga terarah pada 

sesuatu yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan keuntungannya. Syarat terpenting 

ketulusan naihat harus dating dari penasihat yang tidak menyadarkan pemberian 

nasihatnya pada kepentingan duniawi, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk 

dituruti dan material pribadi. Oleh karena itu, setiap pendidik yang memberi nasihat 

harus menyucikan diri dari riya’ dan dari segala hal yang memberi kesan 

pengutamaan kepentingan pribadi. Dengan demikian, ketulusan hatinya tidak 

bercampur dengan pamrih, sehingga lenyaplah charisma dan pengaruhnya terhadap 

diri siswa. 

2. Pemberian peringatan yang dalam hal ini, si pemberi nasihat harus menuturkan 

kembali konsep-konsep dan peringatan-peringatan ke dalam ingatan objek nasihat 

sehingga konsep dan eringatan itu dapat menggugah berbagai perasaan, afeksi dan 

emosi yang mendorongnya untuk melakukan amal shalih dan bersegeraan untuk 

melakukan ketaatan kepada Allah serta pelaksanaan berbagai perintah-Nya. Dan ini 

menuntut adanya keimanan kepada Allah, rasa takut terhadap hisab-Nya dan dalam 

emosi serta memori objek nasihat harus tumbuh keinginan untuk mendapatkan 

pahala. Peringatan dapat terjadi melalui berbagai sarana, di antaranya melalui 



peringatan kematian, peringatan melalui sakait, dan peringatan melalui hari 

perhitungan amal. 

 Lebih lanjut an-Nahlawi (1995: 293-294) menyatakan bahwa dari sudut psikologis 

dan pendidikan, pemberian nasihat itu menimbulkan beberapa perkara, di antaranya adalah: 

1. Membangkitkan perasaan-perasaan ketuhanan yang telah dikembangkan dalam jiwa 

setiap anak didik melalui dialog, pengalaman, ibadah, praktek, dan metode lainnya. 

Perasaan ketuhanan yang meliputi ketundukkan kepada Allah dan rasa takut 

terhadap adzab-Nya atau keinginan menggapai surge-Nya. Nasihat pun membina 

dan mengembangkan perasaan ketuhanan yang baru ditumbuhkan itu. 

2. Membangkitkan keteguhan untuk senantiasa berpegang pada pemikiran ketuhanan 

yang sehat, yang sebelumnya telah dikembangkan dalam diri objek nasihat. 

Pemikiran krtuhanan itu dapat berupa imajinasi sehat tentang kehidupan dunia daan 

akhirat, peran dan tugas manusia di dalam alam semesta ini, nikmat-nikmat Allah 

serta keyakinan bahwa Allahlah yang telah menciptakan alam semesta, kehidupan, 

kematian, dan sebagainya.  

3. Membangkitkan keteguhan untuk berpegang kepada jamaah yang beriman. 

4. Dampak terpenting dari sebuah nasihat adalah penyucian dan pembersihan diri yang 

merupakansalam satu tujuan utama dalam pendidikan Islam. 

 

Prinsip Keseimbangan Ilmu Pendidikan Islam 

 Secara teoritis, pendidikan Islam merupakan konsep berpikir yang bersifat 

mendalam dan terinci tentang masalah kependidikan yang bersumberkan ajaran Islam dari 

mana rumusan-rumusan tentang konsep dasar, pola, system, tujuan, metode, dan materi 

(substansi) kependidikan Islam disusun menjadi suatu ilmu yang bulat. Sedangkan ditinjau 

dari segi praktisnya, pendidikan Islam menitikberatkan kepada masalah apa dan bagaimana 

proses kependidikan harus dilaksanakan dalam system, pola, dan program dengan berbagai 

metode yang tepat guna mencapai tujuan (M.Arifin, 1991:10). Karenanya A. Tafsir 

(1994:24) mengemukakan bahwa kata “Islam” dalam “Pendidikan Islam” menunjukkan 

pendidikan yang berwarna Islam. Menurutnya, Ilmu Pendidikan Islam merupakan 

kumpulan teori tentang pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam (A.Tafsir, 1994:12). 

Dengan demikian tepat jika Ahmad D. Marimba (1989:23) merumuskan pengertian 

pendidikan Islam dengan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hokum-hukum agama 

Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam, 

memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung 

jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bila kita memperhatikan pengertian ini, nampaknya 

pendidikan Islam menitikberatkan pada aspek kepribadian, yakni aspek jasmani, rohani dan 

mental. Padahal nyatanya tidak sesempit itu. Hal ini dapat dilihat dari pengertian 

pendidikan Islam yang diketengahkan oleh Zakiah Darajat (1992:31) yaitu bahwa 

pendidikan Islam adalah upaya untuk menghasilkan perwujudan manusia yang berguna 



bagi dirinya dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan 

mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan manusia serta 

sesame makhluk lainnya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam 

semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat nanti. 

 Dengan memperhatikan dua pengertian pendidikan Islam di atas terlihat bahwa 

pendidikan Islam dalam melakukan pendidikannya adalah dengan menggunakan 

pendekatan menyeluruh terhadap wujud manusia, sehingga tidak ada yang tertinggal dan 

terabaikan sedikit pun. Di samping itu, ia beroperasi di atas prinsip-prinsip keseimbangan, 

seimbang dalam takaran konsumsi, baik untuk aspek fisik maupun mental, aspek jasmani 

maupun rohaninya, sisi individu ataupun sosialnya, konteks ibadah (hubungannya dengan 

Allah) ataupun mu’amalah (hubungannya dengan manusia dan sesama makhluk lainnya) 

begitu pula bekal untuk kehidupan di dunia maupun bagi kehidupan di akhirat nanti 

(Salman Harun, 1983:27). 

 Lagi pula Islam senantiasa memberi konsumsi yang tepat kepada setiap segi 

manusia. Artinya, dalam kegiatan pendidikannya, bila sasarannya adalah penguatan aspek 

fisik, maka materinya menyangkut aspek fisik, jika sasarannya pengembangan mental dan 

pemantapan rohani, maka konsumsinya pun berkaitan dengan hal yang mendukung 

terhadap pengembangan mental dan pemantapan rohani. Begitu pula bila sasarannya 

penyadaran atas posisinya sebagai makhluk individu sekaligus makhluk social, 

materinyapun berkaitan dengan aspek individu dan social. Serta apabila sasarannya adalah 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka maternya pun di sekitar teroi-teori yang 

dapat dijadikan pedoman oleh manusia dalam menelusuri kehidupan dunia demi 

tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu dalam pemberian 

materi pada setiap segi senantiasa dibagi dalam takaran-takaran yang tepat, tidak lebih dan 

tidak kurang. Materi untuk aspek jasmani seimbang dengan materi untuk aspek mental dan 

rohani; materi untuk sisi individu seimbang dengan materi untuk aspek sosial; materi untuk 

aspek ibadah seimbang dengan materi untuk aspek mu’amalah; begitu pula materi untuk 

sisi kehidupan dunia seimbang dengan materi untuk sisiakhirat. 

 Dengan demikian terlihat dalam Ilmu Pendidikan Islam bahwa salah satu esensi 

teoritiknya adalah mengacu pada prinsip keseimbangan. Dilihat dari orientasinya, 

keseimbangan yang perlu ditonjolkan untuk dijadikan acuan, khususnya dalam 

mengembangkan proses pendidikan adalah meliputi: (1) keseimbangan fisik, mental dan 

rohani; (2) keseimbangan individu dan social; (3) keseimbangan ibadah dan mu’amalah; 

dan (4) keseimbangan dunia dan akhirat.     

 

Taraf Perkembangan Keagamaan Siswa SLTP Kelas I 

 Perkembangan agama siswa SLTP kelas I ditandai oleh beberapa factor 

perkembangan jasmani dan rohaninya. Perkembangan itu menurut W. Starbuck (dalam 

Jalaludin dan Ramayulis, 1993:39-42) adalah: 



1. Pertumbuhan pikiran dan mental 

 Ide dan dasar keyakinan beragama yang diteria remaja masa kanak-kanaknya sudah 

tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul. Selain 

masalah agama, mereka pun sudah tertarik pada masalah kebudayaan, social, ekonomi dan 

norma-norma kehidupan lainnya. Hasil penelitian Allport, Gillesphy dan Young 

menunjukkan 85 % remaja katholik Romawi tetap taat menganut ajaran agamanya dan 40 

% remaja protestan tetap taat kepada ajarannya. Dari hasil ini dinyatakan selanjutnya, 

bahwa agama yang ajarannya bersifat konservatif lebih banyak berpengaruh bagi para 

remaja untuk tetap taat kepada ajaran agamanya. Sebaliknya agama yang ajarannya kurang 

konservatif/dogmatis dan agak liberal akan lebih susah merangnsang pengembangan 

pikiran dan mental para remaja sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. 

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental mempengaruhi rasa 

keagamaan. 

 Pemikiran tentang Allah di kalangan remaja adalah terbit dari jiwa mereka sendiri. 

Oleh karena itu, mereka membentuk pikiran tentang agama di atas adsar sesuatu benda dan 

mereka tidak akan menerima gambaran dari gambaran hari akhirat, umpamanya, 

berasaskan dengan sesuatu yang boleh dirasa. Mereka berpendapat bahwa surge itu tempat 

untuk ketenangan jiwa, manakala neraka tempat untuk azdab sengsara. Pikiran mereka 

tentang kehidupan di akhirat merupakan suatu perkara rohani. 

2. Perkembangan rasa agama 

 Berbagai perasaan telah berkembang pada masa remaja. Perasaan social, ethis, dan 

estetis mendorong remaja untuk menghayati prikehidupan yang terbiasa dalam lingkungan 

kehidupan agamis akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat kea rah hidup 

agamis. Perasaan keagamaan di kalangan remaja berasaskan kesadaran, dan kesadaran 

itulahir karena perkembangan jasmani dalam proses pertumbuhan. Terdapt pula kegiatan-

kegiatan positif yang dilakukan mereka. Di kalangan Islam misalnya, shalat, puasa dan 

berkhidmat kepada masyarakat. Akan tetapi kadangkala kesadaran itu menyebabkan 

kegiatan secara negative. Ini boleh diperhatikan daripada keadaan mereka yang gemar 

mengasingkan dan duduk sendirian. Keagamaan remaja juga dikuasai oleh dorongan seks. 

Tetapi mereka coba mengatasi masalah tersebut dengan berpegang teguh kepada ajaran 

agama yang ada dalam jiwa masing-masing. Kadang-kadang dorongan seks lebih kuat 

menguasai diri mereka, sehingga dapat menyebabkan mereka menyimpang dari agama. 

Agama di kalangan remaja sebagai satu pertahanan diri untuk mencegah segala yang 

merusaknya. Peranan guru agama pada masa ini adalah berusaha untuk memperkuat 

dorongan agama pada jiwa remaja dengan cara yang berkesan. Dengan cara ini, ia dapat 

menyelamatkan mereka dari berpaling, serta memperbaiki tingkah laku mereka dengan 

pekerti yang terpuji. 

3. Perkembangan sosial keagamaan 



 Corak keagamaan para remaja ditandai oleh adanya pertimbangan social. Dalam 

kehidupan keagamaan mereka, timbul konflik antara pertimbangan material dan moral. 

Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu. Karena kehidupan duniawi lebih 

dipengaruhi kepentingan akan materi, maka para remaja lebih cenderung jiwanya untuk 

bersifat materialis. Hasil penyelidikan Enest Harms terhadap 1798 remaja Amerika 

menunjukkan bahwa prosentase pemikiran terhadap kepentingan keagamaan relative paling 

kecil disbanding dengan sosial dan keduniaan. 

4. Perkembangan moral agama 

 Perkembangan moral para remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk 

mencari proteksi. Tipe moral yang terlihat para pada remaja juga mencakup: taat akan 

agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi (self direction), mengikuti situasi 

lingkungan tanpa mengadakan kritik (adaftive), merasakan adanya keraguan terhadap 

ajaran moral dan agama (submissive), belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan 

moral (unadjusted), dan menolak dasar dan hokum keagamaan dan moral masyarakat 

(deviant).   

5. Sikap dan minat 

 Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil 

dan hal ini terganting dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang 

mempengaruhi mereka. Zakiah Darajat (1991:35) menyatakan bahwa pada umumnya 

agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan latihan-latihan yang 

dilaluinya pada masa kecilnya dulu. Seorang yang pada waktu kecilnya tidak pernah 

mendapat didikan agama, maka pada masa dewasanya nanti, ia tidak akan merasakan 

pentingnya agama dalam hidupnya bahkan akan menjadi dewasa tanpa agama. Kaang-

kadang pada umur lebih besar lagi, anak ragu-ragu dan bertanya-tanya tentang ajaran-ajaran 

agama, mana yang benar, juga mungkin timbul kecaman-kecaman terhadap sebagian dari 

ajaran agama yang telah didapatnya waktu ia lebih kecil lagi. Pada akhir masa anak-anak 

terlihat perhatiannya yang sangat terhadap Tuhan, karena Ia penolong yang baik, 

memberikan konpensasi terhadap kekurangan yang dideritanya, dan Ia menolong orang 

yang lemah dan membalas orang yang aniaya. 

 

Deskripsi Teoritis Penerapan Metode Mau’izhah Hasanah melalui Prinsip-Prinsip 

Keseimbangan Ilmu Pendidikan Islam dalam Pengajaran Iman kepada Allah bagi 

Siswa SLTP Kelas I 

1. Tuntutan Keseimbangan Fisik, Mental dan Rohani dalam Pengajaran Iman 

kepada Allah dengan metode Mau’izhah Hasanah 

 Fisik, mental dan rohani merupakan unsur yang memebntuk kepribadian manusia, 

termasuk siswa SLTP kelas I. Ke tiga unsur tersebut dalam perwujudannya mesti 

dikembangkan melalui suatu cara. Dalam hal ini, akan dikembangkan kea rah perwujudan 

manusia yang beriman kepada Allah melalui metode mau’izhah hasanah. Bila tuntutannya 



diprioritaskan pada pengembangan fisik, mental dan rohani, maka bentuk-bentuk dan 

konsep-konsep nasihat itu akan diarahkan pada pengembangan ke tiga aspek tersebut. 

 Masalahnya, bagaimana menerapkan metode mau’izhah hasanah dalam pengajaran 

Ian kepada Allah bagi anak SLTP kelas I agar dapat membantu menyeimbangkan 

pengembangan fisik, mental dan rohani mereka? Ironisnya, apabila dirinci permasalahan 

tersebut melibatkan empat aspek permasalahan lain yang harus dipertimbangkan. Ke empat 

aspek itu adalah menyangkut: (1) Bagaimana menerapkan metode mau’izhah hasanah yang 

baik? (2) bagaimana mengoperasikan pengajaran iman kepada Allah? (3) bagaimana 

mempertimbangkan keadaan anak usia SLTP kelas I? dan (4) ke tiga hal di atas harus 

diarahkan pada pertanyaan, bagaimana menyeimbangkan pengembangan fisik, mental dan 

rohani anak sebagai peserta didik? Lebih dari itu, secara maksimal, iman kepada Allah akan 

melibatkan sifat-sifat Allah dan nama-nama-Nya yang AGung sebagaiman yang tercantum 

dalam kurikulum SLTP kelas I. Karena itu, apabila materi atau bahan pengajaran seperti itu 

menjadi pertimbangan utama untuk menerapkan metode mau’izhah hasanah, maka 

pertanyaannya akan menjadi, apakah mungkin dicapai pengembangan fisik, mental dan 

rohani anak usia SLTP kelas I? Dengan kata lain, pertanyaan itu berarti, aspek apakah yang 

menempati skala prioritas utama (antara fisik, mental dan rohani) dengan menerapkan 

metode mau’izhahhasanah sementaramateri pengajaran yang disampaikan berupa sifat-sifat 

Allah dan nama-nama-ya yang AGung dan peserta didiknya berusia 12-13 tahun? 

 Di atas telah dijelaskan bahwa metode mau’izhah hasanah dapat diterapkan dengan 

bentuk penjelasan dan peringatan. Untuk mengembangkan aspek fisik, mental dan rohani 

dalam hal ini akan dilibatkan materi pengajaran Iman kepada Allah berupa sifat-sifat Allah, 

di antaranya sifat wujud. Deskripsi pelaksanaan pembelajarannya akan tampak sebagai 

berikut: 

 Alah bersifat wujud, artinya bahwa Allah itu ada dan mustahil tidak ada. Dalam 

mengantisipasi proses paedagogisnya, dengan mempertimbangkan kondisi anak usia 12-13 

tahun dan metode mau’izhah hasanah, tentu akan bijaksana kalau keadaan Allah itu 

dipertegas. Adanya Allah tentu berbeda dengan adanya manusia, walaupun adanya 

manusialah yang akan dijadikan dasar pengajaran untuk meyakinkan adanya Allah. Kalau 

manusia, termasuk siswa SLTP kelas I, terdiri dari fisik, mental dan rohani, maka dapat 

dipastikan bahwa Allah tidak bersifat fisik. Tinggal masalahnya, mana yang lebih besar 

bobot wujudnya Allah itu antara mental dan rohani, mengingat keduanya tiaak bersifat 

fisik? Dengan mendasarkan pada logika bahwa aspek mental itu lebih manusiawi, maka 

dapat dipastikan identifikasinya bahwa adanya Allah lebih bersifat rohani. Kalau begitu, 

secara paedagogis, menerapkan metode mau’izhah hasanah untukm meyakinkan adanya 

Allah harus lebih berorientasi pada pengisian rohani, baru sesudah itu mempertimbangkan 

aspek mental dan berakhir pada penghayatan manusiawi secara fisik. Ilmu pendidikan 

Islam yang mendasarkan pengembangan keilmuannya pada wahyu, tentu akan melegalisasi 

kalau menerapkan metode mau’izhah hasanah untuk meyakinkan adanya Allah dengan 



lebih mengutamakan bobot pengisian rohani, implementasi paedagogisnya akan berpangkal 

pada penjelasan-penjelasan yang membangkitkan perasaan-perasaan ketuhanan dan 

memantapkan keteguhan untuk esnantiasa berpegang pada pemikiran ketuhanan yang sehat. 

Untuk pembinaan dan pengembangan mentalnya, pendidik dapat memanfaatkan 

pendekatan emosional mereka daripada rasional, mengingat adanya Allah tidak bersifat 

empirik. Realisasinya, dijelaskan pada mereka bahwa Allah SWT lah yang menciptakan 

alam semesta, kehidupan, kematian, dan sebagainya. Lalu kedua hal itu baru diarahkan dan 

dikembangkan pada pembinaan yang bersifat fisik.  

 Dilihat dari teknisnya, semua jalam pikiran di atas, untuk membuktikan bahwa 

Allah itu bersifat wujud. Dalil naqli yang menunjukkan Allah itu ada ialah firman Allah 

surat al-Ra’du ayat 16 yang artinya: 

“Katakanlah: siapakah Tuhan langit adan bumi? Jawabnya: Allah”. Dalil aqli yang 

menunjukkan bahwa Allah itu ada ialah wujud alam semesta ini beserta segenap isinya, 

termasuk siswa SLTP kelas I. Tidak mungin alam ini ada tanpa ada yang menciptakan. 

Langit yang tidak ada batasnya, pergantian siang dan malam, srta perjalanan bintang-

bintang yang teratur, semua mendesak manusia untuk meyakini bahwa ada yang 

menciptakannya. 

 

2. Tuntutan Keseimbangan Individu dan Sosial dalam Pengajaran Iman kepada 

Allah dengan Metode Mau’izhah Hasanah 

 Islam memandang seseorang, termasuk siswa SLTP kelas I sebagai individu yang 

utuh di samping sebagai anggota masyarakat. Masalahnya, bagaimana menerapkan metode 

mau’izhah hasanah dalam pengaharan Iman kepada Allah bagi siswa SLTP kelas I agar 

dapat membantu menyeimbangkan pengembangan individu dan sisal? Apabila dirinci 

permasalahan tersebut, sebagaimana saat membahas pokok bahasan pertama, di sini pun 

akan muncul empat pertanyaan. Bedanya, spesifikasi keempat harus diarahkan pada 

pertanyaan, bagaimana menyeimbangkan pengembangan individu dan social anak sebagai 

peserta didik? Lebih dari itu, secara maksimal, Ian kepaa Allah akan melibatkan sifat-sifat 

Allah dan nama-nama-Nya yang Agung sebagaimana terdapat dalam kurikulum PAI SLTP 

kelas I. Oleh karena itu, apabila materi atau bahan pengajaran seperti itu menjadi 

pertimbangan utama untuk menerapkan metode mau’izhah hasanah, pertanyannya akan 

menjadi, apakah mungkin dicapai pengembangan individu an social anak usia SLTP kelas 

I?  Dengan perkataan lain pertanyaan itu berarti, aspek apakah yang menajdi skala prioritas 

utama (antara individu dan social) dengan menerapkan metode mau’izhah hasanah 

sementara materi pengajaran yang disampaikan berupa sifat-sifat Allah dan peserta 

didiknya berusia 12-13 tahun? Dalam kaitannya dengan pengembangan sisi individu dan 

social siswa SLTP kelas I ini akan disajikan materi pengajaran berupa sifat mukhalafatu lil 

hawaditsi. Deskripsi pelaksanaan pembelajarannya akan tampak sebagai berikut: 



 Maksud Allah bersifat mukhalafatu lil hawaditsi ialah Allah tidak menyerupai 

makhluk-Nya di alam semesta ini, dan sebaliknya tak ada satu makhluk Allah pun yang 

dapat menyerupai-Nya. Dalam mengantisipasi proses paedagogisnya, tentu akan bijaksana 

kalau berbedanya Allah dengan makhluk-Nya dipertegas terlebih dahulu, mengingat 

kondisi siswa usia 12-13 tahun dan metode mau’izhah hasanah. Manusia itu dibuat serba 

lemah sedangkan Allah itu Maha Kuasa dan Maha Perkasa; manusia diciptakan fakir, tak 

punya apa-apa dan sangat memerlukan pertolongan, sedangkan Allah Maha Kaya lagi 

utama; Manusia ada yang sebagai ayah yang menganakkan atau sebagai anak yang 

dianakkan. Sedang Allah Ta’ala tidak berputera dan tidak diputerakan; Manusia mudah 

lalai, lupa dan keliru, sedang Allah tidak akan lupa, lalai dan keliru atau bersalah; Manusia 

adalah bersifat kurang dalam segala hal, sedang Allah adalah Maha Hidup yang tidak akan 

mati sama sekali. Perbedaan Allah dengan makhluknya di atas, jelas beda dengan 

perbedaan manusia dengan manusia lainnya, walaupun perbedaan manusia dengan manusia 

lainlah yang akan dijadikan dasar pengajaran untuk meyakinkan bahwa Allah itu berbeda 

dengan makhluk-Nya. Perbedaan manusia yang satu dengan manusia yang lain mendorong 

terjadinya interaksi di antara mereka, untuk saling mengisi dan memenuhi kebutuhan 

masing-masing. Kenyataan ini menunjukkan bahwa secara paedagogis, menerapkan metode 

mau’izhah hasanah untuk meyakinkan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk-Nya, 

harus lebih berorientasi pada pendekatan sosial, baru sesudah itu mempertimbangkan sisi 

individual. 

 Ilmu Pendidikan Islam yang mendasarkan pengembangan keilmuannya pada 

wahyu, tentu akan melegalisasi kalau menerapkan metode mau’izhah hasanah untuk 

meyakinkan berbedanya Allah dengan segala makhluk-Nya, implementasi paedagogisnya 

dengan berpangkal pada penjelasan wahyu dan sentuhan-sentuhan yang membangkitkan 

perasaan-perasaan ketuhanan dan memantapkan keteguhan dalam berpegang kepada 

pemikiran yang sehat. Dilihat dari teknisya, semua jalan pikiran di atas, untuk 

membuktikan bahwa Allah itu bersifat mukhalafatu lil hawaditsi. Dalil naqli yang 

menerangkan bahwa Allah bersifat mukhalafatu lil hawaditsi ialah firman Allah surat asy-

Syura ayat 11, yang artinya “tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah 

Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. 

 

3. Tuntutan Keseimbangan Ibadah dan Mu’amalah dalam Pengajaran Iman 

Kepada Allah dengan Metode Mau’izhah Hasanah 

 Secara Islami, jalan hidup manusia, termasuk siswa SLTP kelas I, diatur dalam dua 

segi yang mendasar, yaitu segi ibadah dan segi mu’amalah. Masalahnya, bagaimana 

menerapkan metode mau’izhah hasanah dalam pengajaran Iman kepada Allah bagi anak 

usia 12-13 tahun agar dapat membantu menyeimbangkan pengembangan kreativitas ibadah 

dan mu’amalah mereka? Apabila dirinci permasalahan tersebut, sebagaimana saat 

membahas pokok bahasan pertama dan kedua, di sini pun akan muncul empat pertanyaan. 



Bedanya, spesifikasi keempat harus diarahkan pada pertanyaan, bagaimana 

menyeimbangkan pengembangan aktivitas ibadah dan mu’amalah anak sebagai peserta 

didik? Lebih dari itu secara maksimal, iman kepada Allah akan melibatkan sifat-sifat Allah 

dan nama-nama-Nya yang AGung sebagaimana yang tertuang dalam Kurikulum PAI SLTP 

kelas I. Adapun kaitannya dengan pengembangan aktivitas ibadah dan mu’amalah anak 

SLTP kelas I akan melibatkan sifat Allah bashar. Deskripsi pelaksanaan pembelajarannya 

akan tampak sebagai berikut: 

 Allah bersifat bashar, artinya bahwa Allah itu Maha Melihat. Tidak ada sesuatu pun 

yang ada di alam ini yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Dalam mengantisipasi 

proses paedagogisnya, dengan mempertimbangkan kondisi siswa usia 12-13 tahun dengan 

metode mau’izhah hasanah, adalah suatu sikap yang bijaksana jika Maha Melihatnya Allah 

itu dipertegas. Melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk, walaupun melihatnya 

makhluklah yang akan dijadikan dasar pengembangan pengajaran untuk meyakinkan 

bahwa Allah itu Maha Melihat. Kalau makhluk, termasuksiswa SLTP kelas Imelihatnya 

dengan mata, Allah melihat dengan bashar-nya sendiri. Maha Melihatnya Allah terhadap 

seluruh aktivitas makhluk, termasuk aktivitas siswa SLTP kelas I, menyentuh emosional 

mereka untuk bertindak sealur dengan yang telah digariskan oleh Allah. Melihatnya 

manusia terhadap kenyataan yang ada, menggerakkan hatinya untuk berbuat, ada yang 

mesti dipungut (luqathah), ada yang mesti dijual dan dibeli, ada yang diberikan (hibah), dan 

lain-lain, sementara Allah dapat dipastikan tidak seperti itu.Kalau begitu, secara 

paedagogis, menerapkan metode mau’izhah hasanah untuk meyakinkan bahwa Allah Maha 

Melihat, dapat dilakukan dengan pendekatan mu’amalah. Ilmu Pendidikan Islam yang 

mendasarkan pengembangan keilmuannya pada wahyu, pasti akan melegalisasi kalau 

menerapkan metode mau’izhah hasanah untuk meyakinkan Maha Melihatnya Allah itu 

dengan berpangkal pada penjelasan wahyu dan peringatan-peringatan yang menyentuh 

perasaan ketuhanan dan membangkitkan keteguhan dalam berpegang teguh terhadap 

pemikiran yang sehat. 

 Untuk pembinaan dan pengembangan mu’amalahnya, pendidik harus dapat lebih 

memanfaatkan pendekatan emosional daripada rasional, mengingat Maha Melihatnya Allah 

tidak empiris. Dilihat dari teknisnya, semua jalan pikiran di atas, untuk emmbuktikan 

bahwa Allah itu Maha Melihat.  

 Penjelasan yang menyentuh perasaan dapat berbentuk pengungkapan dalil aqli 

tentang ketidakmungkinan Allah buta, karena jika Allah buta maka dihinggapi sifat 

ketidaksempurnaan, dan sis-sialah segala perbuatan manusia. Allah tidakakan mengetahui 

siapa yang taat, dan siapa yang maksiat di antara makhluk-Nya. 

 

4. Tuntutan Keseimbangan Dunia dan Akhirat dalam Pengajaran Iman kepada 

Allah dengan Metode Mau’izhah Hasanah 



 Islam mengakui tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat nanti. Manusia yang 

kini hidup di dunia, termasuk siswa SLTP kelas I, setelah wafat akan hidup di akhirat untuk 

selama-lamanya. Metode mau’izhah hasanah dalam pengajaran Iman kepada Allah 

menuntut lahirnya keseimbangan dunia dan akhirat. Masalahnya, bagaimana menerapkan 

metode mau’izhah hasanah dalam pengajaran Iman kepada Allah bagi anak usia 12-13 

tahun agar dapat membantu menyeibangkan pengembangan hidup dunia dan akhirat 

mereka? Apabila dirinci permasalahan tersebut, sebagaimana pada saat membahas bahasan 

pertama, kedua dan ketiga, di sini pun akan muncul empat pertanyaan. Bedanya spesifikasi 

pertanyaan keempat diarahkan pada pertanyaan, bagaimana menyeimbangkan 

pengembangan dunia dan akhirat anak sebagai peserta didik? Lebih dari itu secara 

maksimal, iman kepada Allah akan melibatkan sifat-sifat Allah dan nama-nama-Nya yang 

Agung sebagaimana tertuang dalam kurikulum PAI SLTP kelas I. Adapun kaitannya 

dengan target pengembangan dunia dan akhirat akan melibatkan sifat Allah qudrat. 

Deskripsi pelaksanaan pembelajarannya akan tampak sebagai berikut: 

 Allah bersifat qudrat artinya bahwa Allah berkuasa mengadakan sesuatu menurut 

kehendak-Nya dan berkuasa meniadakan sesuatu menurut kehendak-Nya. Dalam 

mengantisipasi proses paedagogisnya, dengan mempertimbangkan kondisi siswa SLTP 

kelas I yang rata-rata usianya 12-13 tahun dan metode mau’izhah hasanah, tentu akan 

bijaksana kalau kekuasaan Allah itu dipertegas. Kuasanya Allah berbeda dengan kuasanya 

makhluk., walaupun kekuasaan manusialah yang akan dijadikan dasar pengembangan 

pengajaran untuk meyakinkan kuasanya Allah. Kalau kuasanya manusia, termasuk siswa 

SLTP kelas I, tidak berlaku dalam segala waktu dan keadaan bahkan kuasanya terbatas 

dengan berakhirnya dunia. Kenyataan ini mendorong hati manusia untuk memanfaatkan 

hari-hari dunianya. Dengan demikian, secara paedagogis, menerapkan metode mau’izhah 

hasanah untuk meyakinkan kuasanya Allah harus lebih berorientasi pada pendekatan sisi 

dunia, baru sesudah itu mempertimbangkan sisi kehidupan akhirat. 

 Ilmu Pendidikan Islam yang mengembangkan keilmuannya pada wahyu, jeals akan 

melegalisasi kalau menerapkan metode mau’izhah hasanah untuk meyakinkan Maha 

Kuasanya Allah. Implementasinya dengan berpangkal pada penjelasan 

wahyu/naqliyahyangdisertai dengan penjelasan-penjelasan yang menyentuhperasaan 

ketuhanan dan mampu membangkitkan keteguhan dalam berpegang pada pemikiran yang 

sehat. Untuk pengembangan kreativitas mereka dalam menelusuri kehidupan dunia, 

pendidik harus memanfaatkan pendekatan emosional daripada rasional, mengingat Maha 

Kuasanya Allah tidak bersifat empiris. Dilihat dari teknisnya, semua jalan pikiran di atas, 

untuk membuktikan bahwa Allah bersifat qudrat.  

 Dalil aqli yang mdnunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa dapat dilihat dari hal- 

ihwal langit, bumi, pergantian siang dan malam, pengaturan rezki seluruh makhluk yang 

ada dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini, semuanya cukup untuk dijadikan bukti ke 

Maha Kuasaan-Nya. 



 

Simpulan 

 Setelah memaparkan masalah pelaksanaan metode mau’izhah hasanah yang 

dianalisa dalam pengajaran iman kepada Allah bagi siswa SLTP kelas I dengan berorientasi 

pada empat prinsip keseimbangan Ilmu Pendidikan Islam, yakni (1) keseimbangan fisik, 

mental dan rohani; (2) individu dan social; (3) ibadah dan mu’amalah; dan (4) dunia dan 

akhirat, akhirnya dapat disimpulkan bahwa untuk menyeimbangkan pengembangan aspek-

aspek target keseimbangan di atas, menuntut dipertimbangkannya tiga pokok permasalahan 

yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, yakni metode mau’izhah hasanah, materi 

iman kepada Allah dan kondisi siswa SLTP kelas I. Secara rinci simpulannya akan terurai 

sebagai berikut: 

1. Tuntutan keseimbangan fisik, mental dan rohani siswa SLTP kelas I dalam 

pengajaran Iman kepada Allah dengan metode mau’izhah hasanah, maka 

implementasi paedagogisnya berpangkal pada penjelasan-penjelasan yang 

menyentuh perasaan dan memperteguh pemikiran ketuhanan yang sehat. 

2. Tuntutankeseimbangan individu dan social dalam pengajaran iman kepada Allah 

dengan melibatkan sifat mukhalafah li al-hawaditsi, praktek pengajarannya 

berorientasi pada pendekatan social. Dalam mengantisipasi proses paedagogisnya, 

dengan mempertimbangkan anak usia 12-13 tahun dan metode mau’izhah hasanah, 

implementasi paedagogisnya berpangkal pada penjelasan-penjelasan yang 

menyentuh perasaan dan memperteguh pemikiran ketuhanan yang sehat. 

3. Tuntutan keseimbangan ibadah dan mu’amalah dalam pengajaran iman kepada 

Allah dengan mengetengahkan materi bashar, sisi yang dijadikan identifikasi adalah 

sisi mu’amalah. Dengan mempertimbangkan anak usia 12-13 tahun, maka terlebih 

dahulu harus dipertegas esensi sifat bashar Allah. Pelaksanaan metode mau’izhah 

hasanah menuntut diuraikan penjelasan-penjelasan yang menyentuh perasaan dan 

memperteguh pemikiran ketuhanan yang sehat. 

4. Tuntutan keseimbangan dunia dan akhirat dalam pengajaran iman kepada Allah 

dengan melibatkan materi qudrat, orientasinya adalah sisi dunia. Dengan 

mempertimbangkan anak usia 12-13 tahun, menuntut para guru untuk terlebih 

dahulu mempertegas sifat qudrat Allah. Jika materi itu disampaikan dengan metode 

mau’izhah hasanah, impelemntasi paedagogisnya bertumpu pada berpangkal pada 

penjelasan-penjelasan yang menyentuh perasaan dan memperteguh pemikiran 

ketuhanan yang sehat. 
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