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MODEL PENDIDIKAN TAUHID PADA KELUARGA
PENGUSAHA RELIGIUS

(Studi Deskriptif pada Keluarga H. Abdurrahman Yuri R.G.)
Oleh : Usup Romli

Abstrak
Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta yang menunjukan telah
terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat
di Indonesia, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Penyimpangan
tersebut penyebab utamanya adalah kurangnya pendidikan yang diberikan oleh
orang tua terhadap anak-anaknya dalam keluarga terutama pendidikan tauhid.
Pentingnya pendidikan tersebut dalam keluarga belum begitu optimal diberikan
oleh kebanyakan orang tua. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman
orang tua mengenai pendidikan tauhid dan fungsinya, sehingga mereka
mengabaikan pendidikan tauhid kepada anak-anak mereka. Penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pendidikan tauhid yang
dilaksanakan pada keluarga pengusaha religius di kota Bandung, sehingga
memberikan gambaran kepada keluarga-keluarga yang lain dalam melaksanakan
pendidikan tauhid dalam keluarga.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan
pendekatan kualitatif yang ditunjang oleh studi kepustakaan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah wawancara,
observasi dan studi dekomentasi.
Berdasarkan penelitian dan hasil pengolahan data menunjukan bahwa
pendidikan tauhid yang terlaksana mulai dari perencanaan, proses, sampai
kepada hasil, dalam keluarga pak AY berjalan dengan baik.

Kata kunci : Pendidikan tauhid, keluarga pengusaha, keluarga religius

A. PENDAHULUAN

Islam lahir membawa akidah ketauhidan, yang melepaskan manusia kepada
ikatan-ikatan kepada berhala-berhala, serta benda-benda lain yang posisinya
hanyalah sebagai makhluk Allah SWT. Ketauhidan tersebut membawa manusia
kepada kebebasan sejati terhadap apapun yang ada, menuju kepada ketundukan
hanya kepada Allah SWT.

Pembinaan nilai-nilai tauhid dilakukan selama 13 tahun oleh Rasulullah SAW,
waktu yang cukup panjang, namun hanya 40 orang saja yang mampu melepaskan
budaya nenek moyangnya, berani mengingkari leluhur mereka, dan menuju jalan
yang terang “Tauhid Islamiyah”. Begitupun nabi-nabi sebelumnya menempatkan
tuhid pada tempat yang pertama dan utama dalam dakwah kepada seluruh umatnya.
Sebagaimana dikemukakan oleh Asmuni (1993 : XIV) bahwa :
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Semua agama yang diturunkan Allah SWT ke muka bumi (agama wahyu)
menempatkan tauhid ditempat yang pertama dan utama. Karena itu, setiap Rasul yang
diutus Allah SWT mengemban tugas untuk menanamkan tauhid ke dalam jiwa
umatnya, mengajak mereka supaya beriman kepada Allah,menyembah, mebngabdi, dan
berbakti kepada-Nya; melarang mereka menyekutukan Allah dalam bentuk apapun,
baik zat, sifat, maupun af’al-Nya.

Pendidikan Tauhid merupakan landasan utama seorang muslim, identitas
muslim ditentukan oleh ketauhidannya yang benar. Tauhid ibarat sebuah pondasi
bangunan, kuat tidaknya suatu bangunan ditentukan oleh pondasinya, atau ibarat
akar sebuah pohon, hidup matinya pohon tergantung sehat tidaknya; kuat rapuhnya
akar pohon tersebut. Sehingga tauhid itu menjadikan seorang muslim hanya tunduk,
patuh pasrah kepada Allah. Pengakuan tersebut harus dicerminkan dengan
keyakinan teguh dalam hati, diucapkan secara lisan, serta teraplikasi dalam setiap
aktivitas gerak fisik.

Tidak adanya tauhidullah dalam diri seorang muslim tidak hanya berdampak
pada aspek keimanan dan keyakinan semata, namun sangat berpengaruh pula pada
seluruh aktifitas keseharian. Di zaman yang terus berkembang, pola pikir dan
penyimpangan yang manusia lakukan semakin lama semakin meluas. Bentuk
berhala yang dibuat manusia tidak lagi berbentuk patung atau hal gaib saja, tapi juga
harta, jabatan, kekuasaan dan kemewahan dunia telah manusia jadikan sebagai
“tuhan”. Hal itu disebabkan karena manusia telah diperbudak hawa nafsu yang
hanya mengejar kesenangan sesaat.

Ada beberapa kenyatan di Indonesia yang menunjukan sisi negatif dari prilaku
hampir seluruh lapisan masyarakat di negeri ini, hal ini disebabkan kurangnya
kualitas keimanan (tauhid) yang mereka miliki sehingga kurang pulalah kualitas
keislamannya. Misalnya terjadinya tawuran antar pelajar, merebaknya wabah
narkoba dan obat-obatan terlarang, seks bebas, dan perilaku amoral dan asusila
lainnya seolah-olah telah menjadi trend mark pada kalangan remaja. Ditambah
dengan berbagai kasus yang menjerat para pemimpin di negeri ini, seperti korupsi
dan mafia hukum.

Krisis multidimensi ini tentunya hanya bisa terselesaikan dengan jalan
pendidikan, sebab pendidikan sebagai salah satu elemen pembangunan bangsa,
yang secara langsung berkaitan dengan pembangunan mental, moralitas dan etika
masyarakat (peserta didik).

Tanggung jawab pendidikan seseorang merupakan tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah. Namun dalam pandangan Islam, bahwa pendidikan
pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Orang tua memiliki tanggung jawab
yang besar terhadap perkembangan anaknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mujib
(2008: 88) bahwa “Pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri”. Orang
tualah yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan anaknya,
karena sukses tidaknya anak tergantung pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya.
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Salah satu yang harus menjadi perhatian utama orang tua dalam mendidik anak-
anaknya adalah keimanan (ketauhidan). Keluarga merupakan lingkungan pertama
bagi pembentukan ketauhidan seorang muslim. Orang tua adalah unsur utama bagi
tegaknya tauhid dalam keluarga, sehingga setiap orang wajib memiliki tauhid yang
baik, sehingga dapat membekali anak-anaknya dengan ketauhidan dan materi-materi
yang mendukungnya, disamping itu pula anak dapat melihat orang tuanya sebagai
tauladan yang memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman, dan pengarahan.

Dari deskripsi di atas, menunjukan bahwa pendidikan keimanan (ketauhidan)
dalam keluarga amatlah penting, namun akhir-akhir ini pelaksanaannya belum
begitu optimal diberikan oleh kebanyakan orang tua. Hal ini mungkin disebabkan
oleh kurangnya pemahaman orang tua mengenai pendidikan tauhid dan fungsinya,
sehingga mereka mengabaikan pendidikan tauhid kepada anak-anak mereka.

Maka di sini perlulah model pendidikan tauhid dalam keluarga. Adapun model
yang paling ideal dalam pendidikan tauhid keluarga adalah keluarga Rasulullah
SAW, para Sahabat, dan para Ulama-ulama şalihīn.

Didasari latar belakang di ataslah penulis tergugah untuk meneliti mulai dari
perencanaan, proses, dan hasil pendidikan tauhid yang berlangsung dalam keluarga
yang menjalankan nilai-nilai keislaman dilingkungan keluarganya. Adapun keluarga
yang dimaksud adalah keluarga H. Abdurrahman Yuri R.G., yang merupakan
keluarga yang berlatar belakang pekerjaan orang tua sebagai pengusaha serta telah
menjalankan nilai-nilai keislaman dalam keluarganya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
memperoleh gambaran mengenai model pendidikan tauhid pada keluarga H.
Abdurrahman Yuri R.G. mulai dari perencanaan, proses serata hasil pendidikan
tauhid dalam keluarga tersebut, sehingga dapat dicontoh dan diterapkan oleh
keluarga-keluarga lainnya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Tauhid secara bahasa berasal dari kata وّحد  - یوّحد   توحیدا - yang berarti
mengesakan dan meniadakan bilangan al-wahdāniyāt. Sedangkan menuru istilāh 
tauhid adalah meniadakan persamaan dan keserupaan mengenai Zat Allah, sifat-
sifat-Nya, dan af’al-Nya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Jazairi (2001:
105):

Tauhid berasal dari kata wahhada-yuwahhidu-tauhidan yang berarti menyedirikan
(mengesahkan) dan meniadakan bilangan. Tauhid dalam definisi syarak ialah
meniadakan persamaan dan kesurupaan mengenai Zat Allah, sifat-sifat-Nya, dan
perbuatan-Nya; dan meniadakan sekutu dalam ketuhanan dan ibadah.

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan tauhid ialah penanaman kesadaran
dan keyakinan tauhid atau keesaan Allah SWT beserta keagungan asma′, sifat, dan
af’al-Nya, ke dalam diri anak disertai pemberian bimbingan, agar memiliki jiwa
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tauhid yang kuat dan mantap, serta memiliki tauhid yang kuat dan benar. Bimbingan
tersebut tidak hanya diberikan secara lisan atau tulisan namun yang paling penting
adalah dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan (Asmuni, 1993: 41).

Keluarga adalah lingkungan pertama bagi pembentukan ketauhidan anak.
Orang tua adalah unsur utama bagi tegaknya tauhid dalam keluarga, sehingga setiap
orang wajib memiliki tauhid yang baik, agar dapat membekali anak-anaknya dengan
ketauhidan dan materi-materi yang mendukungnya, di samping anak dapat melihat
orang tuanya sebagai tauladan yang memberikan pengetahuan sekaligus
pengalaman, dan pengarahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Asmuni (1993 :
XIII):

Dasar pendidikan tauhid dalam keluarga, termaktub dalam al-Qurān dan Hadiś. 
Adapun ayat-ayat al-Qurān yang menjadi sumber dari pendidikan tauhid tersebut 
diantaranya sebagai berikut:
1. Al-Bāqaraħ  ayat 132-133 
2. Luqmān ayat 13 
3. Dan hadiś Rasul yang menjadi dasar pendidikan tauhid dalam keluarga, 

sebagaimana yang dikeluarkan oleh Bukhari (al-Wahab, 1995: ), yakni:

ةطْرلَى الْفع لَدوي دلُووكُلُّ م ,انِهسجمي اَو انِهرصني اَو انِهدوهي اهوفَأَب .....  

  )أخرجه البخارى(

“Setiap anak dilāhirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada 
Allah). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama
Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi..... (HR Bukhari)

Tujuan pendidikan keimanan (tauhid) dalam keluarga, diungkapkan oleh al-
Gazali (Ihsan, 1998: 239) bahwa:

Tujuan pendidikan keimanan adalah agar anak didik menjadikan akhirat sebagai
orientasi utama dalam hidupnya. Melatih diri untuk mendekatkan diri (bertakorrub)
kepada Allah, membentuk kepribadian yang sempurna dengan bimbingan taufik serta
nur ilāhi agar terbuka jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Materi pendidikan tauhid dalam keluarga, secara keseluruhan terdapat dalam
rukun iman, meliputi:
1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada Malaikat-malaikat Allah
3. Iman kepada Kitab-kitab Allah
4. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah
5. Iman kepada Hari Akhir (Kiamat)
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6. Iman kepada Qada dan Qadar Allah
Adapun menurut Ulwan (2007: 165) mengungkapkan bahwa dalam pembinaan

keimanan kepada anak, ada beberapa materi yang harus disampaikan, berupa;
hakekat ketauhidan, masalah-masalah gaib, beriman kepada Malaikat, Kitab-kitab
samawi, Nabi dan Rasul Allah, sikasa kubur, surga, neraka, dan seluruh perkara
gaib.

Dalam memberikan pemahaman dari setiap materi pendidikan tauhid dalam
keluarga, tentu membutuhkan pendekatan dan metode agar tujuan dari pendidikan
tauhid akan tercapai. Pendekatan yang bisa digunakan dalam pendidikan tauhid
dalam keluarga diantaranya dengan pendekatan efektif, emosional, rasional, dan
pengalaman.

Adapaun metode yang dapat digunakan adalah sebagaimana yang diungkapkan
Al-Nahlawi sebagai berikut:
1. Metode hiwar (percakapan Qurān dan Nabawi)
2. Metode kisah Qurāni dan Nabawi
3. Metode keteladanan
4. Metode amśal (perumpamaan)
5. Metode pembiasaan
6. Metode ‘Ibrah dan mau’ziah
7. Metode targib dan tarhib

C. METODE PENELITIAN

Mengingat tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan model
pendidikan tauhid dalam keluarga pengusaha religius di kota Bandung. Oleh karena
itu, penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif. Selanjutnya, karena yang
akan diteliti ini hanya satu keluarga yaitu keluarga Abdurrahman Yuri, maka
penelitian ini akan sangat tepat menggunakan studi kasus.

Sedangkan pendekatan yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif
(Qualitative research) yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada
generalisasi (Sugiyono, 2007 : 8).

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif, karena dilakukan
terhadap variabel yang datanya sudah ada sekarang. Hal ini sebagaimana yang
disebutkan Suharsimi (1993 : 10) bahwa penelitian yang dilakukan dengan
menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi)
adalah penelitian deskriptif. Adapun teknik yang diambil oleh peneliti untuk
memperoleh data, yakni dengan observasi, wawancara dan studi dokumen sebagai
pelengkap.
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan dan Persiapan Pendidikan Tauhid dalam Keluarga

Perencanaan yang dimaksud berupa tujuan serta planing dan persiapan
pendidikan tauhid dalan keluarga AY. Berdasarkan hasil wawancara bahwa
pendidikan tauhid dalam keluarga AY memiliki tujuan, agar dalam diri anak
khususnya, umumnya anggota keluarga yang lainnya, hanya menjadikan Allah
sebagai sandaran pokok, tidak bersandar kepada manusia atau makhluk yang
lainnya. Tujuan yang tersebut merupakan tujuan yang ideal, karena sesuai dengan
firman Allah surat al-Ikhlas ayat 2 bahwa: “Allah tempat meminta segala sesuatu”.

Adapun persiapan yang dilakukan oleh keluarga AY dalam pendidikan tauhid
dalam keluarganya adalah berupa penyamaan persepsi pra-nikah, mempejari dan
memahami materi keislaman satu sama lain, serta meningkatkan kualitas keimanan
dan kesiapan dalam membina keluarganya berdasarkan tuntunan Islam, dengan cara
mempelajari berbagai buku terkait pendidikan anak dan melakukan observasi
terhadap keluarga muslim muda. Persiapan yang dilakuan oleh Pak AY dan istri
tersebut, menjadi masukan postif bagi setiap orang tua dalam mempersiapkan
dirinya, untuk membina dan mendidik anggota keluarganya agar memiliki kualitas
tauhid yang baik.

2. Proses Pendidikan Trauhid dalam Keluarga

Proses pendidikan tauhid yang dilakukan pak AY terhadap anaknya terbagi
menjadi beberapa tahapan, yakni; masa dalam kandungan, anak lahir, balita, kanak-
kanak, proses memasuki usia remaja dan usia dewasa. Mengenai pendidikan tauhid
dalam kandungan, pak AY beserta istri telah melakukannya dengan baik. Yakni
dengan banyak memperdengarkan bacaan al-Qurān disertai shalawat dan dzikir 
terhadap anak dalam kandungan. Caranya bisa langsung oleh kedua orang tuanya
terutama oleh ibu, atau dengan menggunakan radio tape yang didekatkan dengan
perut sang ibu, juga dengan mengajak sang ibu untuk mengikuti pengajian-pengajian
dan aktivitas di masjid.

3. Materi Pendidikan Tauhid dalam Keluarga

Untuk pemberian materi pendidikan tauhid dalam keluarga, pak AY
berpendapat bahwa ada pola untuk memberikan pendidikan terhadap anak. Yakni
dari tidak tahu menjadi tahu, dengan cara pemberian informasi, tahu menjadi faham,
dengan cara dipelajari, faham menjadi mampu, dengan cara dilatih, mampu menjadi
mau, dengan cara dimotivasi.
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Dalam penelitian ini ditemukan bahwa materi pendidikan tauhid yang diberikan
oleh pak AY beserta istri adalah rukun iman meliputi, iman kepada Allah, iman
kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-
rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada’ dan qadar Allah, serta
mengenai hal gaib. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Asmuni
(1993: 72) bahwa materi pendidikan tauhid dalam keluarga harus sesuai dengan
ruang lingkup tauhid itu sendiri. Adapun materi-materi tersebut tersimpulkan dalam
Rukun Iman, yakni:
a. Iman kepada Allah
b. Iman kepada Malaikat-malaikat Allah
c. Iman kepada Kitab-kitab Allah
d. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah
e. Iman kepada Hari Akhir (Kiamat)
f. Iman kepada Qada dan Qadar Allah

Keluarga pak AY nampak sekali bahwa materi keimanan terhadap Allah SWT,
ditempatkan pada prioritas utama dalam pendidikan tauhid kepada anak. Materi
tersebut meliputi Zat Allah, Sifat-sifat Allah, serta Af’al dan kewajiban seorang
makhluk kepada Allah. Al-Ghazali (Ihsan, 1998: 237) mengungkapkan bahwa
dalam pembianaan ketauhidan kepada anak diperlukan 4 hal pokok yakni :
a. Makrifat kepada Zat-Nya.
b. Makrifat kepada Sifat-sifat-Nya.
c. Makrifat kepada Af’al-Nya.
d. Makrifat kepada Syari’at-Nya

4. Pendekatan dan Metode Yang Digunakan Orang Tua dalam Mendidik
Ketauhidan Anak Dalam Keluarga

Pendekatan dan metode yang ditempuh oleh orang tua dalam menanamkan
keimanan kepada Allah, yaitu nampak pada cara dan prilaku orang tua AY dan anak
dalam kehidupan keluarga. Dalam menanamkan keimanan terhadap Allah SWT,
selain menggunakan pendekatan pengalaman dan emosional, juga orang tua
menggunakan pendekatan normatif dan rasional. Dalam hal ini, orang tua
menjelaskan makna dan pentingnya manusia menyertakan Allah dalam setiap
aktivitas. Begitupula orang tua dengan penuh kearifan dan bijaksana menjelaskan
mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Termasuk penjelasan normatif mengenai
setiap kejadian-kejadian dan ketetapan Allah kepada setiap hambanya. Dengan
menggunakan metode dialog, amsal, pemberian nasehat, targhib dan tarhib,
pembiasaan ibadah dan sedekah, serta ketauladanan yang dilakukan oleh kedua
orang tua sebagaimana yang telah keluarga pak AY lakukan dirumah. Apa yang
dilakukan pak AY dalam pendidikan tauhid terhadap anak ini, sesuai dengan yang di



Usup Romli Model Pendidikan Tauhid

8 Jurnal Tarbawi Vol. 1 No. 1 Maret 2012

kemukakan oleh Al-Nahlawi (Sauri, 2006: 49-51). Ia mengajukan lima metode
pendidikan keimana tauhid sebagai berikut:

1). Metode Hiwar (percakapan) Qur’ani dan Nabawi. 2). Metode Kisah Qur’ani dan
Nabawi. 3). Metode Amsal (perumpamaan)Qur’ani dan Nabawi. 4). Metode Keteladan.
5). Metode Pembiasaan. 6). Metode Ibrah dan Mauidzah. 7).Metode Targhib dan
Tarhib.

Dari beberapa metode tersebut, keluarga AY dalam menanamkan keimanan
kepada Allah tidak semuanya digunakan. Adapun metode yang digunakan meliputi;
Metode hiwar, metode amsal, keteladanan, pembiasaan dan ibrah mauidzah.
Begitupun dalam menyampaikan materi mengenai iman kepada hari akhir dan qada
qadar Allah, keluarga AY juga menggunakan metode yang serupa.

Adapun mengenai keimanan mengenai malaikat dan kitab-kitab Allah keluarga
AY lebih kepada metode ceramah dan pembiasaan. Lain halnya dengan keimanan
kepada nabi dan rasul, keluarga pak menyisipkan metode kisah yang pada intinya
untuk menunjang pembiasaan anak dalam melakukan aktivitas sesuai dengan
sunnah-sunnah rasul, disertai dengan contoh atau tauladan dari kedua orang tua.

Metode targhib dan tarhib belum begitu optimal digunakan oleh keluarga AY,
namun dalam menjelaskan perbuatan syirik dan bahayanya barulah metode ini
digunakan, yakni dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang alasan-
alasan dan dampak-dampak perbuatan dosa syirik baik di dunia maupun di akhirat.

5. Penanaman Situasi Yang Dikembangkan Orang Tua dalam Mendidik
Ketauhidan Anak dalam Keluarga

Situasi pendidikan tauhid dalam keluarga meliputi pembahasan aspek pisik dan
non pisik. Aspek pisik, keluarga pak AY tinggal di lingkungan Daarut Tauhid, jalan
Geger Suni No.47A, ia menempati rumah sederhana. Untuk memasukinya harus
melewati Daarul Jannah Cottages. Di teras rumah terdapat beberapa bunga dan
tumbuhan yang terawat rapih, rak-rak sepatu yang rapih dan lantai yang bersih
menggambarkan keluarga pak AY sangat memperhatikan kebersihan rumahnya. Di
dalam rumah tersebut terdapat, dapur, galeri busana muslimah, ruang pertemuan,
ruang kerja, toilet, dan tiga kamar pribadi. Di ruang pertemuan terdapat televisi,
kaligrafi, foto-foto keluarga dan terdapat sejumlah buku bacaan, baik yang
menyangkut agama maupun umum, yang tersusun rapih di dalam lemari. Kata-kata
hikmah dan hadiś-hadiś tertempel rapih di dinding rumah menambah suasana 
religius di dalam keluarga.

Yang menyangkut aspek non-pisik terlihat hubungan yang harmonis antara
anggota keluarga pak AY yang tercermin dalam sikap saling menghargai, sopan
santun penuh keakraban, masing-masing menjalankan tugas dan peranannya secara
teratur dengan penuh kedisiplinan. Pakaian busana muslimah selalu dipakai oleh
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anak perempuan, mereka senantiasa menjalin keakraban dan kemesraan dalam
suasana religius, penuh kelembutan dan kesabaran.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Tauhid dalam Keluarga

Fakor pendukung yang paling utama pendidikan tauhid dalam keluarga yaitu
sangat tergantung dari sikap orang tuanya. Orang tualah yang harus banyak belajar
dan memiliki kepedulian, kesungguhan serta nilai manfaat terhadap tauhid itu
sendiri, sebelum memberikannya kepada anak-anak. Namun pak AY sendiri tidak
menafikan faktor dari lingkungan rumah yang religius yakni Daarut at-Tauhid.

Adapun faktor penghambat dari pendidikan tauhid dalam keluarga, adalah
lingkungan tempat anak-anak bersosialisasi. Yakni pada saat anak-anak bersama
teman-temannya, ketika jalan-jalan dan bertetemu dengan orang-orang yang
beragam, sehingga ketika pulang ke rumah bahasa dan prilaku di luar rumah sedikit-
sedikit mulai diikuti anak. Namun sebagai orang tua pak AY beserta istri langsung
mengingatkan dan memberikan pemahaman bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai
dengan nilai-nilai keislaman yang telah mereka pelajari.

7. Evaluasi dan Hasil Pendidikan Tauhid dalam Keluarga

Dalam memberikan pengawasan terhadap perkembangan keimanan anak-anak,
pak AY lebih menekankan kepada aspek akhlak dan ibadah, juga kehati-hatian
dalam memilih teman dan lingkungan, terus berupaya menjalin komunikasi dengan
anak mengenai aktivitas kesehariannya di dalam dan di luar rumah. Adapun evaluasi
yang dilakukan pak AY, lebih kepada akhlak yang dimiliki anak. Evaluasi ini
diberikan setiap saat, di antaranya ketika pak AY atau istri akan dan telah
memberikan training dan ceramah di luar.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pada umumnya setiap anak dalam
keluarga pak AY, memiliki akhlak yang baik. Aktivitas ibadah shalat lima waktu
belum pernah mereka tinggalkan, begitupun dengan shalat berjamaah di masjid
merupakan hal yang sudah biasa untuk dilakukan. Dalam ‘amaliyah yang lain,
seperti tilawah dan ibadah sunat yang lainnya, tidak semua anak rutin
melakukannya. Berdasaran hasil wawancara dengan anak pertama dan terakhir,
untuk tilawah al-Qurān tidak rutin dilakukan setiap harinya. 

Sisi akidah yang diterapkan oleh pak AY dan istri, sangat terlihat dari cara
pandang anak dalam menyikapi masalah selalu disikapi dengan positif dan
dikomunikasikan kepada kedua orang tuanya. Ketika menghadapi ujian di
sekolahnya masing-masing, mereka mengakui belum pernah melakukan kecurangan
seperti mencontek atau yang lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keyakinan
akan eksistensi Allah, sudah tertanam dalam diri mereka.
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