
Mengulang

1.Kenapa di Indonesia masih banyak
terjadi tawuran, intoleran, korupsi, 
tindak kriminal lainya?
padahal sejak di bangku sekolah dasar
sampai perguruan tinggi ada mata
pelajaran wajib agama, pancasila, 
kurikulum berganti-ganti secara
berkala.



PENGETAHUAN TENTANG MORAL DAN AGAMA, 
BELUM SAMPAI PADA PERILAKU

SISTEM PENDIDIKAN YANG MEMBANGUN 
KEMAMPUAN BERFIKIR RENDAH-”LOWER ORDER 

OF THINKING SKILL”



Trend Pendidikan yang dibutuhkan
abad 21?

2.

Mengulang







Apa tujuan Mama dan Papa 
menyekolahkan anak?



What 
do you 
see?



Student Success?

Selalu rangking 1

Pintar matematika

Ahli fisika

Ahli kimia

Ahli kedokteran

Ahli mekanika

Lulus Culmlaude

Pakar ekonom

Pakar Tatanegara

Ahli politik
Pengusaha sukses

Jadi orang kaya raya



“Ayah, Ayat Allah di Bumi”

Yayasan Ilmi
Bersama membangun peradaban menuju ridho Ilahi

SD Qu Hanifah



Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk
menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: 
"Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah
memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan
beruntung.



Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan
itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) 
dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) 
Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya
kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk
hamba-hamba Kami yang terpilih.



Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan
itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) 

dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) 
Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya

kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk
hamba-hamba Kami yang terpilih.

Surah Yusuf : Ayat 24



ANDAIKATA DIA YUSUF TIDAK MELIHAT 
TANDA (DARI) TUHANNYA. ?



Ada satu
kata kunci





kata kuncinya
itu adalah

AYAH



Bagaimana agar 
nasehat kepada

anak bekerja
dhasyat?



Belajar dari
keberhasilan

Luqman
dalam

mendidik anak

Jumhurahli tafsir berkata: 
Sesungguhnya anak

Luqman dulunya musyrik. 
Luqman terus

menasehatinya hingga ia
beriman hanya kepada

Allah saja.



Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada
Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur
untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran
kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Belajar dari Luqman



1. Orangtua memiliki hikmah dan
pandai bersyukur

2. Menasehati dengan nasehat
yang sesungguhnya

Diamana rahasianya?



Ibnu Katsir –rahimahullah-
menjelaskan,
“Pemahaman, Ilmu dan kalimat
bertutur.”

Tapi apa itu hikmah?



Surga di telapak
kaki ibu, Kunci nya

ditangan Ayah



Simpulan
Apa tujuan Mama dan Papa 

menyekolahkan anak?

Menciptakan peradaban
menuju ridho Ilahi


