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MATERI POKOK 1
Apa itu Home Education?
Resume Kulwap Grup Matrikulasi
� Selasa 1 Maret 2016
� Pukul
: 19.30- 21.00
�� Host
: Tissa
✍� Notulen
: Siwi dan Lala
Narasumber : Harry Santosa
� Apa itu Home Education? �
Ass.wr.wb
Ayah bunda apa kabar, tetap semangat ya ��
Ayah Bunda yg baik,
Home Education atau home based education atau pendidikan berbasis rumah adalah amanah
dan kesejatian peran dari setiap orangtua yg tak tergantikan oleh siapapun dan tdk bisa
didelegasikan kpd siapapun.
HE bukanlah memindahkan persekolahan ke rumah, bukan pula menjejalkan (outside in)
berbagai hal kpd anak2 kita namun membangkitkan dan menumbuhkan (inside out) potensi
fitrah2 dalam diri kita dan anak2 kita agar mencapai peran sejati peradabannya dengan
semulia2 akhlak.
Rumah2 kita adalah miniatur peradaban, bila potensi fitrah2 baik bisa ditumbuhsuburkan dan
dimuliakan di dalam rumah2 kita maka secara kolektif menjadi baik dan mulialah peradaban.
Setiap anak kita setidaknya memiliki 4 potensi fitrah sejak dilahirkan:
1. Potensi fitrah keimanan, setiap bayi yg lahir pernah bersaksi bhw Allah sbg Robb. Maka
setiap bayi yg lahir pd galibnya mengenal dan merindukan sosok Robb.
2. Potensi fitrah belajar, setiap bayi yg lahir adalah pembelajar tangguh sejati
3. Potensi fitrah bakat, setiap bayi yg lahir adalah unik, memiliki sifat bawaan yg kelak akan
menjadi panggilan hidup dan peran spesifik nya di muka bumi
4. Potensi fitrah perkembangan, setiap bayi sampai aqilbaligh dan sesudahnya, memiliki
tahap2 perkembangan yg harus diikuti. Tdk berlaku kaidah makin cepat makin baik.
Ke 4 potensi fitrah ini sebaiknya simultan, seimbang dan terpadu. Kurang salah satunya akan
memberikan hasil yang tidak paripurna. Jika pendidikannya benar dan tepat, maka resultansi
dari ke 4 fitrah ini adalah insan kamil yang memiliki peran peradaban.
Fitrah bakat tanpa fitrah keimanan akan melahirkan talented professional yang berakhlak
buruk, begitupula sebaliknya fitrah keimanan tanpa fitrah bakat akan melahirkan orang2
beriman yg paham agama namun sedikit bermanfaat.
Lihatlah mereka yang berbakat menjadi pemimpin tanpa akhlak maka akan menjadi diktator.
Begitupula mereka yang bertauhid tanpa bakat, akan sangat sedikit memberi manfaat.
Fitrah belajar tanpa fitrah keimanan akan melahirkan para sciencetist dan innovator yang
berbuat kerusakan di muka bumi, begitupula sebaliknya fitrah keimanan tanpa fitrah belajar
akan melahirkan generasi agamis namun mandul dan tidak kreatif.
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Fitrah belajar tanpa fitrah bakat akan melahirkan pembelajar yang tidak relevan dengan
jatidirinya, begitu pula sebaliknya, fitrah bakat tanpa fitrah belajar akan melahirkan orang
berbakat yang tidak innovatif. Berapa banyak kita lihat orang yang bakatnya hanya berhenti
sebagai hobby semata.
Semua fitrah personal itu jika tidak ditumbuhkan sesuai fitrah perkembangannya akan
membuat generasi yang tidak matang dan tidak utuh menjadi dirinya.
Fitrah belajar dan fitrah bakat yang tumbuh bersamaan dengan fitrah keimanan melahirkan
generasi yg inovatif, produktif dan berakhlak mulia. �
Tanya- Jawab:
1� Bunda Rina, Salatiga dan Bunda Mahrita, Banjarmasin
Apakah home education sama dengan home schooling? Atau beda? Jika berbeda, apa
perbedaan keduanya? Bgmn kurikulum HE? Apakah sama dg sekolah biasa?
Jawaban:
1⃣bunda Rina yg baik,
Home based Education atau Home Education bisa sama dengan Home Schooling (HS)
jika para pelaku HS tidak memindahkan sekolah ke rumah. HE adalah prinsip dan
kewajiban bukan pilihan krn kewajiban orangtua mendidik anak anaknya sudah ada
sejak zaman Nabi Adam A.S.
Sementara HS baru ada sejak tahun 1970an akibat berbagai riset lapangan yg
menyatakan sistem persekolahan modern salah arah dan menghambat perkembangan
anak. Tokohnya adalah John Holt, Ivan Illich dengan gerakan unschooling society
dsbnya.
HS awalnya adalah diniatkan utk freedom learning, agar anak bebas belajar sesuai
minatnya, namun hari ini banyak pelaku HS yang membawa kurikulum sekolah ke
rumah shg anak2 akhirnya kembali tdk merdeka dalam belajar.
HE bukan saja "membebaskan" fitrah belajar utk tumbuh indah paripurna, namun
juga fitrah iman, fitrah bakat, fitrah sosial, fitrah seksualitas, fitrah estetika dll. HE
fokus pada inside out (pembangkitan), bukan outside in (pengisian). Jika ada HS yang
demikian maka sejalanlah dengan HE ⃣.
Kurikulum sekolah bisa saja jadi referensi, namun HE lebih banyak menemani,
memfasilitasi dll daripada mengajarkan ⃣
https://drive.google.com/file/d/0BzY0Dw3yPYGALTBYYXFFVS00UWlOODJHSUlyW
mlNSmRIOUpr/view?usp=sharing
2� Bunda Husnul, Samarinda
1. Apakah mengajarkan kemandirian/disiplin kepada balita termasuk HE?
2. Apakah anak balita di perbolehkan untuk bermain bersama anak seumurannya di luar rmh
Lalu bagaimana cara kita sbg ortu menjaga fitrah anak supaya tidak terkontaminasi oleh
temannya tsb krn perbedaan pola asuh atau anak seusia itu msh blm perlu untuk sosialisasi dg
lingkungan sekitar rmh?
Jawaban:
2⃣bunda Husnul yg baik,
1. Tentu saja, namun bertahap sesuai fitrah perkembangan usia dengan cara yang tdk
menciderai fitrah dan sesuai keunikan fitrah masing masing anak. Dalam konsep dan
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praktek HE, tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik, segala sesuatu akan indah
bila tepat saatnya. Kami bahkan mendorong agar anak anak kita mandiri ketika
mencapai aqilbaligh. Itu akan tercapai jika fitrah2 semuanya tumbuh terpadu sesuai
tahapannya
2. Tahap usia 0-7 tahun memang masa emas untuk membangkitkan fitrah keimanan,
dengan metode keteladanan dan atmosfir keshalihan, hasilnya dalam wujud kelekatan
pd orangtua serta kecintaan dan keridhaan kpd Allah, Rasul, Kitabullah dstnya.
Namun disisi lain usia ini juga rentan terpapar baik penyakit fisik maupun penyakit
moral lingkungan. Hal2 yg bisa kita kendalikan spt TV dll sebaiknya dihindari sama
sekali, namun mengurungnya sama sekali agar tdk terpapar juga tidak bijak.
Sepanjang lingkungan di luar rumah tdk parah betul, terpapar ringan sesekali tidak
mengapa, agar anak imun thd kebathilan. Imunisasi lebih baik dari sterilisasi. Terlalu
steril juga tdk sehat.
Misalnya tiba tiba pulang membawa ucapan buruk, meniru temannya. Nah ini
kesempatan kita utk memperbaikinya dengan modal kelekatan selama ini, yakinlah
anak yg lekat dengan ayahbunda nya akan lebih percaya sama ucapan ayahbundanya.
Bacakan atau dongengkan kisah2 keteladanan yg inspiratif dan berkesan mendalam
bagi anak anak.
Ibarat main hujan2an, bolehlah sesekali anak anak main hujan2an sepanjang bukan
hujan besar, agar mereka imun dari penyakit ⃣
3� Bunda Fitri, Salatiga
adakah keterkaitan antara HE dengan ibu yg bekerja, bila ada sejauh mana pengaruh nya,
apabila mmg terpaksa ibu harus bekerja ,adakah solusi agar HE tetap menjadi prinsip dalam
mengasuh anak... terimakasih..
Jawaban:
3⃣bunda Fitri yang baik,
Konsep dan praktek HE yang kita usung adalah bukan memindahkan sekolah ke
rumah dengan kurikulum rigid dan rumit. Namun fokus pada membangkitkan fitrah
yg sudah Allah instal dalam diri anak kita dan anak anak kita. Dialektika ttg
pendidikan bagi pelaku HE, bukanlah ttg menanyakan PR, tugas sekolah, nilai yg
buruk, perilaku buruk di kelas dll tetapi lebih kpd upaya memberi idea menantang dan
inspirasi hebat, ajakan merancang project based laerning/activities misalnya ekpedisi
ke Ujung Kulon ketika liburan, belajar mandiri secara bersama dengan eksplorasi
dunia nyata maupun dunia maya, mengunjungi panti asuhan dan terlibat aktifitas
sosial keagamaan dsbnya. Kita bisa gunakan skype utk video chat dsbnya. Memang
bagi ibu dan ayah yg banyak di luar rumah akan tdk sebaik yg full di rumah, namun
bisa lebih efektif ketimbang banyak mengajar atau mengirim les private tanpa
perencanaan. Anak yg fitrah belajarnya tumbuh akan belajar sepanjang hayatnya dan
melahirkan inovasi melestarikan alamnya, anak yg fitrah imannya tumbuh akan ridha
dan cinta pada kebenaran dan berakhlak mulia sepanjang hayatnya, anak yg fitrah
bakatnya tumbuh maka akan punya peran peradaban hebat kelak ketika aqilbaligh
anak yg fitrah seksualitasnya tumbuh sehat akan menjadi lelaki dan ayah sejati atau
wanita dan ibu sejati kelak ketika dewasa dstnya. Inilah point HE berbasis fitrah �
4� Bunda Widya, Slawi-Tegal
1. Bagaimana memulai untuk bisa menumbuhkan keempat fitrah tsb?
2. Langkah2 nya?
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3. Untuk bisa spt di atas apa msh di sekolahkan atau model hs?
Jawaban:
4⃣bunda Widya yg baik,
1. Semua pendidikan yg sejati mensyaratkan agar pendidik memulainya dengan
pensucian diri (tazkiyatunnafs) , yaitu banyak mendekat kpdAllah shg diberikan
kebersihan jiwa, kebersyukuran atas semua pemberian Allah shg melahirkan jiwa yg
yakin, tenang, rileks dan optimis dalam mendidik. Bhw tdk ada anak yg diciptakan
tanpa maksud penciptaan yg baik, tak mungkin ada anak yg dilahirkan tanpa peran
istimewa yg sdh Allab tentukan untuknya dstnya. Kedekatan pd Allah SWT akan
memunculkan qoulan sadidia, yaitu ucapan dan tutur yg indah berbobot, idea dan
gagasan yg inspiratif dan keren, sikap dan perilaku yg mulia shg layak diteladani.
2. Langkah teknisnya adalah paham dan yakini konsep fitrah, pahami dan detailkan
framework pendidikan berbasis fitrah menjadi personal kurikulum sesuai tahap
perkembangan dan fitrah keunikan anak masing2. Lalu eksekusi dan konsisten serta
monitor progressnya. Jalankan dengan tenang dan rileks, yakin, bahagia dan optimis.
Framework akan dibahas perlahan dalam kuliah.
3. Bagi HE , sekolah adalah opsi saja, syaratnya harus sejalan dan mendukung dengan
program pendidikan fitrah yg telah kita rancang dan jalani utk tiap anak anak kita. ⃣
5� Bunda Yana, Bekasi
Assalamu'alaykum ust. Harry,
HE merupakan pendidikan yg jd kewajiban setiap org pd anak yg tdk dpt dialihkan pd org
lain/pihak lain & pelaksanaannya pun bukan dg menjejalkan (outside in) namun dg
menumbuhkan fitrah (inside out)...
1. Bagaimana kita tahu apa fitrah kita, fitrah pasangan kita & fitrah anak kita, lalu bagaimana
cara menumbuhkan fitrah tersebut secara bersamaan agar seiring sejalan?
2. Bagaimana menyikapi pasangan (suami/istri), keluarga besar & lingkungan yg blm paham
ttg menerapkan HE dlm rumahtangga?
( ttg pendidikan dg cara menumbuhkan fitrah & bukan dg cara menjejalkan)
Krn menurut saya (silakan dikoreksi bila saya salah) sebagian besar proses pendidikan pd
anak saat ini justru sesuatu yg wajar bahkan harus dilimpahkan pd org lain/pihak lain yg
dianggap lbh kompeten drpd ortunya.
3. Utk bergabung dg grup ini jg bersama dg pasangan, tp bgmn menyikapinya bila pasangan
tdk ingin byk teori/ingin praktisnya saja/bahkan ada yg menyerahkan proses "mikir"nya pd
pasangan & dia bantu pelaksanaannya saja?
Jawaban:
5⃣bunda Yana di Bekasi yang baik,
1. Fitrah itu meliputi fitrah bakat, fitrah iman, fitrah belajar, fitrah seksualitas dll.
Mungkin yg dimaksud "bsgaimana kita tahu fitrah kita" adalah fitrah bakat.
Fitrah bakat ini sesungguhnya adalah secara mendasar adalah cara merasa, cara
berfikir dan cara bersikap dari seseorang yg unik, yg kelak akan menjadi misi hidup
atau peran spesifiknya di muka bumi. Fitrah bakat ini memang harus digali dan
ditemukan shg kombinasi fitrah bakat ayah ibu menjadi core mission keluarga dan
menjadi landasan pembuatan kurikulum pendidikan anak2 di rumah yang disesuaikan
dengan semua potensi fitrah anak anaknya sehingga menjadi seiring sejalan.

HEbAT (HOME EDUCTION based on AKHLAQ and TALENTS) Community
2. Mensikapi yang belum paham adalah ya diberikan keteladanan bhw pilihan HE
memberikan perkembangan fitrah anak anak yg lebih baik. Di awal2 HE tentu sulit
memberikan hal ini krn baru memulai krn orang lain akan meminta bukti hasil, pdhl
HE bukan berorientasi hasil yg segera, misalnya anak yg bisa baca hitung sejak dini
belum tentu suka baca dan berlogika, anak yg bisa banyak doa dan hafalan ayat belum
tentu cinta alQuran dstnya. Jadi jalani saja dengan konsisten sampai kemudian
keluarga besar melihat bahwa anak anak kita tumbuh lebih bahagia, dengan gairah
belajar yg meluap2 (pertanda fitrah belajarnya tumbuh sehat), dengan gairah cinta pd
Allah dan Rasul serta kebenaran yg besar (pertanda fitrah imannya tumbuh sehat),
dengan gairah beraktifitas yg keren sesuai passionnya (pertanda fitrah bakatnya
tumbuh sehat) dstnya.
Melimpahkan pengajaran skill dan knowledge bisa saja dgn pihak lain jika diperlukan
sbg pendukung, tetapi keseluruhan HE tidak menyuruh kita banyak mengajar tetapi
menemani anak dalam membangkitkan gairah fitrah belajar sehingga mereka akan
belajar mandiri sepanjang hayatnya, begitupula dengan fitrah2 lainnya. Pada tahap
tertentu anak membutuhkan Maestro yg sesuai dengan fitrah bakatnya utk
pengembangan perannya.
3. Sejujurnya kita berhadapan dengan sistem pendidikan dan masyarakat yg sdh
seratus tahun lebih memberhalakan kecerdasan akademis semata. Padahal mereka
tahu bhw sistem ini buruk, namun tdk punya pilihan lain. Jika pasangan ingin praktis,
ya jalankan saja yg praktis tapi jangan instan dan merusak fitrah.
Kita butuh pemahaman konsep yg kuat dan mendalam, krn praktek tanpa landasan
konsep yg kuat akan membuat kita bagai "bunglon", mudah merubah orientasi krn
pengaruh kiri dan kanan, bukan krn kebutuhan hakiki fitrah anak anak kita dan
orientasi peran peradaban yg baik kelak. ⃣
6� Bunda Yani, Wonosobo
1. Apakah konsep HE mengharuskan ibu di rumah (tidak bekerja)?
2. Bagaimana menerapkan konsep HE jika ibu bekerja?
Jazakumulloh.
Jawaban:
6⃣ bunda Yani Wonosobo yg baik,
1. HE adalah kewajiban bukan pilihan. HE juga dianjurkan tidak banyak mengajar
(outside in) dengan kurikulum rigid dan rumit, tetapi fokus pada membangkitkan dan
membebaskan fitrah secara alamiah dengan panduan kurkulum berbasis fitrah.
Dengan demikian waktu2 mendidik dengan anak anak baik fitrah belajar, fitrah iman
dll adalah waktu2 yg membangkitkan gairah, kebersamaan, eksplorasi dan
pengamatab menyenangkan juga proyek2 belajar maupun aktifitas yg seru ketika
weekend maupun ketika diskusi online. HE juga bukan belajar di rumah, tetapi di
universitas kehidupan dan pengalaman nyata. Ibu dan ayah bekerja, lebih efektif
menjalankan HE daripada menyekolahkan anak2nya jika paham caranya.
2. Rancanglah personal kurikulum utk tiap anak2 kita, pastikan kitalah yg merawatnya
dan menjamin everything "right on place". Jika bekerja atau berkarir maka
tantangannya adalah membuat kurikukum yg efisien dalam pelaksanaan program dan
manajemen komunikasi yg efektif. ⃣
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7� Bunda Prita, JakSel
Tujuan kami bergabung dgn grup ini adalah tentunya berikhtiar u/mencari pola pendidikan yg
jauh lbh baik dr sistem yg ada bagi anak/keluarga kami, yg tampaknya sudah pasti
membutuhkan peran serta kedua ortu yg lbh aktif.
Pertanyaan: bagaimana dgn anak2 yg nasibnya tdk seberuntung kami, di panti asuhan
misalnya, apakah mrk jg bs mendapat kesempatan (yg wlpn tdk akan bs sama persis)
u/mendapat model pendidikan sesuai prinsip HE ini?
Terima ksh
Jawaban:
7⃣bunda Prita yg baik,
HE pun pada tahap tertentu memerlukan komunitas untuk bersama sama dalam
mendidik, misalnya outing bersama, magang pd maestro, homestay pd keluarga shalih
dll. It takes a village to raise a child. Butuh orang sekampung utk membesarkan anak.
Program mendidik bareng ini kami sebut CBE, community based education, sebagai
lanjutan HE.
Maka anak anak maupun lembaga darimanapun termasuk panti asuhan, anak dhuafa,
nak jalanan dll dapat disertakan dalam program program CBE ini di tiap kota ⃣
8� Bunda Ika, Tegal
Jk sesuai fitrah usia brp kira2 yg pas ngajari anak membaca,menulis dan berhitung ya?
Makasih sblmnya
Jawaban:
8⃣ bunda Ika yg baik,
Pertanyaan fitri utk tiap tahap adalah "apakah anak perlu", bukan "apakah anak
mampu". Anak yang bisa membaca terlalu dini juga belum bisa mengikat makna pd
usia itu, disamping otak kirinya belum siap utk belajar merangkai simbol.
Banyak pakar maupun psikolog muslim yg keberatan calistung diajarkan saat usia di
bawah 7 tahun. Selain golden age 5 tahun pertama ternyata bukan di aspek kognitif,
tetapi aspek imajinasi abstraksi dan justru golden age bagi fitrah keimanan, bahasa
ibu, senso motorik, kisah2 inspiratif, kelekatan ayahbunda dll yg memerlukan effort yg
cukup banyak dibanding calistung.
Hati2 bhw anak2 yg bisa membaca terlalu dini belum tentu suka membaca, anak2 yg
bisa berhitung usia dini belum tentu suka berlogika dan bernalar dstnya. Maka
utamakan dulu cinta buku sebelum membaca buku, cinta bernalar sebelum berhitung
dstnya. Jika ingin anak bisa membaca alQuran maka lakukanlah dulu gairah mencintai
alQuran dan reciting (dibacakan/dilantunkan) bukan reading (membaca) ⃣
9�Bunda Iing, jogja
Pak harry, saya sepakat, idealnya memang setiap keluarga bisa menerapkan HE untuk
generasi yg lebih berkualitas.
Akan tetapi riilnya, tidak setiap keluarga mampu menjalankannya, entah karena pemahaman,
urusan ekonomi, atau yg lainnya (misal single parent).
Saya&teman-teman yg sedang menggiatkan program edukasi dan pemberdayaan keluarga di
Jogja, ingin merintis CBE. Sayangnya, sebagian orang tua yg berminat bergabung belum
menerapkan HE diantaranya memiliki hambatan yg saya sebutkan tadi.
Pertanyaan saya:
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1. Apa yg sebaiknya saya&teman komunitas lakukan untuk menjembatani dua hal tsb?
2. Langkah-langkah sistematis apa sajakah yg perlu kami siapkan?
Terima kasih ��
Jawaban:
9⃣bunda Iing yg baik,
Ini pertanyaan advance.⃣
1. Ideally CBE adalah lanjutan HE. Namun ketika saya di SA Ciganjur pertama kali
CBE diterapkan pada kondisi orangtua tidak sama pemahamannya dan
pelaksanaannya. Dimulai saja forum forum utk Ortu offline (kopdar) yang membahas
bersama problem maupun program. Memang harus ada inner circle yang menggodok
program sebelum difloorkan, lalu presentasikan dan minta masukkan serta kontribusi
peserta dalam bentuk apapun. Bangun kesadaran bhw mendidik adalah kewajiban ortu
dan akan sangat efektif jika berjamaah.
Program tidak harus ribet dan rumit, misalnya outing ke museum, planetarium, wisata
terdekat atau sekedar olahraga bersama yg tdk formal dll. Bekali ortu dengan
worksheet utk pengamatan anak dan games berupa WWP - work with parent dll. Seru
dan rileks. Perlahan keinginan HE juga tumbuh bersamaan kesadaran ttg amanah
merawat fitrah anak, kebersamaan dalam mendidik, menciptakan lingkungan yg sehat
dan ramah anak bukan cuma defense thd yg buruk dll
2. Secara sistematis, background process nya adalah
a. Mapping resources. Petakan kekuatan dan sumberdaya komunitas. Petakan
stakeholder yg terlibat siapa saja jika ada pihak lain yg terlibat misalnya lembaga,
yayasan, koperasi, donatur dll.
Buat lingkaran2, tim inti, pendukung dan penggembira, utk memahami dinamika
komunitas dan pemanfaatan sumberdaya
b. Program plan. Rancang program yang benar (do the right thing) dengan cara yang
benar (do the thing right). Sesuai kemampuan dan kebutuhan. CBE ini meliputi
program utk ortu, untuk anak di bawah 10 dan untuk anak di atas 10 tahun.
c. Beri panggung kontribusi utk semua. Libatkan setiap sumberdaya dalam proses
mendidik. Siapapun dalam komunitas bisa berkontribusi apapun misalnya berbagi
ilmu (utk ortu maupun anak), donors, info2 jaringan program spt tanam pohon, csr,
ngo pendidikan, taman bacaan dll, juga bisnis bersama yg relevan utk revenue
komunitas maupun wahana belajar, dsbnya.
d. Buat AD/ART agar mencegah konflik kepentingan yg mengatur hak dan wewenang
serta kewajiban masing.
e. Mulai saja, jangan ragu. inshaAllah "akan lahir banyak idea dan pengikut". Setiap
yang baik dan sesuai fitrah, maka manusia seharusnya lebih cenderung kepadanya. ⃣
1�1� Bunda Rina, Salatiga
Apa contoh kegiatan untuk menumbuhkan (inside out) ke-4 fitrah tersebut dalam diri anak
usia 5 th?
*utk fitrah keimanan insyaAllah saya sudah faham. Namun utk fitrah belajar, bakat, dan
perkembangan belum begitu yakin.� terimakasih
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Jawaban:
1⃣0⃣bunda Rina yang baik,
Fitrah belajar dibangkitkan dengan idea menantang dan inspirasi berkesan sesuai
tahapannya (fitrah perkembangan).
Jika anak di usia 5 tahun, maka fitrah belajarnya tumbuh dengan banyak
menginteraksikan senso motoriknya (muscle memory) di alam, spt menyentuh,
memegang, mengendus, mencium dll. Riset membuktikan volume otak anak
berkembang dengan banyak bermain baik di alam maupun dengan orangtua.
Manfaatkan momen apapun spt jalan jalan, ada momen menarik, bahkan ada musibah
dll utk membangkitkan gairah belajarnya, pancing agar anak kita mengajukan
pertanyaan2 5W, 3H. Apa ya? Kapan ya? Darimana tuh? Kok begitu ya? Bagaimana
jika? Buka ensiklopedia, buka alQuran dsbnya.
Riset juga membuktikan anak akan memiliki fitrah belajar dan sosial yang sehat jika
para ayah banyak bermain dan bercerita dengan anak anaknya pada usia ini, bahkan
sampai usia 10 tahun, agar imaji2 ttg kehidupan, ttg diri, ttg Allah dll terbangun oleh
ayahnya.
Executive functioning sebagai bagian dari pembentukan fitrah kepemimpinan dapat
ditumbuhkan dengan memelihara hewan dan tumbuhan yang disukai. Beri
tanggungjawab memberi makan dll.
Fitrah belajar dari sisi bunda, banyak ditumbuhkan "dengan bahasa ibu" yang utuh
lewat banyak dialog dan membacakan buku2 bersastra cukup baik, tidak berat tapi
juga jangan terlalu ringan.
Di usia ini anak masih ego sentris, dirinya masih sebagai pusat semesta, maka puaskan
egonya agar utuh menjadi identitas dirinya, baik secara seksualitas (jelas cowo atau
cewe sejak usia 3 tahun) maupun fitrah bakat (sifat2 unik).⃣
1�1� Bunda Purdayanti
1. Home education mulai diluncurkan kapan?
2. Stimulan untuk ke 4 fitrah tersebut apa saja?mohon penjelasannya.Makasih
Jawaban:
1⃣1⃣ bunda Purdayanti yang baik,
1. HE ada sejak zaman Nabi Adam AS sudah ada, jauh sebelum persekolahan modern
ada dan sebelum HS ada tahun 1970an.
2. Stimulan dalam terminologi kita adalah difasilitasi dan ditemani dalam
menumbuhkan dan membangkitkan (inside out) fitrahnya.
Fitrah iman ditumbuhkan dan dibangkitkan dengan keteladanan dan atmosfir
keshalihan.
Fitrah belajar ditumbuhkan dan dibangkitkan dengan idea menantang dan inspirasi
hebat.
Fitrah bakat ditumbuhkan dan dibangkitkan dengan konsistensi dan disiplin pada
aktifitas dan kegiatan yg diminati/disukai. Walau berubah2 amati saja dan akan mulai
konsisten di usia 10 tahun.
Fitrah seksualitas ditumbuhkan dan dibangkitkan dengan kelekatan ayah dan bunda.
Fitrah perkembangan adalah tahapan pertumbuhan utk tiap fitrah, sejak 0-2, 3-6, 7-10,
11-14, >15 tahun. Tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik, tetapi segalanya akan
indah pada saat yang tepat. ⃣
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1�2� Bunda Adis, Samarinda dan Bunda Siti Mukamimah, Kendal
Apakah hobby dari setiap anak itu pasti sebuah bakat ? Jika ada perbedaannya bagaimana
orang tua membedakan antar hobby anak dan bakat anak .. dan mana yang harus lebih
dominan untuj di support ? Hobby atau bakat ? Makasih
Jawaban:
1⃣2⃣ bunda Adis dan Bunda Siti Mukamimah, Kendal yang baik,
Hobby adalah bakat yang biasanya hanya sekedar sambilan. Hobby jika dilakukan
dengan semangat, ditunggu2, dilakukan dengan asik seolah waktu berhenti, lalu
diakhiri tanpa mengatakan "akhirnya kelar juga" , diulang2 tdk bosan maka itulah
bakat. Jika diseriuskan maka bakat akan menjadi peran peradaban atau misi
kehidupan anak kita yg kelak memberi manfaat bagi dirinya dan orang banyak. Mohon
dicatat, bahwa hebat belum tentu bakat, apabila diulang2 membosankan anak. ⃣

1�3�Bunda kiki, Jogja
Pak harry yg baik, mohon penjelasan ttg fitrah perkembangan yg harus dilalui setiap manusia.
Meliputi perkembangan apa saja dan apa maksudnya tdk berlaku kaidah makin cepat makin
baik? Jazakallahu khayran
Jawaban:
1⃣3⃣bunda Kiki yg baik,
Fitrah perkembangan ini adalah sunnatullah pertumbuhan. Setiap segala seuatu di
alam semesta memiliki tahapan pertumbuhan sesuai karakeristik/fitrahnya/kodrat
masing masing, begitupula manusia. Kitabullah dengan jelas menyebut angka pada
usia 0, 2, 7, 10, pre aqilbaligh, aqilbaligh, postaqilbaligh dstnya. Dalam pendidikan
anak maka semua tahap masuk dalam tahap sebelum aqilbaligh (pedagogi) dan paska
anak anak disebut aqilbaligh (pemuda/andragogi). Islam bahkan dunia tdk mengenal
istilah remaja.
Maka kami membagi tahapan rincinya menjadi 0-2 karena ada menyusui, 3-7 karena
ada pentah sholat di usia 7, lalu 7-10 krn ada pemisahan kamar pada usia 10 dan boleh
dipukul jika meninggalkan sholat (sbg warning) lalu ada 11-14 yaitu persiapan
aqilbaligh utk mandiri dan memikul beban syariah yg umumnya dicapai pd usia 14-15
tahun.
Fitrah ibarat benih dan kitalah petaninya. Ibarat menanam benih maka segala sesuatu
akan indah pada waktunya, tdk bijak terlalu lebay obsesif, juga tidak bersyukur jika
lalai pesimis ⃣
1�4� Bunda No name
1. Apa bedanya anak patuh karena "menurut" pada orang tua.. dengan " takut" kepada ortu.
Karena kadang saya merasa serba salah.. anak2 suka bilang saya galak/ suka marah.. padahal
saya hanya berusaha tegas..
2. Bagaimana memetakan bakat untuk anak laki2 yg sudah 10 tahun? Apakah ada tes nya?
Demikian. Terimakasih
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Jawaban:
1⃣4⃣ bunda Noname yg baik,
1. Patuh adalah bentuk kesadaran, takut adalah bentuk keterpaksaan. Anak anak akan
patuh jika dilibatkan dalam proses dan kesadaran utk melakukan sesuatu tanpa ada
kita atau tidak, tetapi takut hanya akan dilakukan jika ada kita saja. Jika ketegasan
kita melukai jiwa anak kita maka mereka merasa kita galak, krn galak tdk disukai oleh
siapapun. Jika ketegasan kita membangun kesadaran maka mereka akan merasa kita
bermakna dan berwibawa.
Coba bunda definisikan dan review kembali apakah ketegasan kita selama ini melukai
perasaan anak anak kita, misalnya memaki atau mengkritik terlalu keras atau terlalu
panjang/tdk efektif instruksinya bercampur marah shg tdk dipahami.
2. Ya ada alatnya, free. www.temubakat.com . Namun itu hanya tools saja, yang terbaik
adalah pengamatan dengan penuh empati thd momen atau aktifitas yg anak kita sangat
sukai (gue banget) selama setahun terakhir. ⃣

1�5�Bunda Reni, Cilegon
Setiap anak terlahir dengan fitrah dan salah satu nya fitrah kelembutan, namun bagaimana
menghadirkan kembali fitrah kelembutan pada anak yang suka berteriak dan terkadang
berkata kasar kepada yang lebih tua.
Jawaban:
1⃣5⃣ bunda Reni yg baik di Cilegon, fitrah kelembutan ini dalam buku saya masuk
dalam fitrah estetika, bahwa tiap manusia menyukai keharmonian dan keindahan.
Kekasaran lahir karena anak barangkali berada pada lingkungan yg kasar dan sering
diperlakukan kasar. Cara mengembalikannya adalah dengan membawa kepada
lingkungan yg penuh kehalusan dan kelembutan, misalnya didekatkan dengan sosok
ibu yg lembut, diajak bercocok tanam tanaman hias atau memelihara ikan hias,
berikan syair2 atau bacaan yg menghaluskan jiwanya atau jika bakatnya di
suara/musik ajak kpd bacaan alQuran yg lembut, musik yg lembut dstnya. Sesuaikan
dengan bakat anak krn tiap anak akan merespon berbeda sesuai keunikannya. ⃣
1�6�Bunda Achi Jogja,,
Bagaimana bentuk HE kalau anak harus tinggal berjauhan dg orangtua? Apa ada tips HE
untuk LDR??
Jawaban:
1⃣6⃣bunda Achi yg baik,
Strateginya sebenarnya mirip jika ortunya bekerja penuh waktu, yaitu rancang
program pendidikan berbasis fitrah, manfaatkan teknologi informasi utk bukan hanya
berkomunikasi biasa namun menjalani proyek2 aktifitas bersama, memcari sosok
pengganti yg setara ayah ibu jika pertemuannya kurang dari sepekan sekali.✅
1⃣7⃣ Bunda Noni, Tangerang
Setiap anak setidaknya memiliki 4 potensi fitrah sejak dilahirkan :
1. Potensi Fitrah Keimanan
2. Potensi Fitrah Belajar
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3. Potensi Fitrah Bakat
4. Potensi Fitrah Perkembangan
Keturunan, lingkungan, pergaulan, pengalaman, kesulitan hidup yang dihadapi, cara
berfikir... hal ini membentuk pandangan hidup seseorang termasuk dalam mendidik putra
putrinya
Maka bagaimanakah baiknya kita sebagai orangtua bersikap supaya tidak melemahkan
pribadi anak atau melemahkan 4 potensi fitrah anak... Tapi justru menguatkan pribadi anak
dan ke4 potensi fitrah anak kita..??
Terimakasih Ustad Harry...
Jawaban:
1✅7✅ bunda Noni yang baik,
Orangtua yang mendidik fitrah anak anaknya dengan sungguh sungguh maka tanpa
sadar pasti akan membaik fitrahnya, akan muncul gairah belajarnya demi anaknya,
akan muncul lagi kesadaran bakatnya krn memahami pentingnya misi hidup terkait
fitrah bakat, akan jadi sering mendekat xan curhat pada Allah agar jangan sampai
karakternya merusak fitrah anak anak nya dstnya. Karenanya ada pepatah "raise your
child, raise your self" , maka jangan ragu mendidik fitrah krn fitrah kitapun akan
membaik jika sungguh2. "Allah tdk akan memanggil mereka yg mampu, tetapi
memampukan mereka yg terpanggil" ✅
1⃣8⃣ Bun Ria, Pontianak
Mengenai potensi fitrah keimanan. Sebagai orangtua apa yang sebaiknya kami lakukan agar
potensi fitrah keimanan dalam diri anak bisa muncul secara alami? Dan seperti apa bentuk
pengaplikasiannya? Saat ini anak kami berusia 2 tahun. Yang kami lakukan selain
membacakan cerita, masih sebatas membiasakannya untuk ikut ibadah bersama seperti
berdoa juga sholat walaupun seringnya hanya bertahan satu rakaat saja setelah itu
mukenahnya dilepas dan meninggalkan sajadah.
Jawaban:
1✅8✅bunda Ria yg baik,
Upayakan keteladanan dan atmosfir keshalihan di rumah maka secara alami fitrah
keimanan anak dalam hal ini fitrah rubbubiyatullah akan semakin kokoh tanpa perlu
doktrinasi dan effort yg tdk perlu. Jangan terburu ingin lihat anak shalih, krn shalih
adalah amal shalih bukan status shalih, jadi utamakan proses bukan hasil. Jangan
memaksakan target yg bisa merusak fitrah imannya.
Perintah sholat baru di usia 7 tahun, Allah tdk mengatakan perintahkan anakmu shalat
sejak dini, tetapi ketika berusia 7 tahun. Apakah Allah lalai? Maha Suci Allah. Tetapi
Allah Maha Tahu bahwa tdk anak di bawah 7 tahun yg suka gerakan sholat, krn sholat
adalah gerakan formal utk 7 tahun ke atas. Maka target sholat di bawah usia 7 tahun,
bukan tertib dan jumlah rakaatnya, tetapi imaji2 indah ttg sholat, upayakan sholat
menjadi sesuatu yg keren banget dan mengasyikkan di matanya. Karenanya Rasulullah
SAW membiarkan cucunya bermain kuda2an sampai puas ketika beliau sujud. Ini
semata2 agar cucunya punya imaji indah ttg sholat.
Maka janganlah keinginan kita utk terburu2 melihat anak shalih malah membuat
fitrah imannya malah rusak. Bayangkan apa jadinya jika imaji anak kita ttg sholat
adalah sesuatu yg menakutkan, membebani bahkan traumatik. Jadi rileks dan optimis
saja, utamakan cinta kebenaran sebelum mengamalkan kebenaran. Jika anak anak sdh
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cinta pd Allah, pd Rasul dan alHaq maka mereka akan mencari dan menjalani serta
membela kebenaran sepanjang hayatnya. Membacakan kisah2 keteladanan inspiratif
sangat bagus, hindari kisah2 yg menyeramkan atau peperangan yg menakutkan ya.
Utamakan kisah2 yg menampilkan keindahan pd kebaikan dan amal2 shalih ✅
1⃣9⃣Pak Haris, Bekasi
Bagaimana memetakan bakat, untuk anak anak yg sudah kadung lewat usia 14 thn...secara
kasus mereka potensinya bagus...
Jawaban:
1✅9✅pak Haris yg baik,
Saran saya gunakan tools talent mapping atau ke psikolog utk didalami. Karena hebat
pd satu bidang juga belum tentu bakat. Ada kasus atlit yg sejak kecil usia 6 tahjn hebat
dalam renang, dan selalu mendapat medali. Lalu di usia 19 tahun sakit parah, ternyata
selama hidupnya dia membenci renang hanya krn didorong lingkungan dan orangtua
saja ✅
2⃣0⃣Assalamu'alaikum ust sy bunda yanti dr purbalingga yg mau sy tanyakan:
Anak sy berumur 10 th,saat ini klu dia sedang sedih,malu,atau krn jatuh kmdn sakit, yg
muncul kok rasa marah tadz,jd dia marah kmdn mengajukan permintaan yg mnrt dia sy ga
akan memenuhi,dn itu jd alasan bagi dia untk tambah marah...biasanya sy akan
menyampaikan bahwa itu sebenarnya rasa sedih jd tdk perlu marah,tp sepertinya tdk digubris
tadz,dn dia tipenya komando,ke adiknya sering nyuruh2,walaupun cara nyuruhnya baik dg kt
minta tlg,dn adiknya seneng2 aja bantuin kakaknya..dan 1 lg tadz,klu dia mendpt sesuatu yg
membuat dia tdk nyaman mekanisme pembelaannya menarik diri....apa yg hrs sy lakukan
atau untk memperbaiki perilakunya itu...terima kasih ustadz
Jawaban:
2⃣0✅✅bunda Yanti yg baik,
Anak memiliki sifat unik yang merupakan potensi yang akan menjadi perannya kelak,
namun memperlakukan sifat anak ini hati hati, jangan sampai otoritas kita sbg
orangtua jadi berkurang. Sepertinya anak bunda tidak suka konflik, tetapi kemudian
memanipulasinya untuk "memeras" bunda. Barangkali awalnya tidak sengaja, tetapi
setiap mengambek selalu dipenuhi keinginannya akhirnya menjadi alat memanipulasi.
Saran saya sibukkanlah diri kita mendidik sifat positifnya dan abaikan manipulasinya
✅

2⃣1⃣ Bunda Rina, Jepara
1. Sejak usia berapa kita bisa menentukan bakat anak?
2. Bagaimana memastikan bakat atau sekedar coba2?
Jawaban:
2✅1✅ bunda Rina yang baik
1. Bakat diamati sejak lahir dengan banyak wawasan dan aktifitas, lalu dipastikan
idealnya di usia 10 tahun.
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2. Dengan pengamatan, tools talents mapping atau ke psikolog. Bedakan bakat dalam
aspek sifat, aktifitas dan peran.✅
2⃣2⃣ Bunda Robi, Bekasi.
Tanya : Kita skrg belajar HE, menjelajahi materi demi materi, kemudian paham mengenai
fitrah dan insyaAllah menjalankan terutama untk anak dan keluarga. Tapi untuk kami para
orng tua yg sudah terlanjur tua ini apa msh bs mengejar fitrah kita? Karna bimbingan ayah
ibu kita yg dlu tidak faham fitrah. Contohnya fitrah bakat. Terima kasih.. ⃣
Jawaban:
2✅2✅ bunda Robi yg baik,
Percayalah dengan kaidah bahwa memberi adalah menerima. Raise your child, raise
your self. Mendidik fitrah anak dgn sungguh2, akan secara tdk langsung memperbaiki
fitrah kita yg banyak tersimpangkan atau terkubur ✅ silahkan lihat juga jawaban No.
1✅7✅

2⃣3⃣Bunda Resty_Bontang
Assalamu'alaikum.. Sy baru di dunia HBE ini. Terus terang banyak istilah-istilah baru yg sy
masih bingung untuk memahami nya. Misal konsep menjejalkan (outside in) dan
kebalikannya inside out itu seperti apa ya? Sy ibu dari 2 orang anak 3y & 1y. Saat ini sy
menjalankan preschool at home ala kadar nya dirumah. Belum konsisten dan masih mengacu
pada kurikulum & standar kompetensi paud. Sy bingung harus memulai dari mana &
bagaimana cara membangun konsep belajar inside out itu tadi.
Jawaban:
2✅3✅bunda Resty yg baik,
Anak anak Indonesia dikenal pandai menjawab tetapi tidak pandai bertanya. Padahal
ciri fitrah belajar dan bernalar yg baik adalah pandai mengemukakan gagasan dan
pendapat kreatif. Kita lihat betapa alQuran mendorong ummat Islam untuk banyak
merenung, refleksi dan bertanya, terutama Why, untuk menemukan hikmah2
terpendam dari ilmu Allah shg menjadi baiklah peradaban ini dengan penemuan2 yg
bermanfaat dan menebar rahmat.
Nah, inilah inside out yg dimaksud, yg berangkat bhw manusia lahir bukan kosong
tanpa bekal apapun shg perlu diisi banyak2. Anak2 yg terlalu banyak diajarkan akan
minta diajarkan sepanjang hidupnya. Fitrah belajar dan bernalar sudah ada sejak
lahir maka bangkitkan saja dengan inspirasi dan idea2 menantang, fasilitasi serunya
eksplorasi, jangan terlalu banyak mengajarkan. Begitupula dengan fitrah lainnya.
Semoga bisa memahami ✅
2⃣4⃣Ayah Amir
Tanya : Bismillah.... anak kami perempuan, sdh bisa bikin life plan sendiri, impiannya adalah
menjadi Ahli sejarah, tergabung di UNESCO dibidang penelitian sejarah, rencana kuliah di
Turki ambil fakultas Sejarah, saat ini masih "magang" kelas 1 MTs di pondok tahfidz ingin
menyelesaikan hafalan Al Qur'an, bahasa arab, dan bahasa Inggris sampai kelas 3... Yg masih
bingung, saat lulus SMP sampai masuk kuliah kemana ya? Mau magang di mana yg sesuai
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passionnya? Catt : anak ini sdh dewasa cara pikirnya, terbukti dia lbh nyaman kumpul dengan
anak-anak SMA.
Trus yg kami (orangtua) masih bingung, seandainya mimpi anak bi'idznillah jadi kenyataan,
berarti anak saya bekerja, apakah ini tdk mengganggu fitrahnya sebagai ibu yg harus
mendidik anak2 nya kelak?
Jawaban:
2✅4✅Ayah Amir yang baik,
Subhanallah, berarti fitrah bakatnya sdh tergali dengan baik. Saran saya magang ke
pakar sejarah setamat SMP dan mengambil paket C. Atau coba melamar kuliah di LN
setamat SMP dengan mengajukan portfolio misalnya karyatulis atau riset ttg sejarah.
Atau kombinasikan keduanya, tetapi sebaiknya jangan dimasukkan ke SMA, akan
banyak membuang waktu.
Masalah bekerja, tidak perlu khawatir, hari ini banyak peneliti dan dosen atau penulis
yg bekerja online dari rumah ✅

2⃣5⃣Bunda Yani, Pacitan
Assalamu'alaykum
Sy Yani. Sy baru belajar HE setelah anak sy berusia 14 th, 11 th dan 8 th. Sepertinya memang
banyak fase yg terlewatkan, terutama fase talent mapping. Bagaimana cara mengenal bakat
anak dan cara mengarahkan mereka agar mereka bisa menyadari potensi mereka untuk anak
pre akil baligh?
Jawaban:
2✅5✅ bunda Yani yg baik,
Fitrah bakat berada pada puncaknya di usia antara 10 - 14, idealnya memang
ditemukan pada usia 10 dan dikembangkan dengan serius sehingga menjadi
kemandirian dan peran ketika usia 14-15 tahun. Ini idealnya. Tetapi jangan khawatir,
banyak orang yg baru tahu bakatnya di usia 50 tahun, lalu menuai sukses krn fokus pd
panggilan hidupnya itu.
Saya kira anak bunda masih muda dan masih banyak kesempatan utk mendalami dan
mengembangkan bakatnya. Hanya saja, mungkin anak2 yg tdk kenal bakatnya sampai
usia 15 tahun, godaan dan kegalauannya bisa mengganggunya. Maka hantarkan
ananda ke maestro yg sesuai bakatnya segera dipastikan bakatnya, jangan lupa berikan
murobby utk menggembleng akhlaknya secara paralel ✅

2⃣6⃣Bunda Ahza, Semarang
Fitrah belajar tanpa fitrah bakat akan melahirkan pembelajar yang tidak relevan dengan
jatidirinya, begitu pula sebaliknya, fitrah bakat tanpa fitrah belajar akan melahirkan orang
berbakat yang tidak innovatif.(Mohon penjelasannya/ contohnya bgmana sy kog blm faham)
syukron jwbannya
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Jawaban:
2✅6✅ bunda Ahza yg baik,
Ada manusia yang "learning for learning" belajar hanya utk belajar, tanpa melahirkan
karya manfaat apapun sepanjang hidupnya karena tdk memahami peran dan misi atau
panggilan hidupnya. Sejatinya "learning for being", belajar adalah untuk mendukung
kita agar menjadi sesuatu atau berperan tertentu atau learning to be. Misi, peran dan
panggilang hidup itu adalah ujung dari fitrah bakat.
Begitu pula bakat hanya berhenti sebagai bakat jika fitrah belajarnya meredup, dia
punya peran namun tdk inovatif krn berhenti belajar. Berapa banyak orang yg
berbakat dagang atau guru yg berhenti berinovasi dalam hidupnya, hanya menikmati
perannya ✅
2⃣7⃣ Yana dari Jakarta
1. Contoh sederhana dalam mengembangkan ke 4 fitrah tersebut. Untuk anak usia 11 tahun
misalnya
2. Bagaimana sebenarnya memulai Home Education itu. Apa yg harus dilakukan orang tua
pertama kali.
Jawaban:
2✅7✅bunda Yana yang baik,
Usia 11 tahun dalam framework kita sudah masuk tahap pre aqilbaligh, tahap latih
menuju aqilbaligh utk mampu mandiri dan mampu memikul beban syariah di usia 1415 tahun. Ini fase terberat dalam hidup seorang anak.
Maka fitrah keimanan tetap ditumbuhkan dengan cara keteladanan dan atmosfir
keshalihan, hanya saja di usia 11, anak memerlukan pendamping akhlak di luar rumah
juga komunitas orang2 shalih.
Fitrah belajar dan bernalar tetap ditumbuhkan dengan cara memberikan idea
menantang dan inspirasi hebat, namun kali ini tantangannya sudah kpd penelitian yg
memberi manfaat dan sesuai minat.
Fitrah bakat tetap ditumbuhkan dengan cara konsisten dan disiplin namun kali ini
konsisten dalam melahirkan karya bermanfaat melalui proyek2 real bersama Maestro
bakat yg relevan.
Fitrah perkembangan mengikuti tahapan usia ✅
2⃣8⃣ Bunda Adis, Samarinda
Pertanyaannya :
1. Jika anak saya hobby pada suatu hal perlukan dipaksa juga untuk belajar hal lain yg
menurut saya sebagai orang tua perlu ? Misalnya anak saya suka sekali menggambar, dan
saya memaksa dia untuk belajar berhitung dan hafalan tabel pertambahan, pengurangan, dll ..
juga hafalan surah2 ... apakah saya harus memaksanya ?
Terima kasih
2. Terkadang ada perasaan takut salah mem-push anak pada hal2 yang tidak mereka sukai
namun saya anggap perlu .. bagaimana saya harus menyikapinya ?
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Jawaban:
2✅8✅ bunda Adis yg baik,
1. Prinsipnya bakat difasilitasi dan akhlak digembleng, yang tdk relevan cukup sekedar
tahu saja, tdk perlu dipaksa agar ekselen, justru menggambarnya yg sudah ekselen
ditajamkan. Membaca dan menghafal ayat adalah akhlak mulia, harus digembleng,
namun tanpa target ekselen jika itu bukan bakatnya. Menghafal alQuran atau alHadits
adalah akhlak mulia, namun menjadi penghafal memerlukan bakat khusus. Abu Bakar
RA mengatakan bahwa bukan aib bagi seseorang yg tidak mengetahui sesuatu yg tdk
relevan dengan dirinya"
2. Anak perlu tahu sesuatu yg mendukung bakat dan akhlaknya, namun sebaiknya
tidak ditekan untuk hebat pada sesuatu yg bukan dirinya, cukup sekedar paham. Kata
Einstein, jika ikan dinilai dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan akan
merasa bodoh selamanya.
Konsep diri yg rusak akibat pemaksaan inilah yg kita hindari. Bayangkan jika anak
kita akhirmya tdk punya bakat atau kesukaan sama sekali krn banyak ditekan utk
sesuatu yg bukan dirinya, malah lebih fatal dan malfunction ✅
2⃣9⃣ Bunda Inayah, Tegal
Assalamu'alaikum...
Pertanyaan Saya:
1. Bagaimana Cara mengembangkan ke 4 potensi tsb?
2. Pd usia berapa bakat seorang anak terlihat?
3. Seandainta, Anak berbakat di bid. Okay raga dan lemah dlm akademiknya, Apa yg kita
prioritaskan?
Terima kasih.
2✅9✅ bunda Inayah yg baik,
1. Stimulan dalam terminologi kita adalah difasilitasi dan ditemani dalam
menumbuhkan dan membangkitkan (inside out) fitrahnya.
•Fitrah iman, ditumbuhkan dan dibangkitkan dengan keteladanan dan atmosfir
keshalihan.
•Fitrah belajar ditumbuhkan dan dibangkitkan dengan idea menantang dan inspirasi
hebat.
•Fitrah bakat ditumbuhkan dan dibangkitkan dengan konsistensi dan disiplin pada
aktifitas dan kegiatan yg diminati/disukai. Walau berubah2 amati saja dan akan mulai
konsisten di usia 10 tahun.
•Fitrah seksualitas ditumbuhkan dan dibangkitkan dengan kelekatan ayah dan bunda.
•Fitrah perkembangan adalah tahapan pertumbuhan utk tiap fitrah, sejak 0-2, 3-6, 710, 11-14, >15 tahun.
2. Bakat dalam arti sifat sdh terlihat sejak kecil, namun bakat dalam aktifitas yg
disukai baru terlihat jika banyak aktifitas sepanjang 0-10 tahun. Bakat sebagai peran
dan karya idealnya teelihat konsisten di usia 11 ke atas, apabila banyak wawasan dan
aktifitas
3. Pastikan kekuatannya, fokus pada kekuatannya. Anak yg hebat olahraga bukan
berarti anak yg tdk punya masa depan dan tdk mampu berfikir, hanya saja bidang yg
disukainya bukan akademik. Saran saya, fokus pada sisi cahaya anak2 kita, maka
keterbatasannya akan tdk relevan ✅
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3⃣0⃣Bunda Widya, Tegal
1. Bunda mau tny lg... jd HE itu kan tdk memindahkan kurikulum sekolah ke rmh... jd kl u
HE anak2 diajarkan ap dirmh?
2. Maaf bunda mau tny lg... Apakah membangkitkan fitrah anak bs dimulai dr anak yg sdh
berumur 7 th ke atas (pd umur 0-7th saya tdk tahu ttg pendidikan berbasis fitrah) krn mrk sdh
bs berargumen & menetapkan pilihan... bagaimana cara memulainya?
3. Anak2 sy perempuan berumur 8 (SDIT) n 6 th... smp hr ini mrk lbh senang bermain
praktek jual beli n sekolah2an... smp kdg sy berpikir anak sy sptnya terlalu pny byk wkt u
bermain... apakah jika sy bersama dg anak2 membuat jadwal sehari2 (dr bgn tidur smp tidur
lg) mrk itu termasuk menumbuhkan slh satu fitrahnya?
Jawaban:
3✅0✅ bunda Widya,
1. Benar. Bukan tdk diajarkan tetapi tdk perlu banyak diajarkan. Tdk perlu banyak
diajarkan bukan berarti tidak belajar, tetapi memfasilitasi, mendorong (encourage bukan menekan) agar gairah belajarnya selalu menyala sbg ciri tumbuhnya fitrah
belajarnya.
Bukan hanya fitrah belajar saja, ada banyak fitrah yg perlu difasilitasi dan
ditumbuhkan serta memerlukan effort yg banyak, spt fitrah keimanan dgn keteladanan
dan atmosfir keshalihan, fitrah bakat dengan konsisten pd aktifitas yg relevan dengan
bakat dan minatnya, fitrah seksualitas dgn kelekatan dan peran sosial keayahan dan
keibuan dstnya.
Ada banyak program utk memfasilitasi cara2 menumbuhkan fitrah di atas, spt bahasa
ibu, belajar bersama alam, project based learning/activities, executive functioning dll.
2.Fitrah bisa dibangkitkan pada usia berapapun, namun makin terlalu cepat atau
terlalu lambat, maka perlu effort yang lebih banyak. Misalnya anak2 yg fitrah
keimanannya (ridha dan cinta suka pd kebenaran) lalai dibangkitkan pd usia di bawah
7 tahun, misalnya krn tiadanya keteladanan, banyak melihat tayangan televisi, sibuk
calistung, dipaksa sholat tertib sebelum 7 tahun dll, maka akan nampak pada tahap
berikutnya, misalnya malas sholat ketika usia 7 tahun ke atas dll. Nah, perlu strategi
dan cara yg tepat utk mengembalikan kesadaran fitrah keimanannya.
Tenang saja, selalu optimis, banyak mendekat pada Allah, doakan anak kita yg banyak
di sepertiga malam, agar kita diberi keshabaran utk tdk tergoda merusak fitrah
mereka dengan tutur, fikiran dan sikap yg buruk, doa dan minta petunjuk Allah agar
fitrah kita dan fitrah anak anak kita bisa kembali. Ingatlah bahwa pendidikan Fitrah
adalah jalan sukses, sunnatullah tahapan dan metode adalah cara sukses, doa ayahibu
dan ridha Allah adalah kunci sukses
3. Di bawah usia 10 tahun, yang penting kaya wawasan dan kaya aktifitas, fasilitasi saja
apa2 yg menjadi minat dan aktfitas yang disukai. Berikan idea dan inspirasi menantang
sesuai kekhasan atau bakat anak. Ingat film kungfu panda kan? Fasilitasi gairah
belajar mereka sesuai kekhasannya. Sesekali ajak jualan beneran, interview pedangan,
dll kreatiflah agar anak sibuk dengan potensi keunikan dirinya.
Jadwal belajar boleh dibuat, tetapi jangan kaku dan rigid, nanti sama2 stres dan susah
konsisten. Rileks, optimis dan kreatiflah membuat program bersama yg menyenangkan
dan relevan ✅
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3⃣1⃣ Bunda Nia Alfanzury
tentang fitrah perkembangan, dikatakan bahwa ada tahap2 perkembangan yg dilalui anak2,
bagiamana kita sbg org tua dapat memastikan bahwa anak2 qt sdh berkembang sesuai dg
tahapannya? terima kasih.
3✅1✅ Bunda Nia Alfanzury
Tiap tahap perkembangan punya indikator, namun bukan evaluator yg bikin srtess.
Ukurannya adalah kebahagiaan dan gairah atas semua fitrahnya sesuai tahapannya.
Misalnya indikator fitrah keimanan antara 0-7 adalah bahagia dan ridha pd Allah,
RasulNya, bergairah beramal shalih, bukan jumlah dan status shalih. Ketika usia 7 ada
perintah sholat maka amati gairahnya untuk mendirikan sholat.
Upayakan jangan sampai dipukul krn meninggalkan sholat di usia 10 tahun, artinya
buatlah program dan sub indikator2 agar imannya tetap menyala dan bergirah, dstnya.
Di atas 10 tahun, seharusnya sdh menyerukan kebenaran, bukan lagi ridha dan
melaksanakan secara individu.
Ini juga berlaku untuk fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat, fitrah seksualitas
dsbnya dengan indikator2 yg berbeda. InshaAllah dibahas pada kuliah berikutnya ✅

3⃣2⃣ Bunda..
Mau tanya bagaimana caranya kita bisa mengenali atau menggali potensi (atau mungkin
istilahnya fitrah)anak2 kita?kebetulan anak saya usia 1 tahun 2 bulan dan 3 tahun 2 bulan
3✅2✅ bunda ...
Fitrah ibarat benih yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia, maka tiap bayi
yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini setidaknya meliputi fitrah iman, fitrah
bakat, fitrah belajar n nalar, fitrah seksualitas, fitrah sosial, fitrah estetika dstnya.
Semua fitrah ini adalah potensi dan harus dibangkitkan, dtumbuhkan dan dirawat.
Namun diantara fitrah ini, ada yang disebut fitrah bakat, ini tidak serta merta mudah
terlihat seperti fitrah lainnya, kadang memerlukan pengamatan dan penggalian yang
mendalam karena terkait peran spesifik, sementara fitrah lainnya sifatnya universal
atau general.
Fitrah iman misalnya tidak perlu digali, cukup dibangkitkan begitupula fitrah belajar,
fitrah seksualitas dsbnya. Nah fitrah bakat ini, di usia 0-7 akan nampak dalam
keistimewaan/keunikan sifat (suka memerintah, suka berfikir, suka meneliti, suka
mengatur, suka ramah dll) maupun keistimewaan/keunikan fisik (suka menari, suka
memasak, suka olahraga dll). Semua anak tentu nampak suka semuanya, tetapi amati
saja mana yang paling suka.
Nanti di usia 7-10, perbanyak dengan wawasan dan aktifitas, sehingga dari suka
menjadi aktifitas, misalnya jika sifatnya suka mengatur, maka aktifitasnya
mungkin adalah mengatur teman, mengatur barang, mengatur tumbuhan, mengatur
ruangan dll.
Libatkan saja dalam sanggar atau klub yang relevan dan beragam serta ajak tour the
talent utk membuka wawasan thd aktifitas lainnya lalu catat dan dokumentasi setiap
sesuatu yang nampak istimewa, mudah dilakukan, sangat menyenangkan,
ekselen/keren dstnya.
InshaAllah di usia 10 tahun, idealnya akan ketemu bakat sebagai peran yang spesifik,
maka pada titik itu rancanglah kurikulum personal untuk mengembangkannya secara
serius dengan magang bersama maestro sehingga menjadi kemandirian dan
kesiapannya menjadi dewasa. Anak anak yg kenal dirinya dengan baik, lalu sibuk
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menjalani jalannya itu inshaAllah akan terhindar dari berbagai masalah yang tdk
perlu ⃣
3⃣3⃣ Bunda Hastien
klo saya pelajarin he ini memang sangat pas ntuk tujuan kita mendidik anak,,tp saya bingung
gmn dengan anak yg sudah terlanjur menggunakan cara yg tidak membangkitkan fitrahnya,
Sedangkan dengan pengulangan tidak mungkin,,anak sudah usia 7 tahun
Jawaban:
3✅3✅ ✅bunda Hastien yang baik,
Selalulah yakin dan optimis, tahapan yang ada dibuat dalam kerangka ideal, Sepanjang
masih Allah berikan kehidupan maka fitrah ini masih punya banyak kesempatan untuk
dibangkitkan kembali. Jika merasa ada yang terlewat, misalnya anak susah disuruh
sholat ketika usia di atas 7 tahun, coba ingat ingat apakah kita dahulu terlalu cepat
memaksa untuk sholat sebelum anak kita cinta dan ridha pada Allah dan RasulNya?
Apakah kita lalai sama sekali tidak mengajaknya uintuk mencintai kebenaran dengan
memberi keteladanan dan atmosfir keshalihan? dsbnya. Lalu mintalah maaf pada anak
kita dengan tulus, peluklah dan bisikan dengan bahasa cinta yang mendalam, lalu
katakan bahwa bunda/ayah ingin kembali memperbaiki apa yang sudah lewat dengan
mengulang kembali prosesnya namun lebih intens dan melibatkan keteladanan di luar
rumah misalnya homestay di rumah keluarga shalih selama beberapa pekan atau
wisata ruhani, mengantarkan kpd komunitas orang2 shalih dsbnya ✅
Catatan redaksi :
Untuk mendapatkan pemahaman yg lebih, ayah-bunda bisa ricek kembali keterkaitan
beberapa pertanyaan berikut yg senada
• 1 23
• 3 6 16
• 4 10 11 27 29 30
• 18 31
• 5 12 14 19 21 25 26 28 29 30 31 32 33

Tambahan kompilasi dari kulwap lain :
1. Bunda Sulis
Mau nanya ini pak? Bila ada anak yang memindahkan uang ortunya. Dimasukin celengan sih.
Mungkin
ada sebagian di jajanin. Tp ngga sampe 50rb. Nah yg 50rban dimasukin celengan. Anak usia
6th. Apa
yg harus saya lakukan sebagai ortu ya?
1. Bunda Sulis yg baik, anak di bawah 7 tahun belum memiliki tanggungjawab moral.
Dia melakukan itu hanya memenuhi egonya saja. Jangan dimarahi apalagi disebut
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"kamu mencuri" dll yg membuat dia tertekan dan konsep dirinya rusak. Kita bisa saja
menceramahi makna jujur, larangan mencuri dll.
Namun yg penting adalah membangkitkan kesadarannya, tanpa menggurui
misalnya bacakan kisah inspiratif ttg kejujuran, ajak dia melihat peristiwa yg
relevan dgn dirinya, misalnya jika dia suka memelihara kucing, katakan
bagaimana rasanya jika kucingnya diambil orang dsbnya. Silahkan
berkreasi menciptakan imaji2 positif atau keberkesanan dari keseharian yg relevan
2. Ayah Indra
Bukan outside in tapi inside out.
Dalem bangets...
Tapi bukannya untuk bisa inside out kita butuh outside in ustadz?
2. Outside in selalu bermakna "bahwa anak2 kita kurang" shg perlu "diisi".
Padahal yang dibutuhkan anak2 kita adalah kesempatan dan imaji positif utk
memunculkan fitrah2nya.
Apakah memberi kesempatan dan imaji positif adalah Outside In? Menurut saya
berbeda, krn kita tak
hendak menanamkan apapun.

3. Bunda Alin.
Potensi fitrah belajar, setiap bayi yg lahir adalah pembelajar tangguh sejati...
Jika kita kaitkan dengan macam2 gaya belajar audio, visual, dan kinestetis... benang
merahnya sebelah mana ya bun?? Maaf saya masih belum ngerti.
3. Membangkitkan fitrah belajar (creativity, curiosity dll) untuk usia 0-6 tahun
memang harus pandai2 antara memberi ruang dan kesempatan seluasnya, namun
menjaga jangan sampai beresiko. Pd usia anak2 belum punya tanggungjawab moral,
mereka akan mencoba segala hal, walau berbahya bagi dirinya. Maka cara
terbaiknya dengan menyediakan ruang yg aman, membacakan kisah yg tdk
menakut2i namun inspiratif agar anak lebih hati2, bisa juga dgn memunculkan
emosional intelejennya misalnya memberi label wajah merah cemberut utk benda
berbahaya dan label wajah kuning ceria utk benda yg tdk berbahaya.
Silahkan berkreasi. Intinya potensi fitrah belajarnya pupus krn kita terlalu protektif.
Ayah Bunda yang bekerja penuh waktu biasanya memang jadi sangat protektif .
Namun memang sebaiknya sosok ayah dan bunda lebih banyak hadir pada usia 0-10
tahun, setelah itu boleh sedikit demi sedikit dengan komunitas, misalnya club, homestay
dl
1⃣Bunda Alin- Ayah Johan, Bekasi
Apakah HE itu harus benar-benar unschooling untuk mendapatkan pencapaian yang sesuai
dengan HE?
Jika, misalnnya kita sebagai orang tua tidak melakukan unschooling, dengan kata lain
menyekolahkannya di sebuah lembaga dengan pandangan bahwa anak sekolah bukan saja
hanya untuk 'memindahkan apa yg disekolah ke rumah' (walaupun memang demikin
adanya), yang kami lakukan semata2 untuk ikhtiar saja supaya 'mengebalkan'' imun anak
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lewat sekolah, namun tetap mengusung apa yang dilakukan HE. bagaimana tanggapan pak
ustadz? Terimakasih sebelumnya.
Jawab :
1✅Bunda Alin - Ayah Johan yang baik di Bekasi,
HE adalah kewajiban para orangtua, baik anaknya bersekolah maupun tidak. Lalu apa
yang dididik dalam HE? Sesuai dengan nash di atas, maka fitrahlah yang diamanahkan
untuk dididik, dirawat dan ditumbuhkan agar tidak menyimpang.
Karena itu maka orangtualah yang harus menjamin dan memastikan fitrah anak anak
mereka tidak rusak, menyimpang atau terkubur. Maka jika harus menyekolahkan
anak, maka pastikan sekolah tsb mendukung amanah kita dalam merawat dan
menumbuhkan fitrah anak anak kita. Orangtuanyalah yang akan ditanya bukan
sekolah.
Perihal imunitas, sebenarnya bisa diperoleh darimanapun sepanjang lingkungannya
tidak terlalu parah. Imunitas muncul ketika terpapar sedikit, dan orangtua yang punya
kedekatan atau relasi yang kuatlah yang akan menyadari segera dan bertindak
memanfaatkan untuk menjadikannya imun. Jika terpapar terlalu parah maka bukan
imun yang terjadi tetapi kerusakan.
Jadi baik bersekolah maupun tidak maka pastikan fitrah anak anak kita dalam
tanggungjawab kita sebagai orangtua sepenuhnya. Saya menyarankan untuk
merancang personalized curriculum berbasis fitrah untuk tiap anak anak kita ✅

2⃣ Ummu Harrits-Jogja
Assalamu'alaikum Ustadz, ,
Bagaimana kita menerapkan kedisiplinan (misal jadwal tidur siang) untuk anak usia 0-7 th,
tanpa mencederai fitrah nya?
Jawab :
2✅Ummu Harrits yang baik di Jogja,
wa'alaykumusalaamwrwb, ✅✅.
Disiplin dalam makna kedisplinan mirip orang dewasa, diterapkan di atas 7 tahun
ketika anak sudah memiliki tanggungjawab moral dan sosial, sama halnya sholatpun
baru diperintahkan di usia 7 tahun bukan sejak dini. Itupun dengan pendekatan
kesadaran, cinta dan konsekuensi bukan pembiasaan tanpa kesadaran, reward dan
punishment.
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Di bawah usia 7 tahun, anak anak fitrahnya sedang indah2nya, maka kreatiflah
membuat aturan yang menyenangkan. Upayakan semua aturan seamless, tidak terasa.
Perhatikan pola tidurnya, biasanya anak seumur itu sekitar 10 - 12 jam sehari
semalam, buatlah jadwal tidur sesuai jadwal ngantuknya sesuai kebutuhan jam
tidurnya. Jika anak diharapkan tidur siang jam 11-12 tentu, bangunnya harus sebelum
Subuh, jam 4 misalnya sekaligus melatih ritme waktu tubuhnya untuk sholat shubuh.
Biasanya jam 11-12 sudah mengantuk lagi. Kalau kita biarkan tidur sampai siang
sampai jam 7 misalnya, maka jam 11-12 tentu belum mengantuk. Nanti yang ada
sama2 stress, memaksa disiplin tidur siang sementara anaknya belum mengantuk. ✅

3⃣ Bunda Irma-Purwokerto
Mohon dijelaskan lagi mksud dr HE melawan arus baik konsep maupun praktek pendidikan
dengan persekolahan?
Saya newbie dan masih belum paham betul dengan HE
Jawab :
3✅Bunda Irma yang baik di Purwokerto,
HE adalah prinsip dan kewajiban bahkan sejak zaman Nabi Adam AS, tetapi bagi
kebanyakan orangtua HE adalah sekedar opsi saja.
HE fokus kepada insideout semua potensi fitrah (fitrah iman, fitrah belajar, fitrah
bakat, fitrah seksualitas dll), tetapi bagi kebanyakan orangtua HE dipersepsikan
memindahkan sekolah ke rumah. Karenanya HE sesungguhnya tidak banyak
mengajar, tetapi banyak menemani dan memfasilitasi.
HE mendidik semua potensi fitrah anak anak kita secara terpadu agar mencapai peran
peradaban ketika aqilbaligh tiba, tetapi bagi kebanyakan orangtua mendidik adalah
menyekolahkan anak sampai sarjana, padahal wellschooled belum tentu welleducated.

4⃣ Bunda Yeni-Banyumas
Pada anak di bawah 5 th, sebaiknya lebih banyak BBA (Bermain Bersama Alam) nya ya?
Anak saya kalo di rumah lebih sering main sendiri dan belum bisa lepas dari TV. Di rumah
masih ada TV soalnya ⃣
Jawab :
4✅Bunda Yeni yang baik di Banyumas,
Setidaknya ada 7 hal penting yang dialami Rasulullah SAW dalam pendidikannya
ketika Beliau masih usia 3-6.

HEbAT (HOME EDUCTION based on AKHLAQ and TALENTS) Community
1. Kelekatan ayah dan ibu,
2. Bahasa Ibu (mother tongue),
3. Sensomotorik dengan banyak bereskplorasi di alam dan kehidupan spt menyentuh,
meraba, merasakan, mendengar, melihat dstnya,
4. Psikomotorik atau kekuatan jasmani, spt mendaki bukit, outbound dll
5. Executive Functioning, melatih kepemimpinan dengan menggembala kambing atau
memelihara hewan,
6. Kisah kisah keteladanan dan kepahlawanan,
7. Pembersihan hati. Untuk anak kita ini masa emas bagi Fitrah keimanan dengan
keteladanan dan atmosfir keshalihan. Sebaiknya jangan sia2kan masa ini, fokuslah
dengan hal2 di atas, karena akan berdampak pada tahapan berikutnya✅

5⃣Bunda Maya. BDG 2
1. bagaimana mengefektifkan HE pada keluarga yang tinggal bersama mertua dan keluarga
ipar? (selain dikomunikasikan)
2. bagaimana membangun dan mengoptimalkan peran ortu agar komunikasi dapat terjalin
dengan terbuka? sehingga, anak juga turut terbuka dan tidak merasa segan terhadap ortunya

Jawab :
5✅Bunda Maya yang baik di Bandung,
1. Selain dikomunikasikan tentu dilibatkan karena HE secara ideal melibatkan semua
anggota rumah. Penglibatan ini tentu apabila sudah memiliki misi yang sama tentang
kewajiban HE pada generasi mendatang atau keturunan. Biasanya halangannya pada
mindet, bahwa mendidik adalah menyekolahkan, jadi banyak yang "angkat tangan"
karena dalam benak mereka HE adalah mengajarkan mata pelajaran, padahal HE ada
banyak aktifitas seru yang membangkitkan kesadaran fitrah anak anak dari hal yang
paling sederhana, misalnya bermain, jalan jalan, berkebun, bikin craft, membersihkan
bak mandi bareng, memlihara ayam, mengajak ke masjid, menceritakan kisah
keteladanan dll
2. Komunikasi terjalin jika ada ikatan hati, ada ikatan emosional yang baik, ada relasi
yang dalam. Banyak yang menyepelekan masalah ikatan atau relasi ini. Apakah anak
mau mendengar jika tidak ada ikatan emosional. Maka banyaklah bermain, berdiskusi,
berempati, mendengar sampai anak puas berbicara dstnya ✅
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6⃣Bunda Mery-Bekasi
Pak Harry,bagaimana cara meng HE kan adik saya, dimana kami tidak serumah dan tempat
tinggal kami beda kota,sehingga hanya bertemu 3 bulan sekali itu pun tidak lama. Bagaimana
caranya agar adik saya masih bisa belajar sesuai fitrahnya,sedangkan ortu saya tdk faham dan
ayah saya telah meninggal.
Oh ya sekarang adik saya umur 7 tahun,sudah masuk SD kelas 1 di SD Negeri, mama saya
sering bilang juga bahwa adik saya tidak bersemangat saat sekolah
Apa yg harus saya lakukan?
Terimakasih
Jawab :
6✅Bunda Mery yang baik di Bekasi,
Memang mendidik fitrah sebaiknya dalam pengasuhan dimana sosok ayah ibu lengkap
serta berkepentingan untuk merancangkan personal pendidikannya berbasis fitrahnya.
Jika tidak memungkinkan tinggal bersama bunda, maka upayakan ada sosok ayah
misalnya orang shalih atau keluarga shalih yang bisa sesekali di homestaykan. Yang
ketiga sering2lah telepon dan ajak berdiskusi seru bukan interogatif spt menanyakan
PR, nilai ulangan dll tetapi lebih ke apa yang dia sukai, bagaimana perasaannya,
bagaimana pendapatnya ttg Allah, ttg Islam, ttg kehidupan dll. Yang ketiga, coba
bunda jika bertemu, ajak dialog untuk memetakan perasaannya. Saran saya, buat
emphaty map, sederhana yang memetakan apa yang dirasakannya, apa yang
difikirkannya, apa yang ingin diucapkannya, apa yang telah didengarnya dll catat
semua yang berkesan lalu pertimbangkan bagaimana pendidikan yang terbaik baginya.
✅

7⃣Bunda Dinda Permatasari - Depok
"Fitrah yg baik pada anak2 kita akan bertemu dgn fitrah yg baik yg ada dlm diri ortunya. Apa
yg keluar dari fitrah yg baik akan diterima oleh fitrah yg baik."
Lalu apa yg bisa kami lakukan utk melejitkan fitrah2 yg ada pd diri kami sebagai ortu,,
karena melejitkan potensi anak2 itu dimulaii dari melejitkan potensi diri kita sendiri.
Sedangkan kita ortunya dulu mgk tdk maksimal perkembangan fitrahnya. Bahkan mungkin
ada yg masih terpendam⃣
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Jawab :
7✅Bunda Dinda yang baik di Depok,
Mendidik fitrah anak sesungguhnya adalah kesempatan mendidik fitrah kita sendiri.
Berapa banyak orangtua yang bertaubat dan kembali ke jalan yang benar demi anak
anaknya. Berapa banyak orangtua yang menjadi lebih akhlaknya setelah memiliki
anak. Bahkan banyak orangtua baru tahu bakatnya karena berusaha memetakan
bakat anak anaknya.
Bahasa kerennya "raise your child, raise your self".
Karena kita merasakan betul amanah mendidik fitrah ini maka kita perlu berubah,
kita perlu untuk bangun di sepertiga malam untuk bermunajat agar diberikan qoulan
sadida, qoulan tsaqila, yaitu ucapan dan tutur yang indah dan berkesan, fikiran
gagasan serta idea yang bernas, sikap dan perilaku yang layak diteladani dstnya.
Apapun kita lakukan demi kebaikan anak anak kita di masa depan bukan? Maka
jadikanlah amanah mendidik anak ini adalah kesempatan belajar yang banyak,
kesempatan kembali ke fitrah kita, kesempatan mendekat kepada Allah SWT dstnya.
"Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu tetapi memampukan mereka yang
terpanggil "✅

8⃣Bunda Ika - Bogor
Adakah panduan untuk menentukan visi dan misi keluarga? apakah ia harus dirumuskan
ataukah mengalir begitu saja? dan bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten dalam
mencapai visi dan misi tersebut? Terima kasih
Jawab :
8✅Bunda Ika yang baik di Bogor,
Misi adalah tugas. Visi adalah cita cita yang harus selaras dengan tugas.
Apa tugas spesifik pernikahan kita? Tentu jawabannya bukan beribadah, menjadi
khalifah, dstnya karena beribadah, menjadi khalifah adalah tujuan penciptaan (the
purpose of life).
Tugas kehidupan secara umum adalah memberi manfaat dan menebar rahmat,
menjadi solution maker (bashiro) dan problem solver (nadziro).
Maka tugas spesifik pernikahan adalah bagaimana keluarga kita, dengan potensi
uniknya, bisa memberi manfaat dan menebar rahmat, memberi kabar gembira dan
memberi peringatan.
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Maka menemukan misi keluarga kita adalah menemukan potensi kolektif atau aktifitas
kolektif yang disukai bersama. Ada keluarga yang punya misi sosial pendidikan, sosial
dhuafa, pedagang retail, melayani warga, melayani kesehatan, pendidik anak anak,dll.
Ajak suami untuk merefleksikan bersama apa misi spesifik keluarga. Ada yang
menyarankan untuk mengamati apa saja yang apabila dikerjakan bersama itu enjoy
semuanya, easy melakukannya dan keren hasilnya juga ada manfaat dan income.

Nah itulah misi spesifik keluarga kita. Allah memudahkan jika itu memang jalan kita,
maka bersungguh sungguhlah.
"Katakanlah: tiap tiap orang itu beramal menurut Syaqilah (bakat pembawaannya)
masing masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui orang yang lebih benar dan lebih
tepat jalan yang ditempuhnya"
(QS Al Ishro 17:84)
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan
Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benarbenar beserta orang-orang yang berbuat baik”
(QS. Al-Ankabuut 29:69)✅
9⃣Bunda Winny-Bandung
Yang saya pahami Home Education adalah pengembalian pendidikan anak kepada ortu di
rumah dengan menumbuhkembangkan fitrahnya. Jadi di sini bukan berarti tidak sekolah kan?
HS, sekolah formal, atau unschooling itu kembalikan kepada kebutuhan anak & kapasitas
ortu. Namun, HE adalah kewajiban setiap ortu. Betul tidak pemahaman saya? ⃣
Jawab :
9✅Bunda Winny yang baik dari Bandung,
Kesimpulan yang baik dan benar. HE adalah kewajiban para orangtua. Namun
keputusan utk HS, Sekolah Formal atau Unschooling bukan karena kapasitas orangtua
tetapi karena pertimbangan apakah fitrah anak anak kita terjamin tumbuh
kembangnya dalam pilihan pilihan itu. Saran saya, rancanglah personal education
berbasis fitrah untuk tiap anak anak kita, lalu apapun pilihannya pastikan semua fitrah
anak kita tumbuh paripurna. Sebagai catatan, tidak semua fitrah bisa ditumbuhkan di
luar rumah, misalnya fitrah seksualitas, ini murni peran ayah bunda dstnya. Tetapkan
indikator untuk tiap fitrah pada tiap tahap pertumbuhan agar tetap bisa dipantau jika
ada fitrah yang mulai melenceng, misalnya fitrah belajar, amati jika anak kita belajar
hanya karena mau ulangan atau karena takut dll maka fitrah belajarnya bisa jadi
mulai menyimpang. Begitupula fitrah keimanannya, jika sholat masih disuruh,
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menghafal alQuran karena takut sama gurunya dsbnya. Ini juga untuk fitrah2 lainnya.
✅
⃣Mas Yusuf Fajar, Jogja
1. Bagaimana pak Harry bisa memetakan Fitrah itu menjadi 4? Kalau Fitrah seksualitas,
sosialitas dll itu posisinya gmn dalam 4 fitrah yang sama itu?
2. Bagaimana interpretasi pak Harry ttg ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib dalam
memperlakukan anak (berdasarkan kelompok umur) jika dikaitkan dengan Fitrah
perkembangan:
7 tahun pertama: perlakukan anak sebagai raja
7 tahun ke 2: sebagai tawanan
7 tahun ke 3: sebagai partner
Jawab :
✅Mas Yusuf yang baik,
1. Ke empat fitrah itu yang utama dalam konteks pendidikan umum. Namun secara
lengkap ada 8 fitrah yang telah kami riset dari berbagai khazanah dan literatur Islam.
(lihat gambar di bawah)
2. Ketika menyusun fitrah perkembangan kami mengacu kepada tahun tahun usia yang
disebut dalam Kitabullah, misalnya 0, 2, 7, 10 dan AqilBaligh. Maka kami membagi
penjenjangan besar menjadi sebelum aqilbaligh (0-2,3-6,7-10,11-14/15) dan setelah
AqilBaligh (>15 tahun). Angka 14-15 dipilih karena rata rata usia pemuda yang sudah
punya peran peradaban dalam rentang sejarah Islam adalah kisaran 13-17 tahun. Jadi
tidak mengikuti kelompok umur menurut sayidina Ali RA.
Dalam tahapan usia, kami lebih menyoroti peran orangtua, misalnya:
*Usia 0-2 th menyusui,
*Usia 3-6 th memfasilitasi,
*Usia 7-10 th mengarahkan (guide),
*Usia 11 - 14 th mendampingi (coach),
*Usia > 15 menjadi partner. Mengapa Partner, karena anak yang sudah aqilbaligh
maka setara dengan kedua orangtuanya dalam kewajiban memikul beban syariah, jadi
posisinya sudah sebagai partner baik partner bisnis, partner dakwah, partner sosial
dsbnya.Tidak lagi dipanggil anak tetapi pemuda (..gambar framework) ✅
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1⃣1⃣Bunda Enfalia-DKI
Dari materi tadi..shg menjadi sangat penting utk memahami 'seperti apa' masing2 fitrah
keimanan, fitrah belajar dll itu..agar bisa menjaga dan menumbuhkannya. Apakah akan ada
materi penjelasan utk masing2 fitrah?
Jawab :
1⃣1⃣bunda Enfalia yang baik di DKI,
Dalam skema di bawah sebagai penjelasan pertanyaan ✅ masing masing fitrah sudah
dijelaskan.

1⃣2⃣Bunda Fury-Bandung
Bagaimana membedakan antara kita memberi stimulasi2 ke anak dgn memberi mereka
sesuatu yg mereka tdk butuh, semacam penjejalan outside in gitu. Maksud sy, jangan sampai
keliru identifikasi, yg maksud hati pengen kasih stimulasi tapi ternyata salah, gitu.... Syukran
⃣⃣
Jawab :
1✅2✅Bunda Fury yang baik di Bandung,
Memberi stimulus yang tidak merusak dalam upaya inside out tidak mengapa
sepanjang sesuai tahapan dan kebutuhan, bukan semau kita dan semampu mereka.
Stimulus itu, misalnya memberi keteladanan dan suasana keshalihan yg sesuai agar
gairah fitrah iman anak tumbuh indah, memberi idea menantang dan inspirasi keren
yg efektif agar gairah fitrah belajar dan nalarnya membuncah, memfasilitasi banyak
wawasan dan kegiatan yg relevan agar gairah fitrah bakatnya mengkristal menjadi
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peran, menjalin kelekatan dan menjadi figur agar fitrah seksualitas nya tumbuh sehat
dstnya.
Outside yang dimaksud adalah "too much teaching", "menggegas", "memanipulasi
kecerdasan untuk obyek pengetahuan yang tdk relevan" dstnya. ✅
1⃣3⃣Bunda Nurita Dewi-Banten
1. Bisakah ortu menerapkan HE untk anak2 smntara ortunya sendiri pengetahuan
keislamannya masih minim, apalagi soal keimanan yg kebanyakan masih suka naik turun
sehingga rasanya belum bisa mnjdi org tua yg bisa menjadi tauladan buat anak2.ditambah
pula dngn lingkungan yg kurang mendukung seperti suami yg kurang sefaham dalam hal
pendidikan anak
Bagaimana solusinya jika seperti ini ustadz? Sementara untuk HE kan butuh komitmen dan
perjuangan serta visi misi yg sama dengan pasangan
2. Saya termasuk org yg trauma dengan sekolah sebab bagi sya sekolah hnya berpihak pada
org2 yg pintar secara akademis saja,tpi tidak mnghargai bakat anak yg tidak muncul secara
akademis.sya ingin mengHE kan anak anak tetapi kadang muncul perasaan takut bisa gak
saya mendidik anak untuk tetap lurus secara fitrahnya ditengah segala keerbatasan saya
sebagai orang tua baik secara ilmu maupun materi
3. Mengawali HE secara teknis bentuknya seperti apa ya ustadz? apa kita harus membuat
program keluarga terlebih dahulu?
Jawab :
1✅3✅Bunda Nurita Dewi yang baik di Banten,
1. Allah akan memampukan mereka yang terpanggil. Mendidik anak pada galibnya
adalah mendidik diri sendiri. Siapa yang ingin anak shalih, maka menjadi dorongan
agar menshalihkan dirinya. Tidak ada orangtua yang sempurna, yang ada adalah
orangtua yang tulus dan bersungguh sungguh. Apakah kita mengira ada makhluk di
muka bumi yang lebih ikhlash dan ridha mendidik anak anak kecuali orangtuanya
sendiri? Keberhasilan selalu mensyaratkan 3 hal, 1. Keridhaan orangtua, 2.
Kesungguhan orangtua, 3. Doa orangtua

2. Optimislah dan Yakinlah. Allahlah sesungguhnya yang mendidik dan menjaga anak
anak kita, kita hanyalah perpanjangan tangan saja, selalu ada jalan untuk merawat
fitrah anak asap sungguh sungguh dan tidak pesimis. Bacalah doa ini tiap pagi dan
petang,
Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari Sedih dan Gelisah (aspek internal)
Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari Malas dan Ketidakbecusan (aspek peran)
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Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari Pengecut dan Pelit (aspek sosial)
Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari dililit hutang dan ditindas orang (aspek
realita ekonomi dan sosial)
3. Ya secara teknis, kita membuat perencanaan yang sesuai potensi dan value keluarga,
kemudian turun menjadi kurikulum teknis untuk tiap anak. Jika sudah terbentuk
komunitas HE, bisa bersama sama membuat program CBE (community based
education)"

1⃣4⃣Bunda Sa'diyah-Kalimantan
Bagaimana contoh teknis untuk menumbuhkan keempat potensi fitrah anak kita, Ya Ustadz?
Jawab :
1✅4✅Bunda Sa'diyah yang baik di Kalimantan
Dalam framework di atas, pada ✅ sudah ada teknisnya, silahkan dibreakdown dan
disesuaikan dengan keunikan anak dan keunikan keluarga sesuai tahap perkembangan
anak. Tiap anak merespon berbeda untuk cara yang sama, tantangannya adalah
menemukan metode dan cara yang sesuai. ✅
1⃣5⃣Bunda Rita-Banjar
Bagaimana dengan kompetisi" yg marak dan berkembang di dunia pendidikan saat ini?
Kompetisi yg seperti apa yg sebaiknya diikuti anak?
Jawab :
1✅5✅Bunda Rita yang baik di Banjar,
Kompetisi yang sering dilakukan manusia pada hari ini sebenarnya mematikan
kreatifitas krn selalu membandingkan diri dengan orang lain, mengintip dan meniru,
menurunkan biaya demi persaingan harga shg kualitas pas pasan, dan pada sebuah
titik akan saling mematikan.
Kitabullah menyebut "fastabiqul khoirot" berlomba lombalah dalam kebaikan. Jadi
kompetisi yang baik adalah
1. berlomba dalam memberi manfaat dan karya, bukan kompetisi semu layaknya
pacuan kuda yang tidak kemana mana juga "race to nowhere" atau
2. Bukan kompetisi saling meniadakan/mengalahkan atau
3. Bukan kompetisi yang membuat stress (high stakes)
4. Yang relevan dengan potensi bakat.
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5. Surpetisi, yaitu menyibukkan diri pada potensinya masing sampai melahirkan karya
manfaat
1⃣6⃣Bunda Tari Lestari-Purwokerto
Asslkm ustadz. Saya mau tanya, anak saya 10th bahasa sehari2 pake bahasa Indonesia, saat
ini sedang les bhs. Inggris (itu keinginan sendiri) apa sudah tepat waktunya, kami
memutuskan u/homeschooling. Terimakasih atas jawabannya.
Jawab :
1✅6✅Bunda Tari yang baik di Purwokerto,
Bahasa asing apapun boleh diajarkan ketika bahasa ibu sudah tuntas. Ukuran
tuntasnya bahasa ibu secara kualitatif adalah anak sudah mampu mengekspresikan
gagasan dan perasaan dengan tutur dan gestur yang baik, santun dan jelas. Ada yang
menetapkan kuantitatif, yaitu apabila sudah menguasai 9000 kosa kata. Ada juga usia,
secepatnya usia 7 bahkan 9 tahun.
Anak yang sudah tuntas bahasa ibunya akan mudah belajar bahasa apapun.
Bahasa Ibu adalah bahasa yang paling fasih digunakan oleh ayah dan ibu baik verbal
maupun non berbal. Terlalu cepat mengajarkan bahasa asing akan melahiekan mental
block ✅

1⃣7⃣Bunda Hayu Raras-Semarang
Assalamualaikum...
Dalam memulai HS, kedua orang tua diharuskan untuk siap berperan aktif dalam
menjalankan proses nya. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan pasangan yang
notabene belum paham benar tentang HS (vs sistem pendidikan formal yang kaku dan
monoton serta belum mampu mendidik anak sesuai fitrahnya) untuk mau bersama sama
terlibat aktif dan mendukung proses HS yang sedang dijalani? Dan bagaimana jika misalkan
salah satu pasangan sedang tidak berada di rumah dalam kurun waktu yang cukup lama
apakah akan berimbas pada proses HS nya? lalu apa yang seharusnya dilakukan? Mohon
sarannya ustadz terimakasih
Jawab :
1✅7✅Bunda Hayu Raras yang baik di Semarang,
Idealnya memang bersinergi, suami istri bahu membahu dalam mendidik anak
anaknya, bahkan kalau perlu orang serumah atau keluarga besar kakek, nenek,
paman, bibi dstnya.
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Mindset schooling telah memisahkan kita dari pemahaman bahwa HE adalah
kewajiban dan mencerabut anak anak kita dari akar rumahnya, akar keluarganya dan
akar komunitasnya bahkan akar agamanya.
Perlu waktu setidaknya 3 tahun untuk merubah mindset, kecuali jika mendapat
hidayah. Selama itu, tentu jangan menunggu, kita mulai saja kebaikan2 dan keasyikan
menjalankan HE, karena kebaikan akan menular jauh lebih cepat dari keburukan jika
konsisten krn pada galibnya manusia lebih menyukai kebaikan daripada keburukan.
Memang hasil pendidikan tidak terlihat segera, namun orang akan mulai menoleh jika
ternyata HE lebih ramah dan aman untuk anak, lebih bahagia dan produktif bagi ortu
dan anak, lebih dekat dan lekat dengan anak anak, dstnya.
LDHE (long distance HE) pasti ada dampaknya, namun carikan sosok ayah atau sosok
ibu pengganti selama jarak jauh, gunakan teknologi komunikasi sesering mungkin,
buat buku portfolio anak yg mendokumentasi semua aktifitas, karya dll, rancang
personal education utk tiap anak agar menjadi agenda utama dan task to do list setiap
hari ✅

1⃣8⃣Bunda Rosa-Depok
Assalamu'alaikum warahmatullaah wabarakatuh, Ustadz Harry...
Saya masih sangat awam mengenai HE. Yang ingin saya tanyakan adalah, perangkat apa saja
yang harus disiapkan oleh orangtua untuk melakukan HE? Sampai umur berapa HE ini dapat
diterapkan pada anak?
Terima kasih
Jawab :
1✅8✅Bunda Rosa yang baik di Depok,
Brainware nya tentu memahami konsep HE, Fitrah dan frameworknya.
Software nya tentu merancang personalized curriculum tiap anak dan memonitornya
Hardware nya tentu memfasilitasi waktu2 dan tempat2 juga komunitas2 dimana fitrah
anak bisa tumbuh indah dan sehat.
HE dalam arti mendidik anak hanya sampai anak aqilbaligh. Sejak usia 7 dikombinasi
dengan CBE (community based education). Namun HE dalam arti menjalankan misi
keluarga utk memberi manfaat, mewariskan aqidah yg baik dan menjaga keluarga dari
api neraka berlangsung terus sampai akhir hayat. ✅

HEbAT (HOME EDUCTION based on AKHLAQ and TALENTS) Community

1⃣9⃣Bunda Rima-Banyumas
Saya agak terlambat mengetahui tentang Home education. Anak saya sekarang sudah hampir
aqil baligh berusia 12 tahun. Tapi banyak sekali hal hal yg terlewat. Seperti kesadarannya
kurang, dan fitrah2 nya kurang berkembang. Apa yang harus saya lakukan?
Apakah harus dimulai dr awal atau langsung saja lakukan sesuai dengan usianya. Padahal
pemahaman dan kesadaran anak masih kurang. Misal dalam hal ibadah masih harus dikasih
tau. Belum ada kesadaran dari diri sendiri. Walaupun sudah sering diingatkan
Jawab :
1✅9✅Bunda Rima yang baik di Banyumas,
Saran saya coba bunda buat pemetaan pada ananda, terkait semua fitrahnya. Misalnya
kesadaran shalat, kecintaan pd alQuran dll masuk ke dalam fitrah keimanan,
kemudian kesukaannya atau karyanya masuk dalam fitrah bakat, juga semangat dan
gairah belajarnya, penelitian dll masuk ke dalam fitrah belajar, jangan lupa fitrah
seksualitasnya, misalnya sudah suka lawan jenis, idola nya, suka curhat sama siapa dll .
Dari pemetaan itu kita akan tahu mana mana yang perlu "dikembalikan" ke
tempatnya. Caranya adalah mengulang prosesnya namun dengan intensitas dan
keterlibatan komunitas lebih banyak. Misalnya fitrah keimanan, dalam hal ini
kesadaran sholat, maka prosesnya adalah keteladanan dan atmosofir keshalihan tidak
hanya dari rumah juga mulai difasilitasi dari luar rumah. Coba ajak menginap di
orang shalih atau keluarga shalih (homestay) termasuk juga maestro yg relevan dengan
bakatnya. Coba ajak ke lingkungan orang2 yang bisa memberi keteladanan yang
banyak dan suasana cinta Allah yang lebih kuat.
Banyak lembaga Islam lebih mementingkan menguasai materi konten Islam daripada
kesadaran berislam, lebih kepada status keshalihan daripada amal shalih dstnya,
sehingga fitrah keimanan lupa utk ditumbuhkan dstnya ✅
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MATERI POKOK 2
Bagaimana Memulai Home Education?
Matrikulasi HEbAT
Selasa, 8 Maret 2016
****************************
Subject Matter Expert (SME):
Pak Harry Santosa
founder MLC sekaligus praktisi Home Education sejak 1994
Host : Bunda Kartika
Notulen : Bunda Zahara
⃣ Bagaimana Memulai Home Education? ⃣
Memulai Home Education adalah memulai untuk mendidik diri kita sebagai orangtua.
Memulai mendidik diri kita sebagai orangtua adalah diawali dengan membaca ayat2 Allah,
baik Qouliyah maupun Kauniyah, kemudian mensucikan diri kita untuk mengembalikan
fitrah2 yg baik yg Allah telah karuniakan kpd kita.
Mengembalikan kesadaran akan peran2 kesejatian kita sebagai orangtua.
Pekerjaan mendidik adalah pekerjaan para Nabi sepanjang sejarah. Tiada aktifitas dan peran
paling penting di dalam rumah kita kecuali peran dan aktifitas mendidik anak2 kita.
Mendidik anak2 kita adalah membangkitkan kesadaran fitrah anak2 kita, karenanya para
orangtua perlu mengawali dgn mengembalikan fitrah2 baiknya melalui tazkiyatunnafs lebih
dulu.
Fitrah yg baik pd anak2 kita akan bertemu dgn fitrah yg baik yg ada dalam diri orangtua nya.
Apa yg keluar dari fitrah yg baik, akan diterima oleh fitrah yg baik.
• Fitrah keimanan pd anak2 kita akan bertemu dengan fitrah keimanan kedua orangtuanya.
• Fitrah belajar pd anak2 kita akan bertemu dengan fitrah belajar kedua orangtuanya.
• Fitrah potensi bakat pd anak2 kita akan bertemu dengan fitrah pengakuan potensi anak2nya
sbg karunia Allah swt, dari kedua orangtuanya.
• Fitrah tahapan perkembangan sesuai sunnatullah pertumbuhan anak, akan bertemu dengan
fitrah pengakuan bhw segala sesuatu di muka bumi memiliki sunnatullah perkembangannya
masing2 dstnya.
Tanpa memulai dengan ini maka perjalanan home education adalah perjalanan yg menjauh
dari fitrah, berisi obsesi2 dan kecenderungan merusak fitrah krn ambisi tertentu maupun
ketergesaan dalam tahapannya.
⃣ Jadi memulai HE berawal dari bagaimana kita para ortu membangkitkan kesadaran fitrah
kita sendiri dengan melakukan tazkiyatunnafs atau pensucian jiwa.
Silahkan dibuka surat 62:2.
Hari Jum’at (Al-Jumu`ah):2
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" Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang
membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka
Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam
kesesatan yang nyata."
Ayat ini adalah jawaban atas Doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang generasi yg akan
dibangkitkan dari keturunannya.
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka,
yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka
Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(QS 2 Al Baqoroh Ayat 129)
Ada tahapan berbeda dari kedua ayat.
Doa Nabi Ibrahim as adalah "pembacaan", "pengajaran" , "pensucian"
Jawaban Allah adalah "pembacaan" dan "pensucian" sebelum memulai proses "pengajaran"
(ta'limunal-Kitaba walHikmah).
Kata Tazkiyah atau pensucian oleh beberapa ulama dimaknakan sebagai Tarbiyah atau
menumbuhkan fitrah yg merupakan inti Pendidikan itu sendiri, sdgkan pengilmuan atau
pengajaran bersifat pemberian skill n knowledge.
⃣ Ayah Bunda harap bersabar utk tdk langsung melompat ke teknis HE ⃣⃣.
Kita sungguh memerlukan pijakan yg kokoh, jiwa2 yg full ridha menjalaninya. Karena
sejujurnya HE ini melawan arus, baik konsep maupun praktek pendidikan yg umumnya kita
samakan dengan persekolahan atau pengajaran.
Pendidikan sebagaimana pengantar diawal adalah proses "inside out", membangkitkan fitrah2
dalam diri anak2 kita. Bukan proses penjejalan "outside in".
Setiap anak kita terlahir dalam keadaan fitrah (fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat,
fitrah perkembangan dll).... namun semua fitrah itu adalah potensi2 terpendam, ⃣maka tugas
kitalah utk mendidik/membangkitkan/menumbuhkan potensi fitrah itu agar anak2 kita
mencapai peran peradabannya atau misi spesifiknya sbg khalifah di muka bumi. Dalam QS.
13 ayat 11 Allah berfirman:

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di
belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."
Banyak yg menggunakan ayat ini sbgai argumen untuk belajar atau bekerja keras agar Allah
mengubah keadaanya menjadi lebih baik. adahal maksud ayat ini adalah agar manusia tidak
mengubah fitrahnya (
) sehingga masa depan kehidupannya menjadi lebih buruk. Yg
terakhir di atas adalah nasehat dari ustadzuna Ferous.
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Semoga memahami bahwa mengapa kita menamakan dgn Home Education bukan Home
Schooling? Karena pendidikan berbeda dgn persekolahan, mendidik tidak sama dengan
mengajar, HE bukanlah memindahkan sekolah ke rumah. HE bukan menjejalkan
pengetahuan namun menyadarkan, membangkitkan fitrah2.
Jika fitrah2 ini bangkit maka anak2 akan beriman dgn sendirinya, belajar tangguh dengan
sendirinya, mengembangkan bakat dg sendirinya, menjalani kehidupan sesuai tahap2
perkembangan dengan sendirinya.
Memulai Teknis HE akan terasa mudah dan ringan jika kita memulai dari kesadaran ini. ✅
✅✅TANYA JAWAB✅✅
✅1✅ Bunda rina Jepara
Kadang anak menyukai salah satu hal, setelah mulai kita eksplorasi, eh pindah lagi. Sampai
tahap mana kita bisa menetapkan bakatnya? Atau usia brp?
Jawab:
1⃣bunda Rina di Jepara,
Bakat dalam arti sifat bawaan tidak akan berubah sampai kapanpun, jika usia 8 tahun
sudah menyukai kebersihan maka sampai usia 88 tahun tetap demikian. Yang berubah
rubah biasanya adalah aktifitas yang relevan dengan sifat. Jika sifatnya suka bersih
bersih, maka akan terlihat pada aktifitas misalnya membersihkan rumah,
membersihkan sampah, membersihkan udara dan sejenisnya.
Maka sejak 0-10 catat saja pola/portfolio nya dan fasilitasi saja ke berbagai aktifitas
yang relevan agar kelak di usia 10 tahun fitrah bakat ini sudah mulai mengerucut
menjadi peran yang siap untuk dikembangkan dengan serius menuju kemandirian dan
peran spesifik peradaban ananda ⃣
✅2✅ Bunda Iing, Jogja
Secara konkret, setelah kesadaran dan keputusan HE diambil, dari manakah kita memulai
untuk membuat perancangan yg lebih serius?
Misal, jika anak-anak sekarang usianya <7 tahun.
Apakah mengalir saja sambil mengobservasi anak?
Atau berawal dari analisis kondisi internal keluarga untuk kemudian menentukan langkah
selanjutnya?
Atau perlu mengawali dg membangun visi yg sifatnya idealita (misalnya, eksplor dari
ayah&ibu tentang masing-masing penginnya gimana lalu bikin visi yg spesifik), lalu
menentukan program,
Atau bagaimana pak harry? Mohon penjelasannya... ⃣⃣
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Jawab:
2⃣Bunda Iing yang baik di Jogja,
Semua bisa dijalankan paralel, idealnya perancangan pendidikan anak termasuk
menjalankan full HE berangkat Core Mission (Misi Inti) sebuah keluarga. Misi inilah
alasan mengapa kita menikah dan memiliki keturunan. Jangan keliru dengan tujuan
penciptaan spt untuk Beribadah, untuk menjadi Khalifah, untuk menjadi Imama dan
Imaroh.
Itu semua di atas adalah tujuan penciptaan (the purpose of creation), sementara tugas
atau misi kehidupan adalah memberi manfaat dan menebar rahmat sesuai dengan
fitrah bakat baik individu maupun keluarga.
Misi keluarga bisa jadi kolektif bakat bakat yang ada dalam sebuah keluarga atau
kombinasi bakat suami istri dstnya. Dari misi atau bakat kolektif keluarga inilah maka
ditentukan pendidikan yang selaras dengan HE dan CBE sebagai pendekatannya.
Ini semua bisa saja berjalan seiring karena perlu waktu untuk menentukan core
mission sebuah keluarga, kecuali digali sebelum pernikahan. Core mission ini
contohnya Gen Halilintar, the Home Team, Social Family, Keluarga Pedagang dll. Ada
sesi khusus membahas ini.
Kurikulum pendidikan dalam hal ini HE dirancang bersama ayah dan bunda,
dibreakdown dari family core mission, disesuaikan dengan framework yang ada dan
keunikan anak masing masing.
Usia 0-7 yang terpenting adalah kelekatan, fitrah keimanan, bahasa ibu, senso motorik
dan psikomotorik melalui belajar bersama alam, executive functioning dengan
memelihara hewan atau tumbuhan, kisah kisah keteladanan dan kepahlawanan
termasuk kearifan lokal kemudian sesuaikan dengan fase pertumbuhan anak sesuai
usianya. Pahami aspek perkembangan manusia di usia ini agar tidak terlalu cepat
maupun terlalu lambat ⃣
✅ 3✅Uzi (buneQiyya) - purwokerto
Dalam proses tazkiyah bagi orangtua, perangkat apa saja yg diperlukan pak?
Apa perlu guru/ustadz-ah pembimbing?
Apa perlu lembar catatan amal harian utk evaluasi?
Materi tazkiyah yg harus dipelajari & diterapkan apa saja?
Pertanyaan serupa yg berkenaan dgn tazkiyatun-nafs
⃣Bunda widya, Tegal
1. Yg dibaca semua atau ayat 2 tertentu yg berkenaan dg pendidikan anak?
2. Mensucikan diri itu bgmn langkah2nya

⃣ Bunda Wiwik, Klaten
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P Harry, saya tertarik pd tahap pensucian diri kita. Sblum mengajarkan HE ke anak sebaiknya
tahapan pensucian diri ini apa saja p Harry
Jawab:
3⃣bunda Uzi di Purwokerto, bunda Widya di Tegal, bunda Wiwiek di Klaten,
Tazkiyatunnafs atau pensucian jiwa para pendidik maupun orangtua ini pada akhirnya
menjadi syarat penting yang dianjurkan para praktisi pendidikan maupun oleh
Kitabullah. Berbagai fenomena yang membuat rusaknya fitrah anak anak kita
diakibatkan karena perilaku para orangtua dan pendidik yang "kering dan gersang"
dari keyakinan kepada Allah SWT.
Sejak lebay obsesif, panikan, stress - an, galau, sedih, pesimis sampai malas tidak becus,
pelit dan penakut lahir karena kosongnya jiwa atau menyimpangnya fitrah diri kita sbg
orang tua maupun pendidik.
Tahapan2 tazkiyatunafs menurut beberapa ulama sbb
1. Mu'ahadah.
Mengingat dan menyadari kembali makna hidup dan kehidupan, Menyadari kembali
janji janji pernikahan kita, menyadari kembali syahadah kita kepada Allah SWT,
menyadari kembali keyakinan yang mulai hilang krn tergerus duniawi dstnya.
2. Muroqobah. Memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah SWT agar diberikan
qoulan sadida, yaitu tutur, ucapan yang berkesan dan menyentuh hati anak, gagasan
dan idea yang membuat anak bergairah, sikap dan tindakan yang indah dan layak
diteladani.
3. Mujahadah.
Bersungguh sungguhlah dalam bertaubat atau mengembalikan fitrah kesucian kita
demi anak anak, demi masa depan keturunan kita, demi akhirat kita kelak dstnya.
4. Muhasabah.
Lakukan evaluasi setiap hari, kelalaian hati kita akan berdampak pada terlukanya
fitrah anak anak kita dan itu berarti kita telah menghilangkan masa depan seseorang
yang diamanahkan kepada kita.
5. Muaqobah.
Hukumlah diri kita secara positif jika memang bersalah dengan meminta maaf pada
anak tanpa ragu, dengan menginfaqkan harta kita dstnya. Di sisi lain rayakanlah setiap
tahap keberhasilan kita dalam merawat dan menumbuhkan fitrah anak anak kita. ⃣
✅ 4✅Dwi,Jogja
Ust harry yg dirahmati ALLAH. Ini adalah titipan pertanyaan dr seorang teman. Teman sy
memiliki seorang putri berusia 4 th,dan mulai banyak ingin tau. Si anak bertanya bagaimana
bisa hamil,bagaimana bisa keluar adik bayi dari perut bundanya,kenapa bunda sering libur
sholat,kenapa ketika haidh bunda tdk boleh sholat,dsb.
Pertanyaannya,sampe mana batasan menjelaskan pendidikan seks ke anak usia 4 tahun?
Poin nya apa saja yang harus disampaikan?lalu,bagaimana menurut pandangan islam tentang
mandi bersama (ortu&anak) adab dan penjelasannya. Trimakasih Ust.
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Jawab:
4⃣bunda Dwi di Jogja,
Jawablah dengan jujur, syar'i namun sesuai kadar aqal anak. Usia 4 tahun ini (tahap 07 tahun) imaji dan abstraksi sedang puncak2nya, walau anak suka yang kongkret tetapi
mereka bisa diajak memahami yang abstrak. Alam bawah sadar mereka masih
terbuka, mereka akan mempercayai apa saja yang diucapkan orang yang terdekat.
Ingat bahwa di tahap ini dalam framework kita, fitrah keimanan adalah yang utama
maka penjelasannya sebaiknya penjelasan yang imani.
Bagaimana bisa hamil? Allah yang meletakkan adik.
Bagaimana bisa keluar? Allah yang mengeluarkan. (biasanya anak tidak akan bertanya
lewat mana, tetapi jika bertanya lewat mana, jawablah lewat bawah.
Kenapa bunda libur sholat? Allah yang kasih izin para bunda, karena ada saat bunda
harus istirahat.
Kenapa ketika haidh (belum waktunya menjelaskan haidh di usia segini?) bunda tidak
sholat? Bunda harus beristirahat karena bagi wanita sebulan sekali harus haidh.
Sebenarnya saya lebih suka menggunakan bahasa pendidikan fitrah seksualitas
daripada pendidikan seks, karena pendidikan seks terkesan mengarah ke pertanyaan
pertanyaan seputar reproduksi dstnya. Tentu saja pertanyaan2 ini perlu dijawab,
namun jika fitrah seksualitasnya tumbuh bertahap dan alamiah pertanyaan2 ini akan
lebih halus ditanyakan anak.
Jadi pendidikan fitrah seksualitas lebih kepada membangkitkan fitrah anak terkait
gendernya, yaitu bagaimana mereka berfikir, merasa, bersikap, berbicara, berpakaian
dll sesuai fitrah seksualitasnya baik sebagai lelaki sejati maupun perempuan sejati.
Selambatnya di usia 3 tahun, anak sudah harus dengan tegas menyebut dirinya "saya
lelaki" atau "saya perempuan" , ini mempertemukan ego sentrisnya dengan fitrahnya
seksualitasnya. Silahkan baca tulisan saya di FB
https://www.facebook.com/harry.hasan.santosa/posts/10208693246958694 ⃣

✅5✅Bunda Kiki, Jogja
Pak Harry yg baik, saya ingin bertanya
1✅ Bagaimana agar orang tua saat ber-HE tidak tdk terobsesi target, tdk berorientasi pd hasil
melainkan proses?*
2✅ Apakah mengirim anak ke sekolah bermain krn anak tsb ingin bersekolah dan mengenal
lbh banyak teman termasuk tidak sesuai dgn prinsip HE?
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3✅ Bagaimana jika terkadang orang tua merasa malas melakukan kebaikan, baik dlm ibadah
maupun akhlak2 mulia lain, apakah mempengaruhi proses HE? Bagaimana solusinya jika
mmg kemalasan orang tua berpengaruh thd penerapan HE di rumah?
Jazakallahu khayran sebelumnya pak
Jawab:
5⃣bunda Kiki yang baik di Jogja
1. Pahamilah proses perkembangan manusia sesuai tahapannya. Pahamilah bahwa tiap
anak lahir dalam keadaan fitrah yang indah. Fitrah ibarat benih, yang Allah sudah
instal segalanya, tugas kita hanyalah menemani merawat dan menumbuhkannya sesuai
tahapannya. Maka jadilah petani, bukan tukang kayu apalagi peternak. Petani yang
baik tidak obsesi, memberikan air dan pupuk sesuai tahapannya, tidak berlaku kaidah
makin cepat makin baik, tetapi makin tepat makin indah. Segala sesuatu akan indah
pada saatnya.
2. HE tidak mempermasalahkan anak sekolah atau tidak sekolah. HE berprinsip dua,
yang pertama kembalinya peran penuh orangtua dalam tanggungjawab mendidik
fitrah anak anaknya, yang kedua adalah orangtua harus menjamin semua fitrah anak
anaknya tumbuh indah sempurna baik bersekolah maupun tidak. Orangtuanyalah
yang akan ditanya di akhirat kelak bukan sekolahnya.
3. Berapa banyak orangtua di muka bumi yang menjadi lebih baik hubungannya
dengan Allah ketika sudah mempunyai anak?. Berapa banyak orangtua yang akhirnya
bertaubat kembali ke jalan yang benar demi anak anaknya? Maka mendidik anak pada
hakekatnya adalah mendidik diri kita sendiri, mendidik fitrah anak anak pada
dasarnya adalah upaya mengembalikan fitrah kita yang hilang. Bahasa kerennya
"Raise yourchild, raise yourself".
Kemalasan lahir karena ketidakyakinan bahwa mendidik adalah panggilan hidup para
orangtua, ketidakyakinan bahwa Allah akan memampukan mereka yang terpanggil
bukan memanggil mereka yang mampu.
Bacalah setiap pagi dan petang doa yang dicontohkan Rasulullah SAW:
"Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari Sedih dan Gelisah" (aspek kejiwaan)
"Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari Malas dan Ketidakbecusan" (aspek
kompetensi)
"Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari Pengecut dan Pelit"(asepk sosial)
"Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari Dililit hutang dan ditindas orang"
(aspek politik dan ekonomi) ⃣
✅ 6✅. Nn
Pak Harry, apakah benar fitrah seorang perempuan yg sdh menjadi ibu adlh merawat dan
mengasuh anak2nya? Jika benar, bagaimana jika seorang ibu terpaksa bekerja di luar rumah
krn tuntutan ekonomi dr keluarga tetapi dia tidak menikmati apa yg dia lakukan? Apa yg hrs
dilakukannya sementara dia tidak memiliki pilihan lain selain bekerja di luar rumah?
Jawab:
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6⃣Nn
Peran sejati manusia ada yang bersifat universal, ada yang terkait gender dan ada yang
terkait personal. Peran yang bersifat universal berlaku untuk semua manusia adalah
memberi manfaat dan menebar rahmat, peran yang terkait gender adalah menjadi ibu
sejati dan perempuan sejati bagi perempuan juga sebaliknya bagi lelaki, dan yang
terkait dengan personal adalah peran menurut bakatnya. Ketiga peran ini sebaiknya
saling menguatkan dan mendukung.
Jadi secara personal bagi seorang ibu ada dua, yaitu sebagai ibu sejati bagi anak
anaknya dengan peran mendidiknya dan sebagai wanita dengan bakat khusus yang
dibutuhkan ummat.
Bekerja di luar rumah karena tuntutan ekonomi sebaiknya bersifat sementara, karena
yang Allah kehendaki adalah bekerja karena ada peran khusus sesuai potensi fitrah
bakat - panggilan hidup - yang dibutuhkan ummat. Ini berlaku untuk lelaki dan
perempuan.
Lebih bagus lagi jika peran khusus sesuai potensi fitrah bakat itu dapat mendukung
peran sejati seorang ibu dalam menunaikan amanah "panggilan" mendidik anak
anaknya bersama suaminya.
Kaidahnya adalah Allah akan memampukan mereka yang terpanggil, bukan
memanggil mereka yang mampu. Niatkanlah dengan kuat agar diberi jalan untuk
memadukannya. Hari ini banyak kemungkinan para ibu bisa bekerja dari dalam
rumah atau dekat rumah sehingga tidak melalaikan pendidkan anak anaknya. Contoh
sudah banyak, kuatkan hati, optimislah, apa selamanya kita akan bekerja dengan cara
seperti sekarang. Banyak mendekatlah kepada Allah agar diberikan jalan keluar.
Diantara makna Taqwa adalah berjalan sesuai panggilan Allah, sehingga Allah akan
berikan jalan keluar dari arah yang tidak terduga ⃣
✅ 7✅ Bunda Erien, Bogor
Assalamu'alaikum Ustadz,
1. Di pembahasan materi sebelumnya dijelaskan jika anak usia di atas 7 th malas2an sholat
nya, artinya ada fitrah iman yg terlukai, kemungkinan ada perintah yg terlalu cepat
disampaikan. Jika itu sudah terjadi perlukah ortu meminta maaf , kemudian bagaimana
memperbaikinya?
2. Sy pernah mencoba mencari tau minat anak yg sulung usia 8,5 th kelas 2 SD secara lgs kpd
nya. Menurutnya dia suka pelajaran berhitung. Dan sejak sebelum sekolah dia memang
mampu menjumlahkan dan mengurangi tanpa alat bantu, kami mengajarkannya sambil
bermain. Misal, menghitung jumlah kendaraan saat di jalan. Tp ketika sy dampingi belajar
ada soal yg dia kesulitan mengerjakannya. Menurut sy memang soal itu terlalu sulit utk kelas
2 SD . Apakah itu termasuk bukan fitrah bakat yg sesuai atau memang blm waktu yg pas?
Trima kasih
✅8✅Henni-Bogor
Aslkm ustadz..
Putra sy usia 11 tahun. Selama ini sy perhatikan, perkembangan emosinya blm sejalan dg
usia.
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Dlm konteks HE, langkah apa yg perlu kami lakukan untuk memperbaiki "hutang
pengasuhan" tsb..?
Adakah tahapan2 yg bisa kami lakukan per periode usia. Baik untuk yg mulai di usia awal,
ataupun untuk yg kasus sp diatas..?
Jzkllh..
Jawab:
7⃣Bunda Erien di Bogor,
1. Ya meminta maaf dengan tulus adalah hal yang memberi efek kejut bagi bangkitnya
fitrah anak. Ulangi lagi prosesnya, bangun imaji positif dan keberkesanan yang
mendalam tentang Allah, Rasulullah SAW dan Islam, baik melalui keteladanan
maupun atmosfir keshalihan berupa lingkungan yang bersemangat dalam amal shalih
maupun kisah kisah keteladanan. Sesekali Homestay atau menginap di rumah keluarga
shalihah dan Pesantren kilat dapat membantu.
2. Sulitnya soal matematika bisa jadi karena banyak hal, misalnya anak belum
memahami konsepnya atau matematika yang disukainya lebih ke aritmatika bukan
geometri atau yang lain, karena ciri bakat adalah easy, enjoy dan excellent dalam
melakukan sebuah aktifitas. Coba diamati apakah konsepnya sudah paham dan model
matematikanya bukan aritmatika.⃣
8⃣bunda Henni yang baik di Bogor,
Semua yang terlewati maka prosesnya selalu diulang - coba lihat framework. Terkait
emosional juga perlu dilihat apakah perihal emosional ini adalah keterbatasannya
dalam sifat sebagai pelengkap kekuatannya, krn anak yang emosianal agak terbatas
biasanya anak yang sangat rasional, kreatif dll, jika ya maka perlu penguatan fitrah
keimanan karena terkait rasa, spiritual dan moralitas.⃣
✅9✅Juniarti - Bogor
Fitrah bakat dan perkembangan tiap anak tentunya berbeda. Bagaimana jika anak ingin
mengerjakan/berminat terhadap suatu hal tapi belum waktunya (belum sesuai dgn waktu
perkembangannya)?
Bagaimana jika anak yg tetap ingin sekolah karena melihat teman dan saudaranya? Apalagi
sampai menjadi uring2an karena tak kunjung sekolah.
9⃣bunda Juniarti yang baik,
Jika anak ingin melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka pastikan semua yang
sesuai waktunya sudah dijalankan. Tidak berlaku kaidah lebih cepat lebih baik.
Pertanyaannya bukan apakah anak mampu tetapi apakah anak perlu. JIka semua
keperluan dasarnya sudah matang di tahap usianya tentu bisa dipertimbangkan
memfasilitasi minatnya kepada aktifitas yang belum waktunya. Ini kasus per kasus.
Intinya jangan sampai ada fitrah yang damage.
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HE sekali lagi bisa full HE bisa juga dikombinasi dengan sekolah, semua pilihan ini
dengan pertimbangan harus sesuai dengan core mission keluarga bukan ikut ikutan
dan harus dijamin bahwa pilihannya jangan sampai merusak fitrah anak anak.⃣
✅✅Nia, Jogja
1. Menurut bapak, bagaimana cara menerapkan HE, dalam kondisi suami-istri yang samasama bekerja?
Terimakasih bunda ✅
Jawab:
⃣bunda Nia di Jogja.
HE adalah kewajiban bukan pilihan. Bagi suami istri bekerja, menerapkan HE justru
jauh lebih baik dari menitipkan anak di lembaga karena prinsip HE bukan
memindahkan sekolah ke rumah seperti umumnya HS atau menitipkan anak
seluruhnya di sekolah.
Pendidikan berbeda dengan persekolahan, karena mendidik adalah membangkitkan inside out - fitrah semua fitrah anak kapan saja, dimana saja.
Manfaatkan IT dan media komunikasi elektronik lainnya selama tidak bersama anak,
rancang kurikulum berbasis fitrah anak sehingga kitalah yang memastikan semua
fitrahnya tumbuh sehat paripurna.
Obrolan pendidikan dalam HE dengan anak adalah bukan obrolan atau dialog
persekolahan spt "sudah buat PR belum", "berapa nilai ulangan", "tadi les apa,
belajar apa" dll
Tetapi obrolan dan diskusi hangat yang menginspirasi tumbuhnya fitrah iman, fitrah
belajar, fitrah bakat, fitrah seksuaitas dll yang semuanya tidak ada di sekolah.
Seperti "Mengapa ikan peliharaan mati? Yuk buka alQuran, buka ensiklopedia...
besok weekend kita ke peternakan Ikan ya bertemu pakar?
Kamu suka apanya dari peternakan? Apa perasaan kamu? dll" ⃣
✅1✅1✅Bunda Muhammad, Jogja
Kalau anak usia 0-7 th, bila senang d ajari calistung, &si anak kelihatan senang,apakah ini
termsk inside out?
1⃣1⃣ bapak Muhammad yang baik di Jogja,
Jawaban saya seperti no 9
1. Bunda Siti,
Assalaamu'alaykum Ustadz,
Berkenaan dengan tugas orang tua yang melayani, adakah perbedaan di sini antara
"Melayani" dan "Memanjakan" anak? Sependek pemahaman saya melayani berarti
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memanjakan anak dengan memberikan apapun yg diminta. Terima Kasih
Jawab:
⃣ Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
Bunda Siti yang baik, pada dasarnya Setiap anak kita itu adalah amanah Allah.
Maka melayani mereka pada dasarnya adalah melayani amanah itu sendiri.
Melayani tidak sama dengan memanjakan, tetapi memfasilitasi fitrah yang Allah
berikan kepada mereka agar tumbuh dengan sebaik-baiknya
Salah satu diantaranya adalah fitrah untuk mampu berjuang menghadapi dunia,
dan tentunya itu tidak bisa kita lakukan dengan cara memanjakan mereka.
Jadi dapat dikatakan dan disimpulkan bahwa melayani adalah upaya untuk
membuat anak tumbuh kembang dengan baik sesuai dengan fitrah nya. Maka jika
tumbuh kembang itu dapat dilakukan dengan memanjakan, maka manjakanlah.
Namun jika tumbuh kembang tersebut justru harus kita lakukan dengan cara
membuatnya bertarung dan berjuang, maka membiarkannya dan melatihnya untuk
bertarung dan berjuang itulah cara untuk melayaninya. ⃣
2.✅Bunda Dewi
Assalamu'alaykum, ust. Saya dewi dari cikarang. Sependek pengetahuan saya dalam
pembagian pendidikan anak dibagi menjadi 3 tahapan yang tahapan pertama anak 0--7
tahun anak diperlakukan sebagai raja atau dilayani..dari usia 0 bln sampai skrg, kami
selaku orang tua menuruti permintaan anak dengan beberapa catatan (tidak berbahaya,
tidak mengganggu org lain, dsb) setelah hamzah mulai mengerti kami memberlakukan
pembiasaan2 yang sesuai dengan peraturan yg berlaku di keluarga kami dengan harapan,
hamzah tidak berlaku seenaknya terhadap org lain dan juga terbiasa dgn hal2 baik spt
salat, baca quran, dll (utk salat dn baca quran, kami tidak pernah menyuruh, tetapi anaknya
yg inisiatif mengambil sajadah atau quran ketika kami melakukannya). Yg menjadi
pertanyaan apakah hal tersebut bertentangan dgn pengembangan fitrah anak? Jika salah,
bagaimana kami harus memperbaikinya?
Nb. Pembiasaan yg kami lakukan spt, meminta izin sebelum mengambil barang yg bukan
miliknya, meletakkam barang kembali di tempatnya, dsb
⃣ Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
Bunda Dewi yang baik, pada dasarnya usia 0 sampai 7 tahun adalah usia dimana
kita mencoba untuk memenuhi sebagian besar hak-hak anak, agar pada usia
sesudahnya dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara optimal. Karena
dalam pendidikan anak kita berprinsip : "berikan hak anak pada waktunya, maka
Insyaallah dia akan melaksanakan kewajibannya pada waktunya pula"
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Oleh karenanya pada usia 0 sampai 7 tahun kita memang lebih ditekankan pada
memenuhi hak-hak anak, termasuk hak untuk dimanjakan, hak untuk menjadi
individualis, hak untuk tidak terlalu terikat dengan peraturan tertentu.
Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa pada usia tersebut anak bisa
melakukan sesuatu seenaknya sendiri. Pada dasarnya pada usia tersebut anak-anak
sudah bisa disadarkan tentang konsekuensi-konsekuensi dari sebuah perbuatan,
bahwa misalnya jika dia nakal terhadap orang lain, maka orang lain pun dapat
mengakalinya.
Nah, tentang pembiasaan-pembiasaan yang dapat kita lakukan pada anak usia 0
hingga 7 tahun, lebih kita Arahkan untuk menghayati dan menerima nilai-nilai
kebenaran. Sehingga Saya lebih suka menggunakan istilah pemaknaan daripada
pembiasaan. Karena pembiasaan tanpa pemaknaan itu sama saja dengan
memperlakukan anak kita seperti binatang. Karena dalam psikologi conditioning
hanya dilakukan terhadap hewan, seperti anjing, tikus dan sebagainya.
Janganlah kita menganggap anak 0 sampai 7 tahun tidak bisa diajarkan makna.
Mulai hari ini mari kita meyakini bahwa setiap amal harus dimulai dari niat atau
makna
3.✅Bunda Wiwid
Golden Age untuk Fitrah keimanan adalah antara usia 0 - 7 Tahun, sedangkan kami baru
mengenal HE ketika usia anak sudah 10 tahun, dan memang kondisi anaknya dalam
menunaikan sholat 5 waktu seingatnya saja atau ketika kami ingatkan. Apakah bila seperti
itu masih bisa diperbaiki Ustadz?
⃣ Bunda Wiwit yang baik, pada dasarnya tidak ada yang terlambat dalam mendidik
anak. Jika kita baru mengetahui sebuah nilai pada saat usia anak telah tergolong
lanjut, maka kita bisa tetap melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pada usia
sebelumnya.
Kita jangan lupa bahwa pada diri anak ada yang namanya fitrah, nurani kesadaran
akan kebenaran, akal sehat dan sebagainya. Maka mari kita kembangkan hal-hal
tersebut pada anak, sehingga hal-hal yang belum sempat kita ajarkan atau yang
salah kita ajarkan, dia dapat mengajarkan dirinya sendiri, atau mengkoreksi
kekeliruan dari ajaran orang tuanya.
Karena setiap anak memiliki akal dan nurani, makanya di akhirat kelak anak tidak
bisa menyalahkan orang tuanya, walaupun orang tuanya mengajarkan hal yang
keliru.
Intinya dengan bekal fitrah, nurani dan akal sehat, setiap anak mampu melakukan
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self-education atau mendidik dirinya sendiri ⃣

4.✅Bunda Dwi
Ustadz, bagaimana menerapkan HE ini di lingkungan Rumah Yatim Piatu? Apakah bisa?
Terima kasih.
⃣ Bunda Dwi yang baik, ini pertanyaan yang sangat menarik. Di satu sisi, Home
Education pada dasarnya hanya berjalan pada tiga situasi, yaitu : adanya rumah,
anak dan orangtua kandungnya.
Dengan demikian, pada dasarnya hal yang terbaik yang dapat kita lakukan terhadap
anak-anak yatim piatu adalah mengasuhnya di rumah kita, bukan di Panti Asuhan.
Karena di Panti Asuhan anak telah kehilangan minimal dua unsur, yaitu unsur
orangtua kandung dan unsur rumah.
Keberadaan rumah bagi anak itu penting, karena di rumah anak tetap bisa
berkembang individualitasnya, sedangkan di Panti Asuhan individualitas ini sedikit
banyaknya agak terabaikan, karena yang banyak berkembang adalah sosiabilitas,
mengingat ia tinggal bersama dan diperlakukan secara seragam.
Namun demikian, kita tetap berpegang pada prinsip bahwa "apa-apa yang tidak
bisa dilakukan semuanya, maka jangan dibuang semuanya". Oleh karenanya, anakanak yang tinggal di Panti Asuhan mari sering-sering dikunjungi oleh para
orangtua, diajak keluar, diajak menginap di rumah, diperlakukan secara khusus,
agar individualitas dan keunikannya juga tetap berkembang. ⃣
5.✅Bunda Dian,
Home Education amanah dan kesejatian peran dari setiap orangtua yg tak tergantikan oleh
siapapun dan tdk bisa didelegasikan kpd siapapun.
Maaf Ustadz, saya masih bingung dengan hal ini. Berarti bila memasukkan anak ke
pesantren atau sekolah itu sesuatu yg salah? Atau bagaimana Ustadz? Trima kasih.
⃣ Bunda Dian, memasukkan anak ke pesantren tidak salah, dengan catatan dia
sudah Aqil-baligh. Kita harus sadar bahwa tanggung jawab pendidikan anak adalah
tanggung jawab kedua orang orangtuanya, dan ini tidak bisa didelegasikan kepada
orang lain
Oleh karenanya, jika ingin memasukkan anak ke pesantren, masukkanlah setelah ia
aqil-baligh.
Jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala mendidik anak karena kita tidak
mendidiknya di waktu kecil. Padahal pahala mendidik anak ini akan tetap kita
peroleh saat kita sudah meninggal, melalui doa anak kepada kita.
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Ada perbedaan antara memasukkan anak ke pesantren dengan memasukkan anak
ke sekolah. Memasukkan anak ke pesantren pada dasarnya kita telah menyerahkan
tanggung jawab pendidikan anak ke pesantren, sedangkan memasukkan anak ke
sekolah kita hanya mendelegasikan sejumlah tugas pengajaran kepada sekolah,
sedangkan kendali tanggung jawab pendidikan tetap di tangan kita.
Oleh karenanya kalau kita ingin memasukkan anak ke pesantren, tunggulah ia
dewasa dulu. ⃣
6.✅Bunda Yana
Secara tidak kita sadari kadang kita mengikuti apa apa yg orangtua kita lakukan dulu
ketika kita kecil.
Antara lain, membentak, menakut nakuti, jangan ini jangan itu, sedikit memaksa, tidak
sepenuhnya apa yg dilakukan anak itu salah, tapi lebih kpd kekhawatiran kita sebagai
orang tua.
Lalu bgm cr supaya kekhawatiran tsb dpt di atasi? Apa kah keliru?☺
⃣ Bunda Yana yang baik, mari kita membangun pendidikan dengan 2 sikap utama :
Pertama adalah optimisme, dan kedua adalah baik sangka kepada allah. Jika kedua
perasaan ini kita miliki, maka insya Allah kita mendidik anak tidak dengan perasaan
ketakutan, kecemasan dan was-was
Kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak disebabkan karena kita under
underestimate terhadap anak kita, menganggapnya begitu lemah, begitu rentan,
begitu mudah terpengaruh. Sedangkan lingkungan kita anggap begitu buruk, begitu
jahat dan begitu tidak bersahabat terhadap anak-anak kita.
Melarang dan mencegah anak dari sesuatu yang negatif tidak terlarang, namun itu
tidak boleh menjadi sikap utama. Pendidikan yang baik harus tegak di atas cinta,
kasih sayang, optimisme, baik sangka dan menggunakan sikap serta kalimat positif.
Larangan dan kemarahan baru akan efektif hanya jika dalam sebuah rumah yang
penuh cinta dan kasih sayang
Oleh karenanya, untuk mengatasi rasa kekhawatiran yang berlebihan, marilah kita
bangun keyakinan dan rasa baik sangka terhadap Allah, keyakinan dan rasa baik
sangka terhadap kehidupan, serta keyakinan dan baik sangka terhadap anak kita
sendiri.
Hidup memang memiliki sisi sisi negatif, seperti hawa nafsu, syaithan, lingkungan
yang buruk, media yang tak bersahabat dan sebagainya. Tapi jangan lupa, anak kita
juga dibekali dan dilingkupi oleh hal-hal positif, seperti akal sehat, fitrah, nurani,
malaikat, Perlindungan Allah, doa dan sebagainya. ⃣
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7.✅Bunda Dewi
Bagaimana contoh konkret dalam pemaknaan kepada anak, ustad? Selama ini, ketika kami
memberikan larangan kepada anak kami, kami selalu memberikan alasan kepadanya
sesuai dgn keadaan yg sebenarnya..apakah itu maksud dr pemaknaan atau bagaimana?
Terima kasih sesudah dan sebelumnya.
⃣ Saya rasa itu contoh pemaknaan yang baik, Bunda Dewi , dimana kita selalu
memberikan alasan, motivasi dan nilai-nilai kenapa sesuatu menjadi benar dan
kenapa sesuatu menjadi salah.
Pemberian nilai dan makna makna bisa kita lakukan melalui cerita-cerita, seperti
cerita menjelang tidur. Sampaikanlah cerita dan kisah-kisah nabi atau kisah orangorang shaleh, seperti yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam.
Penanaman nilai dan makna juga dapat kita lakukan dengan cara menjelaskan
makna-makna dari sebuah peristiwa, perilaku atau tindakan anak-anak kita sendiri.
Yang penting jangan sampai kita pernah beranggapan bahwa seorang anak terlalu
kecil untuk memahami nilai-nilai dan makna sesuatu. Menganggap remeh
kemampuan anak dalam memahami makna, telah membuat kita
memperlakukannya bagai hewan, melalui pendekatan conditioning atau pembiasaan
semata. ⃣
⃣ Dari semua pertanyaan, pada dasarnya saya titip pesan untuk diri saya sendiri
dan Ayahbunda sekalian untuk senantiasa meningkatkan optimisme, baik sangka
dan sikap positif terhadap diri kita sendiri, anak-anak kita, terhadap kehidupan, dan
terutama terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala⃣
1. Bunda Siti Dewi Rokhimah
Assalamu'alaykum Saya ingin bertanya.. Bagaimana menerapkan HE pada bayi di
bawah satu tahun?
1. Bunda Siti Dewi Rokhimah
Bukankah bunda sdh menerapkannya tanpa sadar? Memberinya ASI,
memelukmya dgn tulus, mengajaknya bermain dgn bahagia, menyentuh dan
menciumnya dgn penuh cinta, merawatnya dari berbagai hal yg dirasakan bayi
bunda tdk nyaman? Teruslah begitu. Berikan kesempatan dan ruang yg nyaman
dan aman utk mereka melatih senso motoriknya, ajaklah bicara dgn
bahasa ibu yg lembut dan santun, baik tutur maupun gestur. Cerialah wajah
bunda dihadapannya setiap ada lantunan azan maupun tilawah alQuran.
Bangkitkanlah imaji2 positifnya. Krn setiap bayi bisa membedakan mana
akhlak yg baik dan mana akhlak yg buruk.
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2. Bunda Alin
Dalam QS. 13 ayat 11 Allah berfirman:
"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."
Banyak yg menggunakan ayat ini sbgai argumen untuk belajar atau bekerja
keras agar Allah mengubah keadaanya menjadi lebih baik. Padahal maksud ayat
ini adalah agar manusia tidak mengubah fitrahnya (
) sehingga masa
depan kehidupannya menjadi lebih buruk. Yg terakhir di atas adalah nasehat dari
ustadzuna Ferous.
Yang itu mohon bisa diperjelas kembali??
Maaf saya kurang paham, biasanya jika saya sedang tak bersemangat dalam aktifitas,
ayat itu akan saya gunakan sebagai motivasi saya..kalau begitu saya masih
menggunakan argumen yang keliru?!
2. Bunda Alin yg baik,
Ayat ini asbabunnuzulnya adalah terkait mereka yg diberi nikmat lalu ingkar
shg ditimpa keburukan.
Ayat ini sepenuhnya menyatakan bhw Allah swt telah memberikan begitu
banyak kebaikan termasuk fitrah2 yg kita miliki, maka semua nikmat itu akan
terus begitu sampai kita mencoba merusaknya atau
menyimpangkannya shg berubah menjadi kehinaan.
Pada galibnya setiap kita diberikan kebaikan yg banyak, termasuk potensi
fitrah2 yg ada. "Maka hadapkanlah wajahmu pd agama yg lurus. Tetaplah
pd fitrah Allah itu, yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak
ada yang berubah dari fitrah atau ciptaan Allah".
Maka setiap perubahan dalam Islam adalah perubahan kembali kpd fitrah,
maka inilah awal kesukesan. Bukan merubah dgn menyimpangkan fitrah.
3. Ayah Ahmad Indra Gunawan
Assalamualaikum.
Mau nanya : kalau kami masuk tahap pembacaan dan pensucian, boleh tidak kami
juga melakukan pembelajaran. Soalnya anak-anak kan terus berkembang?
Sedangkan untuk tahap pembacaan dan pensucian kan butuh waktu yang panjang.
Atau pembacaan, pensucian, dan pembelajaran itu urutan utk satu hal yang akan
diajarkan? Mohon pencerahan.
3. Yanda Ahmad Indra Gunawan yg baik,
"Pembacaan" adalah proses pembelajaran tahap awal, membaca maunya
Allah dan tuntunan Rasulullah saw (qouliyah), membaca kauniyah spt
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realitas zaman, membaca kondisi anak2 kita, membaca sejarah pendidikan
sejati, dstnya. Ini berjalan paralel dengan persiapan mendidik bahkan
menjalankan tazkiyah sekaligus. Bagai siklus, "membaca, mensucikan,
mengajarkan" berjalan terus sepanjang waktu. Seperti dalam manajemen
"plan, do, checkagain" atau "define, design, develop, implementation". Kita
perlu terus melakukannya sepanjang proses mendidik
4. Bunda Stiarindra yg mungkin akan menjadi pertanyaan penutup pada malam hari
ini,
How to start Home Education?
4. Bunda Stiarindra yg baik
How to start HE ada dua, aspek strategis dan kejiwaan dan aspek teknis.
Yang saya paparkan baru aspek strategis kejiwaan. Karena sejujurnya, HE itu
mudah dan sederhana hanya yang membuat gentar adalah krn melawan
mainstream mindset pendidikan dan persekolahan yg ada.
How to start teknisnya adalah merancang Framework. Kami menyebutnya
bukan kurikulum, tetapi framework. Setiap anak unik, setiap keluarga
unik. Maka tdk ada kurikulum seragam dalam pendidikan anak, yang ada
adalah kerangka kerja atau framework operasional. Yaitu apa2 yg harus
kita lakukan terkait dengan fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat
sepanjang tahap2 usia (fitrah
perkembangan) sampai aqilbaligh di usia 14-15 tahun . Tiap2 tahap tentu ada
indikator keberhasilan dari tahap sebelumnya. Ini akan kita bahas detail dalam
diskusi2 selanjutnya
5. Bunda Yana
1. Apakah HE bs dilakukan hanya oleh ibu saja bila ayah lbh fokus pd pekerjaan?
2. Bgmn menjelaskan HE pd suami/kluarga bsr yg sama skali tdk paham HE &
cenderung lbh memilih
sekolah pd umumnya, spy mereka tdk menentang & bahkan mau mendukung
pelaksanaan HE
3. Bgmn cara ortu utk bs kembali pd fitrahnya agar bs melakukan HE?
5. Bunda Yana yang baik,
1. HE memerlukan kerja tim (teamwork) yang solid dari Ayah Bunda,
peran Ayah adalah pembuat garis besar haluan pendidikan keluarga, peran
bunda menerjemahkan dalam perencanaan dan operasional serta evaluasi.
Namun dalam prakteknya ayah dan bunda keduanya responsible dalam
menyadarkan dan menumbuhkan fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah
belajar anak2 mereka sesuai tahap perkembangan. Yang akuntable, atau
eksekusi tetaplah anak2 kita, kita hanya menemani membangkitkan fitrah2
ini sesuai perencanaan dan framework yg kita buat bersama
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2. HE adalah kewajiban dan amanah tak tergantikan. Sekolah atau tidak
sekolah, silahkan saja, namun tanggungjawab di akhirat tetap di tangan ayah
bunda. Pastikan fitrah2 anak2 kita tumbuh sempurna, tidak rusak maupun
hilang dalam prosesnya, karena amanah terbesar pendidikan anak kita
adalah menjaga dan menumbuhkan fitrah. Sampaikan demikian pada suami,
jika harus sekolah krn alasan yg dapat dibenarkan syar'i atau darurat maka
pastikan sekolah terbaik (bukan termahal) yang mampu menjaga dan
menumbuhkan fitrah anak2 kita dengan paripurna. Sejujurnya tiada
tempat terbaik menumbuhkan fitrah kecuali rumah kita. Pastikan
perencanaan dan framework operasional pendidikan anak2 kita ada di tangan
kedua orangtuanya.
3. Caranya adalah melakukan tazkiyatunnafs di awal dan sepanjang proses
mendidik anak2 kita. Inti tazkiyatunnafs adalah mengembalikan fitrah kita
sebagai orangtua, menyadari kembali peran2 sejati kita, menyadari bahwa
Allah swt sudah memberikan begitu banyak kebaikan pada diri kita,
keluarga kita dan anak2 kita, termasuk fitrah2 yg ada. Caranya tentu dengan
mendekat kepada Allah swt. Islam memiliki mekanisme rutin untuk
mengembalikan fitrah ini setiap Ramadhan, dengan mengosongkan perut,
membalik kesibukan ke malam hari, banyak mendekat kpd Allah dstnya agar isi
kepala dan isi hati kita kembali kepada fitrah, kembali menyadari fitrah
kebenaran dalam diri kita. Dalam konteks pendidikan tentu kita tdk perlu
menunggu Ramadhan untuk melakukan tazkiyatunnafs. Kita perlu
mensucikan jiwa kita, mengembalikan kesadaran dan keyakinan akan
adanya fitrah sbg bekalan dalam mendidik, agar lebih besryukur dan
bershabar, tenang, optimis dan konsisten. Dan tazkiyatunnafs tdk hanya di awal
ketika memulai namun sepanjang proses mendidik sesungguhnya adalah
proses pensucian dan pemuliaan fitrah diri kita dan anak2 kita.
Membanhkitkan, menumbuhkan dan merawat fitrah keimanan, fitrah
bakat, fitrah belajar dll dari anak2 kita adalah proses pensucian jiwa itu
sendiri. Berbagai tafsir menyebut pendidikan dengan tazkiyah atau tarbiyah
atas fitrah manusia.
6. Bunda Upik
1. Bisakah HE dilakukan dengan kedua ortu bekerja?
2. Apa bisa kita tetap mlakukan HE tapi anak kita ttp di sekolah umum? Atau klo
sudah HE anak qt full
sekolah di rumah?
3. Apakah dengan HE yang anak selalu bersama ayah ibunya tidak membuat anak
menjadi manja?
Trimakasih
2. Bunda Upik yang baik,
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1 dan 2, HE bisa dilakukan siapa saja, baik yang bekerja maupun yang di
rumah, baik yang anaknya bersekolah maupun tidak, hanya efektifitas dan
hasilnya tentu berbeda2. Intinya HE adalah kesadaran bahwa
amanah kedua orangtua yg tdk tergantikan oleh siapapun,
Inti pendidikannya adalah menemani anak2 kita membangkitkan dan
menumbuhkan fitrahnya (fitrah belajar, fitrah bakat, fitrah keimanan, fitrah
perkembangan) dengan paripurna Sentra pendidikan tetap ada bersama
keluarga jangan dibalik, sekolah hanya pelengkap jika sangat terpaksa.
Pastikan sekolah tidak merusak fitrah anak2 kita, misalnya merubah orientasi
belajar hanya krn ujian, membatasi anak kita memilih belajar sesuai minatnya,
menghambat bakat dstnya.
3. Usia 0-6 harus full sama ortunya. Manja dan tidak manja tergantung
pemahaman dan praktek pendidikam kita ttg tahap perkembangan anak pd
usia ini. Usia 7 ke atas secara bertahap baru melibatkan keluarga besar dan
lingkungan yg relevan (komunitas)
7. Bunda Defi
1. Apa aja point2 pnting HE tuk anak awal 1,5 th??
2. Yg kedua apbl kita drmh msh brsama org tua n ada kel drmh slain (ibu bapak)yang
pnya sifat jelek .bgmn agar ank kita tdk ketularan skap jeleknya??pdhl kita berusaha
nerapkan hal yg postif
2. Bunda Defi yang baik,
1. Usia 1.5 tahun masuk dalam tahap perkembangan 0-6 tahun. Tahap ini
sering disebut tahap pre latih atau pre operasional. Tahap ini anak2 belum
punya tanggungjawab sosial, memerlukan lebih banyak konstruksi imaji
positif dan pengembangan senso motoris, bahasa Ibu yang harus utuh tuntas.
Usia ini adalah usia ego sentris, anak merasa dirinyalah pusat semesta,
maka upayakan ego nya jangan sampai terluka. Tahap ini membangkitkan
fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat lebih memerlukan banyak
keteladanan, inspirasi lewat kisah dan dongeng positif, baik lisan maupun
dibacakan, misalnya ttg kepahlawanan, orang2 besar sepanjang sejarah dll.
Hindari kisah2 dan inspirasi2 yg mengancam, menakut2kan, dan ancaman,
namun utamakan yang membahagiakan, membuat penasaran, memukau
imajinya dstnya.
2. Usia 0-6 ini sebaiknya tidak bertemu sosok yang merusak imajinya ttg
kebaikan, ttg orang2 baik di sekitarnya. Anak tidak menyukai suasana negatif
dan keburukan. Saran saya, jika terpaksa masih tinggal bersama ortu,
sering2lah membawa anak ke alam terbuka, ke museum, ke tempat2 yg indah
yg murah meriah di kota kita. Kita bisa lebih baik dan fokus
membangkitkan fitrah belajarnya, menginspirasi fitrah keimanannya dengan
mengenalkan kebaikan Allah di alam semesta, mengamati fitrah bakatnya
dstnya.
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MATERI POKOK 3
Konsep Pendidikan Pra Aqil Baligh 0-7 tahun
Subject Matter Expert (SME):
Ust. Harry Santosa
(Founder MLC sekaligus praktisi HE sejak 1994)
Host : Babah Huda
Notulen : Bunda Amel
Rabu, 16 Maret 2016
Pkl. 19.30 - 21.00
Assalamu'alaikum. Wr. Wb
Ayah bunda para pendidik peradaban, apa kabar? Semoga selalu ithminan
dan istiqomah, rileks tenang dan konsisten dalam mendidik generasi
peradaban.
Salam takzim utk ayah bunda semua.
Ayah bunda, esensi pendidikan sejati adalah pendidikan berbasis fitrah. Tugas
kita adalah menemani anak2 kita menjaga fitrahnya, menyadari fitrahnya lalu
membangkitkannya menjadi peran2 sesuai fitrah yg Allah kehendaki itu. Inilah
esensi pendidikan berbasis potensi dan akhlak Dengan fitrah Allah itulah Allah
menciptakan manusia. Tiada yg berubah dari ciptaan Allah swt.
Fitrah itu setidaknya meliputi fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat dan
fitrah perkembangan.
Topik malam ini adalah pendidikan utk usia 0-7 tahun, tentu saja pendidikan
fitrah2 yg ada juga harus melihat fitrah perkembangan. Tiap tahap memiliki
sunnatullahnya sendiri, memiliki cara dan tujuan mendidik yg khusus.
Pendidik sejati adalah seperti petani sejati. Pendidikan ibarat taman bukan
pabrik atau perkebunan. Para petani harus memahami tahapan menanam, dia
mesti memperlakukan tiap anak2nya bagai bunga2 di taman, yg masing2
memiliki kekhasan, keunikan dan keindahannya masing2. Maka cara
memperlakukannyapun setiap bunga adalah khas, tidak bisa seragam. Petani
sejati harus rileks dan konsisten, dia tdk boleh bernafsu menggegas dan
menyeragamkan demi produktifitas dan kepentingan siapapun yg tdk relevan
dgn tanamannya. Petani sejati tdk boleh sembarang memakai bahan kimia yg
menggegas pertumbuhan tanaman, yg malah merusak tanaman itu sendiri.
Petani sejati harus meyakini qodrat Allah swt thd segala sesuatu yg ada pd
tanamannya dan yg ada di sekitarnya.
Dasar panduan kita adalah jelas, bhw tiap anak lahir dalam keadaan fitrah.
Tugas kita bukan merubahnya, merekayasanya, menuntutnya sesuai obsesi
kita tetapi menemaninya.
Imaji2 positif yg baik akan melahirkan persepsi positif, dan persepsi positif
akan memunculkan pensikapan yg baik ketika mereka dewasa kelak. Imaji2
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negatif akan memunculkan luka persepsi, dan luka persepsi akan melahirkan
pensikapan yg buruk ketika mereka dewasa kelak.
Seorang pendidik yg arif mengatakan bhw kesan baik sehari saja ketika
anak2, akan menyelamatkan banyak hari ketika mereka dewasa kelak. Aqidah
atau fitrah keimanan perlu dan sebaiknya ditumbuhkan dengan pola2 seperti
ini. Silahkan berkreasi.
Fitrah belajar juga demikian. Setiap anak yg lahir adalah pembelajar yg
tangguh, para ilmuwan menyebut bayi yg lahir adalah scientist. Itu krn Allah
telah mengkaruniai fitrah belajar ini pd setiap anak. Tidak ada bayi yg
memutuskan utk merangkak seumur hidupnya, ketika mereka belajar berjalan
dan jatuh berkali-kali.
Fitrah keimanan pd usia 0-7 tahun, disadarkan dengan membangun imaji2
positif, inspirasi kisah, bacaan bersastra baik, bahasa ibu yg sempurna,
banyak bermain di alam terbuka. Rasulullah saw ketika kecil hidup di gurun,
mendaki bukit, menggembala kambing, bertutur fasih dari bahasa ibu yg
murni, mengenal akhlak2 dan tradisi2 baik warga desa. Bagi anak-anak imaji2
positif penting, karenanya melarang perbuatan keras yg merusak imaji2 ini.
Rasulullah saw membiarkan Hasan dan Husein bermain kuda2an ketika beliau
Sholat, membiarkan Aisyah kecil bermain boneka dan kain bergambar dstnya.
Ini semata2 utk melahirkan imaji2 positif, atau kesan2 baik ttg Allah, ttg
ibadah, ttg dirinya, ttg orangtua (yang sementara menjadi standar kebaikan
dan keburukan sebelum mereka mengenal Rabbnya dan syariah-Nya), ttg
alam, ttg masyarakatnya
»»
Tugas kita, para ortu sekali lagi, hanyalah menemani mereka, memberi
semangat, menunjukkan hal2 yg baik, memfasilitasi, lalu rileks dan konsisten,
tenang dan istiqomah, shabar dan syukur.
Bunda Septi memberi tips utk membangkitkan kesadaran fitrah belajar ini
dengan istilah intelectual curiosity, dsbnya
Penelitian2 modern menjelaskan bhw anak2 akan bisa belajar mandiri hanya
dengan diberi "jalan" saja, tidak perlu dijejalkan, tdk perlu banyak formalitas
yg bahkan mengekang kebebasan, kemerdekaan memilih dan curiositynya.
Ada ahli parenting yg bilang bhw anak2 kita lebih pandai menjawab, daripada
pandai bertanya.
Tanya Jawab :
1.Bunda Astri Jakarta
Bagaimana dengan tahapan bagi anak2 yg berkebutuhan khusus yg
mengalami keterlambatan dlm perkembangan, apakah ttp disesuaikan dgn
usia biologisnya (umur) atw perkembangannya?
Jika pd tahapan 0-7 dikatakan qt hny menemani smntr utk anak2 abk di usia
ini justru lebih banyak intervensi dini dengan berbagai macam terapi.
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Bagaimana tanggapan pak harry ttg hal tsb?
1bunda Astri yang baik,
Framework yang kami buat dalam asumsi anak yang tidak mengalami "mental
illness" atau memerlukan terapi khusus. Tentu jika anak mengalami hal
demikian maka perlu untuk mengembalikan kondisinya menjadi natural
kembali. Cara cara yang fitri justru dapat membantunya kembali ke kondisi
naturalnya
2 Bunda Mei Semarang
setiap ank itu unik maka kurikulum yg kita susun tuk HE pun berbeda dg ank
yg lain. Bagaimana cara/rambu2 menyusun kurikulum HE agar pendidikn
berbasis fitrah berjalan dg baik
2bunda Mei yang baik di Semarang,
Kurikulum HE
1. Syumul, komprehensif., meliputi semua fitrah bukan hanya sebagian,
misalnya fitrah belajar saja, atau fitrah iman saja, atau fitrah bakat saja
dstnya.
2. Human Nature Centered Development. Berpusat pada keunikan tiap anak.
Gunakan metode yang berangkat dari emphati potensi keunikan anak, disebut
dengan design thinking atau empati, idea, solusi bukan amati, tiru, modifikasi.
3. Sesuai Sunnatullah. Sesuai dengan Tahapan Perkembangan, tidak berlaku
kaidah makin cepat makin baik.
4. Tidak rigid dan rumit. Lebih banyak memfasilitasi dan mendampingi serta
menghantarkan bukan banyak mengajarkan, memaksa dan mendominasi.
5. Dipandu Kitabullah agar semua fitrah tidak rusak dan menyimpang
6. Tazkiyatunnafs bagi ortu atau guru. Karena tidak ada anak bermasalah,
yang ada adalah oramgtua yang lebih dulu bermasalah
7. Tujuannya agar anak mampu memberi manfaat dan menebar rahmat
dengan peran spesifiknya sesuai fitrahnya dan mampu memikul beban syariah
tepat ketika aqolbaligh
3bunda Nila Jakarta
▶contoh konkret imaji2 positif dan negatif seperti apa, jika sudah terlanjur ada
imaji negatif yg pernahs muncul bagaimana mengatasinya
▶ bagaimana cara orang tua menjelaskan atau bersikap bila kerabat dekat
tidak menerapkan nilai2 keislaman pdhal anak sering berinteraksi dng
mereka. Krn anak 4-5tn senang sekali meniru. Contoh : cara berpakaian dst
▶sikap2 apa saja ustd yang tergolong memanjakan anak, usia anak saya
5thn,perempuan.
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3bunda Nila yang baik di Jakarta,
▶Imaji positif adalah semua hal yang membuat anak bahagia, baik ucapan,
pandangan, tindakan spt pelukan dll juga suasana. Imaji negatif adalah
sebaliknya, misalnya bentakan, tarikan, paksaan, kemarahan dll. Jika sudah
masuk ke alam bawah sadar recoverynya sulit. Banyaklah memeluk dan
meminta maaf pada anak. Banyaklah tazkiyatunnafs dan bertaubat agar Allah
menjaga agar kesalahan lama tdk menjadi keburukan dan menjaga agar tdk
melakukan kesalahan baru.
▶ Walau anak suka meniru, pada akhirnya anak akan mengikuti yang paling
dipercaya dan paling dekat. Jika kita orang yg terdekat yang memiliki ikatan
emosi yang kuat dengan anak anak kita maka inshaAllah tidak perlu cemas.
Terpapar sedikit keburukan, justru kesempatan baik untuk menjelaskan dan
menyadarkan sehingga anak memiliki imunitas. Sterilitas malah membuat
mereka rentan penyakit baik dari dalam maupun dari luar
▶ Memanjakan adalah memberikan tanpa kebutuhan (hanya menuruti
kemauan), menyayangi tanpa mendidik, membebaskan tanpa mengarahkan
4. Bunda Yeni Mulia, Padang
Gadis kecil saya 2,5 thn .... masya Allah cinta Al Quran, suka mengaji dan
sudah menghafal cukup banyak ayat/surat pendek.., alhamdulillah... Sejak
kemaren dia minta "pergi ke sekolah yg ada mengajinya"...merengek2 sampai
nangis. Kami pikir dia benar2 ingin mengaji di "sekolah", tidak hanya di rumah
bersama ayah&bunda. Ini kali kedua dia merengek menangis minta diantar ke
sekolah, katanya mau mengaji...sampai2 dia berkemas sendiri, pakaian rapi
dgn tas dan Al quran di tangan... menunggu ayahnya pulang...lalu minta
diantar ke sekolah... Kami sudah berusaha mencari rumah tahfiz atau paud yg
mengajarkan Al Quran dan menerima anak 2thn, tapi belum ketemu (maksud
kami ingin memberi dia variasi dan menyalurkan imajinasinya, bukan untuk
"sekolah" setiap hari).
Apa yg sebaiknya kami lakukan lagi untuk menjawab permintaan anak kami,
ustadz....sekiranya kami tidak menemukan guru/sekolah yg cocok? Syukran
4bunda Yeni yang baik di Padang,
Subhanallah, jika memang ananda sangat mudah menghafal karena muncul
dalam dirinya begitu saja tanpa stimulus berlebihan, maka memang perlu
difasilitasi. Namun metodenya tetap disesuaikan dengan usianya yaitu reciting
(talaqi) dan ditumbuhkan juga cintanya bukan pada kegiatan menghafalnya
namun kepada alQurannya.
Saran saya, bunda panggil guru tahsin saja dan minta private. Teman2 atau
kakak2 yg lebih tua boleh ikut menemani. Kita amati apakah memang ananda
suka pada alQurannya atau cuma suka suasana sekolahnya. Kadang2 anak
anak balita belum bisa membedakan sisi mana yang dia suka dan lebih
mengikut kpd suasana bersekolah kakak2nya atau lingkungannya
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Tambahan tanya jawab:
Tugas kita, para ortu sekali lagi, hanyalah menemani mereka, memberi semangat,
menunjukkan hal2 yg baik, memfasilitasi, lalu rileks dan konsisten, tenang dan istiqomah,
shabar dan syukur.
Bunda Septi memberi tips utk membangkitkan kesadaran fitrah belajar ini dengan istilah
intelectual curiosity, dsbnya
Penelitian2 modern menjelaskan bhw anak2 akan bisa belajar mandiri hanya dengan diberi
"jalan" saja, tidak perlu dijejalkan, tdk perlu banyak formalitas yg bahkan mengekang
kebebasan, kemerdekaan memilih dan curiositynya. Ada ahli parenting yg bilang bhw anak2
kita lebih pandai menjawab, daripada pandai bertanya.
_________________
✅Moderator
Ustad, terangkum dalam catatan kami sekitar satu setengah tahun yang lalu dalam diskusi
grup awal Bandung 1. Salah satunya tentang fungsi pernikahan dan keluarga.
Saat itu disampaikan bahwa fungsi kedua lembaga ini untuk mendidik anak dan membangun
kepemimpinan atau kemandirian berbasis potensi keluarga. Namun, di zaman sekarang misi
dan fungsi itu nyaris tercerabut dari rumah.
Bolehkan dikuatkan kembali kepada kami ustad, tentang hal ini? Agar upaya pelambatan
Aqil baligh tdk terjadi pada generasi anak2 kita ✅✅✅✅
✅ Ustad Harry:
Setiap makhluk tentu punya fungsi. Fungsi bagi manusia tentunya terkait dengan
TUGAS atau MISI atau alasan kehadiran di muka bumi. Begitupula pernikahan, maka
TUGAS atau MISI pernikahan adalah tugas peradaban. Seorang ustadz menyebut
bahwa pernikahan adalah peristiwa besar peradaban. Karenanya Mitsaqon Gholizho,
atau perjanjian besar dalam pernikahan yang disebut di dalam alQuran itu setara
dengan penciptaan langit dan bumi itu sendiri.
Tugas Pernikahan atau Misi Pernikahan ada 2 yaitu Mendidik Generasi peradaban
(Tarbiyatul Aulad) dan Memberi Manfaat dan Kepemimpinan Sesuai Potensi
keunikannya (Family Core Mission).
Tanpa dua ini maka pernikahan menjadi rapuh dan rentan, suami istri dan anak
berkumpul tanpa alasan kehadirannya yang hakiki. Bunda Septi menyebutnya
"Gerombolan". Aqidah kita menyebutnya rumah yang tidak diterangi oleh alQuran
dalam arti luas adalah tidak ada lagi tugas tugas utama yang dipandu oleh Kitabullah
di dalam rumah kita.
Kasus perceraian saat ini konon mencapai 36 kasus per jam di Indonesia. Suami istri
umumnya tidak lagi punya tugas pokok atau tidak lagi punya alasan mengapa mereka
menikah. Semua hal di dalam rumah dioutsource kepada pihak ketiga, sejak makanan,
sampai pendidikan. Rumah bagai jasad yang tidak lagi memiliki ruh, karena kosong
dari pendidikan dan kepemimpinan.
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Home Attack, hari ini bukan oleh eksternal namun oleh internal keluarga. Suami
memusuhi istri, istri membenci suami, anak komplain pada orangtua, sementara
orangtua komplain pada anak dstnya.
Maka kembalikanlah fitrah peran sejati mendidik anak, temukanlah kembali makna
(meaning) permikahan dan misi inti keberadaan pernikahan sebagaimana alQuran dan
alHadits telah menasehati banyak pentingnya pernikahan dan peran2 sejati di
dalamnya ⃣⃣⃣
1✅ Bunda Viska-Banda Aceh dan
Bunda Feby-Semarang
Alquran pertama sekali diturunkan di mekah yg berupa surat surat pendek. Surat pendek ini
banyak yg bercerita tentang hari kiamat, surga dan neraka. Saya sering membacakan
juzamma utk anak2 dan biasanya mereka nagih ceritanya seperti apa. Jd akhirnya saya
ceritakan sesuai dgn artinya.
1. Bukannya bermaksud menakuti tp apakah boleh bercerita seperti itu utk anak usia 0-7 thn.
2. Apakah itu akan membentuk imej negative terhadap konsep Islam?
3. Bagaimana cara memberikan imej positif tentang Islam bagi anak 0-7 thn?
4. Contoh Perbuatan2 seperti apa saja yang dapat merusak imagi2 positif?
5. Proses menghafal Al Quran sejak dini, sesuai fitrah kah?
6. Baru ada gambaran fitrah keimanan. Bagaimana fitrah belajar, bakat dan keimanan?
7. Anak diikutkan lomba, sesuaikah dengan fitrahnya yang berumur 5-7?
8. Apakah pada umur 5-7 sudah dapat kita bentuk/arahkan tanggung jawab dan disiplin? (yg
sederhana, seperti merapikan mainan)
1⃣bunda Viska di Aceh dan bunda Feby di Semarang, yang baik...
Jika anak tidak memiliki fitrah yang harus dijaga keindahannya barangkali Rasulullah
SAW tidak menegur seorang bunda yang menarik dengan keras bayinya yang pipis di
pangkuan Nabi SAW karena malu. Jika tidak ada fitrah yang harus dirawat
keindahannya barangkali Nabi SAW tidak membiarkan Hasan dan Husein kecil
bermain kuda2an ketika Beliau Sujud. Jika tidak ada fitrah perkembangan yang harus
diperhatikan barangkali Sholat diperintahkan sejak bayi lahir, tetapi sholat baru
disampaikan sebagai perintah ketika anak berusia 7tahun. Apakah Rasulullah SAW
lalai? Tentu saja beliau maksum.
Kita dilarang berlebihan dalam apapun apalagi dalam mendidik sehingga akan
menciderai fitrah anak anak kita. Fitrah atau human nature ini walau sangat indah
tetapi sangat rentan di masa awal pertumbuhannya. Fitrah ini ibarat benih. Kita tidak
bisa berobsesi atau bernafsu cepat berbuah pada masa awal dengan gegabah
memberikan pupuk dan air berlebihan dan tidak sesuai tahapannya.
1. Sebaiknya hindari kisah yang menakutkan dan membuat anak trauma, spt kisah
neraka, kisah dajjal, hukuman, perang besar akhir zaman dll. Bahasa pendidikan
adalah bahasa dakwah, yaitu mendahului berita gembira sebelum peringatan,
mendahului perintah kebaikan daripada mencegah keburukan. Bahasa dakwah
menuntut penguasaan ilmu kejiwaan yang mendalam. Bukan berarti karena ada
dalilnya, maka harus disampaikan semuanya tanpa tahapan.
2. Sebaiknya anak kita tumbuh dengan memandang Islam sebagai agama yang indah
dengan melihat sisi keindahannya lebih dulu. Agar anak mengenal ArRahman dan
ArRahiem dahulu sebagai nama Allah yang utama dengan mendalam sebelum yang

HEbAT (HOME EDUCTION based on AKHLAQ and TALENTS) Community
lainnya.
Kita tidak ingin anak kita di awal masa hidupnya, melaksanakan sholat, lebih karena
rasa takut daripada rasa cinta. Imaji negatif, dapat melahirkan luka persepsi, dan
kelak menimbulkan kesalahan pensikapan ketika dewasa baik thd dirinya, Tuhannya
dan sekitarnya.
3. Kenalkanlah alHaq dengan keteladanan dan suasana keshalihan yang bergairah dan
membahagiakannya. Ajaklah sholat dengan ekspresi yang penuh semangat dan gairah.
Wajah sumringah setiap adzan berkumandang, tatapan mata penuh cinta ketika
melantunkan ayat Allah dsbnya akan menjadi kesan mendalam sepanjang hayat anak
anak kita. Tunjukkanlah (bukan katakan) keteladanan dengan penuh gairah dan
alamiah bukan dibuat2, dstnya.
4. Kepalsuan, ketidakjujuran, manipulasi agama atau Allah agar anak patuh dengan
mengatakan Allah tidak suka pada perbuatan yang Allah tidak mengatakan demikian
hanya krn ingin anak patuh, hukuman atau hadiah yang tidak membangun kesadaran
fitrah dan belum waktunya dll. Hukuman ini sesungguhnya untuk manusia yang sudah
punya tanggungjawab moral dan sosial, bukan anak anak di bawah 7 tahun yang
bahkan belum sadar ada dunia di luar dirinya.
5. Sesuai fitrah jika tidak memaksa, memasang target, mengambil waktu anak utk
bermain, tidak mengabaikan keunikan anak, menghukum bila tidak melakukan, tidak
menggunakan metode orang dewasa dll. Jika anak bagus hafalannya ya beri
kesempatan utk lebih banyak menghafal (dengan tidak mengurangi waktunya
bermain), tetapi jangan memaksa anak yang kurang bagus hafalannya. Perhatikan
fitrah keunikan tiap anak dan metode yang sesuai dengan fitrah perkembangannya.
6.fitrah belajar dan bernalar sudah ada sejak lahir, kita hanya menemani agar anak
teeus bergairah belajar dan bernalar dengan banyak memberinya inspirasi hebat dan
idea keren, lalu memberinya kesempatan akses kepada sumber2 pengetahuan. Fitrah
belajar golden age nya di usia 7-10, dengan cara terbaik adalah belajar di alam atau di
kehidupan nyata.
Fitrah bakat juga sudah ada sejak lahir, tiap anak punya sifat bawaan yang berbeda
satu sama lain. Bakat adalah personality productive pada tiap individu. Inilah fitrah
bakat, yang kelak akan menjadi panggilan hidup atau peran peradaban anak anak kita.
Sesungguhnya tiap manusia akan menjalani perannya sesuai sifat pembawaannya
masing masing (17:84). Fitrah bakat ini diamati saja sejak lahir, diberi kesempatan
menjalani beragam aktifitas yang relevan dengan sifat bawaan itu. InshaAllah kelak di
usia 10 tahun, idealnya mulai mengkristal dan siap dikembangkan menjadi peran
peradaban. Fitrah bakat golden age nya ada diantara usia 10-15 tahun, dikembangkan
dengan konsisten dan disiplin.
7. Anak anak korban lomba sudah banyak dibahas dan ditulis para ustadz dan pakar.
Apalagi lomba yang membuat tertekan dan sampai trauma seperti pildacil. Anak
belum tentu menjadi dai, bahkan bisa membenci dakwah atau Islam sepanjang
hayatnya. Sebaiknya lomba2 high stakes dihindari kecuali yang sifatnya fun tanpa
target apapun.
8. Disiplin dalam beragam hal mulai ditegakkan dengan ketat namun bertahap ketika
anak sudah diperintahkan sholat di usia 7 tahun. Inipun dengan menghindari disiplin
dengan hukuman dan hadiah, karena anak yang disiplin tanpa kesadaran dan
kecintaan akan meninggalkan amal baiknya ketika hukuman dan hadiah dihentikan.
Di bawah usia 7 tahun, sebaiknya lebih kepada keteladanan dan suasana yang
bergairah dan kondusif untuk disiplin, bukan disiplin ala orang dewasa ⃣
2✅ Hepi-Gresik
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1. Ust. Harry, seperti apakah konsep keimanan yang harus kita perkenalkan utk anak usia 2
tahun, selain dengan contoh sholat dan mengaji?
2. Apakah pahala dan dosa sudah bisa kita gambarkan di usia segitu? Terima kasih
2⃣ bunda/ayah Hepi yang baik dari Gresik,
1. Fitrah Keimanan ketika lahir adalah Tauhid Rubbubiyatullah, yaitu Allah sbg Robb
(pencipta, pemberi rizqi, pemilik, pemelihara). Karena tiap bayi yang lahir sudah
bersyahadah Rubbubiyah menurut alQuran (7:172). Maka sepanjang usia 0-6 tahun,
pendidikan fitrah keimanan adalah penguatan aspek Rubbubiyah ini. Memberikan ASI
eksklusif sesungguhnya adalah pendidikan fitrah keimanan, dengan penguatan aspek
Allah sebagai pemberi rizqi, pemilik dan pemelihara. Maka dilarang berat menyusui
sambil bergadget ria dsbnya. Fokuslah.
Kehadiran ayah dan ibu secara lengkap, penuh kasih sayang dan ketulusan juga
menguatkan fitrah tauhid Rubbubiyatullah ini. Kelak kedekatan dengan orangtuanya
akan melahirkan imaji positif ttg Allah dan kehidupannya kelak. Mengapa anak yatim
sejak lahir harus dipelihara baik baik diantaranya terkait fitrah keimanan ini, yang
lahir dari kedekatan dan keteladanan.
Bukan berarti tidak mengenalkan Allah secara langsung, tetap kita kenalkan Allah
melalui ciptaanNya. Ajak melihat langit, jangan ragu kenalkan bahwa Allah ada di
langit, Allahlah yang menciptakan semua yang anak kita kenal dstnya. Alam bawah
sadar anak di bawah 7 tahun, masih terbuka lebar sehingga akan menerima dengan
mendalam apapun yang kita katakan.
2. Saya kira anak usia di bawah 7 tahun, belum bisa dan belum perlu paham konsep ini,
karena pahala dan hukuman hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah punya
tanggungjawab moral dan sosial. Bahkan anak tidak punya dosa sampai usia
aqilbaligh.
Tetapi katakanlah Allah akan "tambah" sayang jika melakukan kebaikan ini dan
kebaikan itu. ⃣
3✅Bunda Laila-Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
1. Pada masa Pra Aqil Baligh wajarkah jika ada anak2 yg susah berinteraksi dengan
lingkungan yang baru?. Lebih nyaman dan tenang berada diantara tools dan hasil kreasinya
berjam-jam.
2. Apakah sejak pra Akil baligh anak2 sudah memiliki kecenderungan extrovert dan
introvert? Dan bagaimana kami orangtua menyikapinya?
Terima kasih ustadz Harry
3⃣bunda Laila yang baik di Banda Aceh,
1. Tiap anak unik, merespon berbeda untuk tiap keadaan, ada anak yang perlu waktu
untuk adaptasi sosialnya dan ada yang tidak perlu waktu. Ada anak yang suka bekerja
sendiri dan ada anak yang suka bekerja team dstnya. Sepanjang tidak mengurung diri
selamanya, artinya ada saat saat dimana dia juga bersosial walau tidak sehebat anak
yang Allah karuniakan mudah bergaul.
Jika ananda sudah punya fokus aktifitas, bantu agar menjadi karya, masukkan dalam
lingkungan yang menggemari aktifitas yang sama. Dia akan lebih nyaman dalam
sosialnya.
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Jika ananda sudah punya karya, coba ajak untuk bersosial dengan cara memasarkan
karyanya, katakan bahwa karya harus bermanfaat bagi orang banyak, dan orang
banyak harus mengenal kita sebagai seseorang yang punya karya. Karenanya ajak
ananda untuk membuat channel channel sosial, online maupun offline.
2. Kecenderungan introvert dan extrovert sudah sejak lahir. Amati saja apakah itu
bawaan lahir, atau pernah mengalami trauma dsbnya. Jika menjadi pendiam dan
tertutup karena pernah mengalami trauma, spt di bully, atau mengalami tekanan atau
pelecehan dsbnya maka harus dibantu penyelesaiannya. Kadang harus melibatkan
terapi dan konseling atau bahkan komunitas jika menyangkut sistem, misalnya dibully
di sekolah ⃣
4✅ Bunda Mira-Bdg 2
Assalamualaikum bunda.
Anak saya umur 2 thn, dia lg mengalami fase yg katanya egonya sedang tinggi, galak, suka
lempar barang,sedikit2 saya suka ceritakan mana yg tidak baik mana yg baik...tp kalau sudah
maen sama tmnnya dia msh suka galak karena temannya suka begitu jg. Saya tidak
mensterilkan dia dr lingkungan krn menurut saya bermain jg tahapan belajar sosialisasi tp dia
lg senang2nya meniru.
1. Untuk usia segitu apa wajar seperti itu?
2. Sebaiknya apa tindakan saya untuk memberikan pengertian pada anak 2 thn? makasih
bunda
4⃣bunda Mira yang baik di Bandung,
1. Ya usia di bawah 6 tahun, ego sedang pada puncaknya, anak merasa dirinya pusat
semesta. Sepanjang sikap galak dan suka melempar adalah memang sifatnya sejak usia
3 bulan, atau bawaan lahir dan bukan karena "protes" karena ayahnya jarang
dirumah misalnya, saya kira wajar.
Kita harus memahami seninya agar tidak merusak ego dan juga menginspirasikan
perbuatan baik secara halus. Yang bunda lakukan sudah baik, tidak mengurungnya
dan memberinya kesempatan menuntaskan egonya. Tentu ada masa masa berat
dimana dimarahi tetangga atau berantem dengan anak tetangga dsbnya. Sepanjang
tidak bahaya dan membuatnya trauma, tidak masalah.
2. Ketika ananda keluar egonya atau galak, jangan langsung memarahi atau
menegurnya "on the spot" di tempat. Kita juga bisa jelaskan ke tetangga hal yang
sama, bahwa itu egonya yang perlu diberi tempat.
Namun, bacakan atau dongengkan kisah kisah tentang kebaikan, berbagi bersama,
tidak melempar, tidak galak dll. ketika menjelang tidur, ketika sedang di taman dll
dalam suasana anak tidak sedang muncul egonya. InshaAllah bersamaan dengan
usianya dan terpuaskan egonya juga pengenalan akhlak, dia akan mengenal dirinya
dengan baik dan tahu menempatkan dirinya dalam sosial ⃣
5✅ Bunda Winy-Bdg 1
Aslkm.
Apakah di usia 0-7 thn blh dibuat aturan2/ batasan (spt batasan nonton TV; hanya blh mkn
mie instan & permen seminggu sekali; dll) yg sdh disepakati b'sama? Dan apakah blh
menetapkan hukuman jika aturan yg tlh disepakati dilanggar?
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5⃣bunda Winy yang baik di Bandung,
Walau orangtua harus memberikan ruang dan kesempatan yang seluasnya bagi agar
anak tumbuh indah dan juga agar fitrah anak tidak sampai rusak, bukan berarti
membiarkan anak begitu saja. Orangtua tetap punya otoritas untuk mengarahkan
dengan cara yang tidak merusak fitrah tentunya.
Aturan harus ditentukan dan konsisten diterapkan, namun tanpa hukuman juga tanpa
hadiah, tetapi dengan cinta dan keteladanan. Anak 0-7 belum bisa menyepakati dengan
konsisten, kitalah yang memberinya gairah untuk melakukan yang baik. Jangan
katakan "Dilarang nontong TV, tetapi katakan dengan ekspresif bahwa didongengkan
atau dibacakan buku atau bermain di alam lebih seru". Jangan katakan "Dilarang
makan mie instan, tetapi katakan dengan ekpresif bahwa makan sayur lebih enak".
Cara terbaik agar anak suka sayur, adalah makanlah sayur dengan nikmat dihadapan
anak.
Cara terbaik agar anak suka dibacakan buku atau dikisahkan atau bermain di alam,
maka orangtua harus melakukannya dengan seru dan keren.
Jadi hal hal yang merusak fitrah, harus masuk dalam aturan. Menurut saya menonton
TV dan makan mie instan itu merusak fitrah jasadiah dan fitrah belajar.
Sekali lagi, jangan gunakan hukuman dan hadiah, tetapi tunjukkan secara ekspresif
dengan teladan dan dengan cinta ⃣
✅ Framework Operasional HE (4 Fitrah) ✅
6✅Ayah Abdul Kholik-Semarang
Apakah pada usia anak 0-7 ini jika kita jaga fitrahnya saja dengan membiarkan berkembang
sendiri tanpa di stimulus akan lebih baik dari pada diberi muatan belajar yg membebani anak?
6⃣Ayah Abdul Kholik yang baik di Semarang,
Mendidik fitrah bukan berarti membiarkan berkembang sendiri, tetapi menemani dan
membantunya untuk tumbuh. Stimulasi tergantung tipe fitrahnya, tetapi bukan
manipulasi fitrah, seperti menemukan gaya belajar anak lalu memanfaatkannya untuk
pengisian sesuatu yg tidak relevan dengan fitrah anak.
Fitrah Iman, ini akan tumbuh baik dengan keteladanan dan atmosfir keshalihan di
rumah, bukan banyak didoktrin. Fitrah Belajar, akan tumbuh baik dengan memberi
inspirasi dan idea menantang. Fitrah Seksualitas akan tumbuh baik jika kedekatan dan
sosok ayahibu hadir, fitrah bakat akan tumbuh baik dengan membantu anak utuk
konsisten dalam aktifitas yang relevan dengan sifatnya dstnya.
Pemberian muatan belajar tentu ada namun sifatnya pancingan, kita tidak mungkin
mengajarkan semua hal pada anak. Anak yang terlalu banyak diajarkan akan minta
diajarkan sepanjang hidupnya. Sampai kapan dan semampu apa kita mengajarkan
berbagai hal pada anak kita? Karenanya lebih penting membangkitkan gairah fitrah
belajar anak, karena jika fitrah belajrnya tumbuh paripurna, maka anak akan belajar
mandiri sepanjang hidupnya ⃣
7✅ bunda Hany-Mojokerto
Assalamualaikum.
Apakah pengaruh lingkungan mempengaruhi fitrah anak kita? Karena terkadang anak meniru
bahasa dan apa yg dilakukan temannya.
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7⃣bunda Hany yang baik di Mojokerto,
Fitrah atau human nature ini walaupun sangat bagus luar biasa, namun dia sangat
rentan sehingga memerlukan penguatan, nah itulah perlunya pendidikan, itulah
mengapa kita diamahkan untuk mendidik fitrah. Yang merusak fitrah bukan hanya
lingkungan tetapi juga bisa saja orangtuanya, sikap lebay obsesif atau lalai pesimis dari
orangtua juga berpotensi besar merusak fitrah anak anaknya.
Karenanya, mohonkan pada Allah agar kita diluruskan fitrahnya, mendekatlah pada
Allah dengan sedekat mungkin demi anak anak kita. Bangunlah sepertiga malam
terakhir, agar Allah berikan qoulan sadida, yaitu tutur yang indah berkesan, idea yang
bernas dan inspirati, tindakan dan sikap yang pantas diteladai oleh anak. Mintalah
agar Allah yang mendidik anak anak kita secara langsung lewat lisan kita, lewat fikiran
kita, lewat tangan dan tindakan kita, karena kitalah yang diamanahi untuk mendidik
anak anak kita. Ingatlah bahwa karunia anak adalah karunia terindah dalam hidup
kita, fitrah kita akan membaik ketika kita mendidik fitrah anak anak kita dengan
sungguh sungguh. Raise your child, raise yourself.
Jika anak anak kita tumbuh fitrahnya dengan baik dan memiliki kita secara dekat dan
menjadi figur terbaik, maka semua kerusakan di luar rumah akan tidak berarti,
membuat anak kita semakin imun, karena mereka akan meminta fatwa selalu dari
orang terdekat yanglurus fitrahnya, yaitu kita, orangtuanya ⃣
8✅ Bunda Nafis-Demak
Pertanyaan:
Bagaimana cara membangkitkan fitrah keimanan yg sifatnya pembiasaan sehari2 yg lgsg bs
sy praktekan di rmh? (Utk anak laki usia 4 th dan perempuan usia 2 th).
8⃣bunda Nafis yang baik di Demak,
Fitrah Keimanan atau Tauhid ini sudah ada sejak di alam rahim, karena tiap manusia
pernah bersaksi bahwa Allah sebagai Rabb ketika di alam rahim (7:172). Tugas kita
memperkokohnya, merawatnya dan menumbuhkannya sejak anak anak lahir.
Fitrah keimanan ini dikuatkan atau dibangkitkan dengan keteladanan yg tulus dan
atmosfir keshalihan agar gairah cinta anak anak pada Allah, pada Rasulullah SAW,
pada Islam, pada alQuran dan semua kebaikan2 membuncah buncah.
Memberi ASI eksklusf adalah awal menguatkan fitrah keimanan, anak akan
merefleksikan orangtuanya sebagai pemberi rezqi, pelindung, perawat dstnya, sebelum
mengenal Allah. Lalu ketika anak sudah bisa mengerti apa kita ucapkan biasanya usia
2 tahun ke atas, kenalkanlah Allah dengan lugas dan langsung, bawalah ke alam setiap
menjelang malam, ajaklah melihat bintang atau bulan atau matahari lalu katakanlah
Allah yang menciptakan semuanya. Lakukan setiap ada kesempatan dan momen,
misalnya ketika makan, katakanlah Allah yg memberikan ini semua.
Ketika sudah bisa berdiri, contohkanlah sholat, ajaklah jalan ke masjid, ajaklah
menyantuni fakir miskin tentu tanpa paksaan, pancing gairahnya untuk cinta pada
kebenaran. Gairah yg muncul karena keteladanan dan suasana keshalihan lebih abadi
daripada pembiasaan. Dalam banyak pembiasaan bisa pudar, tetapi kecintaan yang
dalam dan berkesan akan melekat seumur hidupnya. Senyumlah dengan ekspresi yang
indah ketika adzan bergema, tunjukkan depan anak anak kita sholat dengan semangat
dah bergairah, bahagiakan anak dengan gairah sholatnya walau hanya satu dua
gerakan, jangan dipaksa sholat tepat waktu dan tertib untuk anak di bawah 7 tahun,
dia akan membenci sholat nantinya. Sudah mau bergerak ketika mendengar adzan saja
sudah bagus, sudah mau satu dua gerakan saja sudah bagus. Tidak ada anak di bawah
7 tahun suka gerakan sholat, krn sangat formal dan kaku, jangan marahi mereka jika
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tdk tertib dan sempurna karena memang belum waktunya. Itulah mengapa Allah baru
memerintahkan sholat nanti di usia 7 tahun, agar selama masa 0-6 tahun kita punya
waktu untuk membangun gairahnya. Semoga ketika perintah sholat datang ananda
akan menyambutnya dengan suka cita. ⃣
9✅Sayfarida-Bondowoso
Sekarang ini sekolah TK kan sdh diberi pelajaran calistung. Sedangkan fitrah belajar anak
kan tdk boleh dipaksakan dia akan berkembang sendiri.
Pertanyaannya.
1. Apakah perlu di rumah qta jg mensuport anak untuk belajar calistung supaya bisa?
2. Jika temen2nya byk yg sdh lancar apakah qt jg harus ttp mengajarinya supaya tdk
ketinggalan tmn2nya?
3. Suatu misal ada perkataan dr anak tersebut, "temenku sdh naik jilid bukunya, aq belum".
Apa yg harus qta lakukan sbg ortu? Trima kasih ustad.
9⃣bunda Sayfarida yang baik di Bondowoso,
1. Saya khawatir jika calistung diajarkan sejak dini, fitrah belajarnya malah mati.
Anak yg bisa membaca sejak dini belum tentu suka buku, anak yang bisa berhitung
sejak dini belum tentu logika dan nalarnya tumbuh. Ada edaran dari diknas yg
melarang mengajarkan calistung di PAUD atau TK.
2. Tidak perlu khawatir jika ananda lebih lama bisa membaca, itu bukan pertanda dia
bodoh. Beberapa anak jenius malah sulit membaca. Intinya yang penting anak suka
buku, gairahkan rasa suka pada buku dengan membacakan dengan ekpresif banyak
buku yang bagus dan bersastra baik. Pada saatnya anak akan bisa baca sendiri dan
akan suka buku sepanjang hayatnya.
Indonesia peringkat ke 46 dari 47 negara di dunai yang siswanya "malas membaca",
saya mendunga ini terjadi karena PAUD terlalu cepat mengajarkan calistung. Jangan
pernah membanding2kan anak ya bunda, tiap anak berbeda, dan tidak harus sama,
masing2 punya keistimewaan. Rileks saja.
3. Katakan bahwa bunda tidak pernah menuntut apapun, bunda tidak memaksa kamu
untuk seperti orang lain, teruslah belajar dengan semangat.⃣
✅ Bunda Tri-bogor
Assalamualaikum ustadz, bagaimana dengan fitrah bakat. Terus terang kami belum bisa
membaca fitrah bakat anak kami yg berumur 7 tahun,aktifitasnya masih random, cenderung
ke aktifitas yg banyak mengeluarkan keringat (lari, sepeda, koprol,manjat pagar, main bola,
dll) dan kalau itu tidak tersalurkan akhirnya cenderung mengganggu kaka2 nya.
⃣bunda Tri yang baik di Bogor,
Kalem bunda, bakat itu di usia 7 tahun memang belum terlihat benar, nampak berubah
rubah. Tugas bunda adalah
1. Kenali keistimewaan sifat atau keistimewaa fisik anak, cara nya amati dan catat sifat
atau fisik yang dominan.
2. Lalu bantu ananda untuk banyak beraktifitas yang relevan dengan sifatnya. Jika
sifatnya suka berbagi, maka lihat aktiftas apa yang relevan yang disukai, misalnya suka
berbagi ilmu (guru/pendidik), suka berbagi harta (sosial), suka berbagi jasa (dokter
dll), intinya berikan beragam peran, ajak mengunjungi beragam profesi. Lakukan
sejak ananda usia 7 sampai 10. Catat dan dokumentasikan hal hal yg istimewa yang
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dilakukan dan anak enjoy melakukannya/
3. Nanti di usia 10, jika bunda punya catatan dan dokumentasi yang rapih, akan
terlihat polanya. Pola inilah yang sebenarnya peran yang harus dikembangkan untuk
kemandiriannya. Berikan pendamping bakat dan akhlak. ⃣
1✅1✅ Bunda Nurul Nufurita-Banda Aceh
Terkait pendidikan pre akhil baliq diatas..kita hanya menemani anak2 dlm menjaga fitrahnya.
Nah..aplikasi di lapangan kdg dilema. Ketika kita tinggal bersama mertua ato klrg besar,
mereka menganggap ada pembiaran ktka anak2 tdk sesuai dgn standar mereka. Ujung2nya
emosi jd tak terkendali. Bgm mengejawantahkan pemeliharaan fitrah dlm praktek kehidupan
yg heterogen?
1⃣1⃣bunda Nurul yang baik di Banda Aceh,
Kalau yang dimaksud Pre Aqilbaligh itu antara usia 10 - 14, tugas kita memang
menemani, tetapi bukan diam saja. DI tahap ini kita berperan sebagai mentor atau
coach, yang menjadi pendamping pribadi untuk pengembangan bakat dan akhlak.
Banyak hal yang cukup menyibukkan kita pada tahap ini,
1. Pengamatan dan pemetaan bakat
2. Perancangan personalized curriculum berbasis bakat bersama anak
3. Penyiapan Bisnis atau serfitikasi profesi anak dsbnya.
Jika yang dimaksud pre aqilbaligh usia 7 - 10 tahun, maka peran kita sebafai guide
yang mengarahkan pada aktifitas yang relevan, belajar di dunia nyata dstnya. Tahap
ini juga lumayan sibuk.
Jika yang dimaksud pre aqilbaligh di bawah usia 7 tahun, nah peran kita sebagai
fasilitator yang membuat anak nyaman dan utuh egonya serta berkembang abstraksi
dan imaji2nya dengan positif dan baik.
Ibarat petani, kita rileks di awal dan makin sibuk menjelang berbuah ⃣
1✅2✅ Rohendi-Bdg1
bagaimana cara membangkitkan fitrah belajar anak? bagaimana pula cara memeliharanya?
1⃣2⃣Ayah Rohendi yang baik di Bandung,
Fitrah belajar dan bernalar, dirawat dan ditumbuhkan dengan gagasan gagasan yang
menantang dan inspirasi2 hebat yang memancing gairah bereksplorasi dan meneliti
melalui proyek proyek belajar yang seru. Kita harus banyak idea dan inspirasi hebat,
agar anak tertantang lalu mengantarkan mereka pada sumber2 pengetahuan yang
tepat dan beragam. Hindari perilaku belajar karena ujian, belajar karena dimarahi,
belajar karena disuruh dll⃣
1✅3✅ Ayah M. Nanang-Malang
1. Hal apa saja yang tidak boleh dilakukan orang tua dalam mendidik anak2 usia 0-7 tahun
yang mana hal tersebut berpengaruh negatif terhadap perkembangan fitrah dan potensi anak
2. Langkah langkah apa yg perlu dilakukan ortu agar anak bisa bisa menemukan passionya
sejak usia dini?
3. Bagaimana cara mengarahkan anak yg telah melakukan suatu hal yg dirasa tidak tepat bagi
orang dewasa seperti buang2 air di kamar mandi, buang sampah tidak pada tempatnya dll, yg
mana sudah sering kita sampaikan kalau hal tsb tidak baik,apa hal tsb bagian dr fitrah anak
usia 0-7 tahun? Bgmn sikap kita yg tepat sebagai ortu?
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1⃣3⃣ayah M, Nanang yang baik di Malang
1. Tergesa, memaksa, memanipulasi, memasang target, mengurangi hak anak bermain,
tidak mengajaknya bermain dan membacakan buku dengan sasrta baik. Hindari
pembeian kognitif seperti calistung, bahasa asing dii usia ini.
2. SIlahkan lihat jawaban ⃣
3. Amal baik akan berlangsung panjang dan abadi jika anak bergairah dan suka
melakukannya. Anak akan bergairah dan suka melakukannya karena keteladanan
yang ekspresif dan suasana keshalihan di rumah yang inspiratif. Sebagai contoh, lebih
mudah mana orang membuang sampah di pasar kumuh atau di bandara yang bersih?
Nah, anak anak juga demikian, firah mereka seperti pemancar, menangkap frekuensi
kebaikan di sekitarnya, makin besar keteladanan dan suasana keshalihan semakin
bagus frekuensi kebaikan bagi fitrah mereka ⃣
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MATERI POKOK 4
Teknis HE pre aqil baligh 0-7 thn
Oleh: Septi Peni Wulandani

Assalamu'alaikum..
Insya Allah malam hari ini kita akan diskusi ttg tehnik mendampingi anak-anak di usia 0-7 th.
Usia 0-2 th ini adalah masa anak-anak mengikat bonding fisik dan psikis dg kedua
orangtuanya, terutama ibu yg menyusui. Kita boleh menganggap anak-anak sebagai seorang
bayi "hanya" di usia ini (0-2 th). Mengapa saya tekankan "hanya" krn banyak diantara kita
memperlakukan anak-anak di bawah 5 th(balita) sbg bayi, contohnya : semua serba dibantu.
Usia 0-2 th hak anak adalah mendapatkan makanan terbaik untuk fisiknya yaitu ASI, maka
penuhilah scr tuntas. Sambil menyusui selalu masukkan harapan anda dari lubuk hati yg
terdalam.
Ayah jangan lewat moment ini, ikutlah berpartisipasi aktif bermain dg anak-anak usia 0-2 th.
Berikan sentuhan kasih sayang ke anak, ajaklah mereka bicara menjelang tidur, tanamkan
value keluarga anda kepada anak-anak sedini mungkin. Apalagi kl ternyata kita memiliki dua
anak yg sama-sama berusia antara 0-2 th, maka berbagilah tugas, ibu menyusui sang adik,
kemudian memberikannya ke ayah stlh selesai menyusui. Kmd ibu fokus bermain dengan si
sulung agar tdk terjadi kecemburuan. Memasuki usia 2-7 th (thufulah) saatnya kita
menanamkan ketauhidan dengan sangat kuat. Di usia inilah (2-7th) anak-anak sedang
membangun pola, maka jangan sampai salah. Berikan teladan yang benar. Hati-hati jangan
sampai anak-anak gagap value di usia ini. Antara apa yg anda katakan dg apa yg mereka
lihat.
Bagaimana mengembangkan fitrah anak di usia 0-7 th ini? :
a. Tema utama adalah Kaya Wawasan, ajak anak untuk melihat seluruh alam dan seisinya ini.
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b. Fitrah keimanan : mulailah mengenal Allah s.w.t dan menikmati segala kebesarannya
c. Fitrah Belajar : kuatkanlah bahasa ibu anak-anak serta explored isi alam ini dg kegiatan
bermain bersama di alam
d. Fitrah Bakat : tour de talent, gunakan waktu anda unt melihat segala macam bakat yg
diberikan Allah ke setiap orang,

shg fitur unik ini digunakan unt menjalankan misi

hidup. Explore bakat anak
e. Fitrah Perkembangan: Gunakanlah pola rasul dlm menguatkan fisik anak, mulai pola
makan, pola tidur, pola OR dll.

Sesi Tanya Jawab
1✅ Ayah Rahmat, Bekasi,
Saya ingin tau contoh2 bahasa komunikasi dg anak agak ke-4 fitrah itu tumbuh dg imaji2
positif?
Bisa buatkan kasusnya? Misal,fitrah bakat:apa komentar kita saat anak berhasih membangun
lego secara simetris.
1⃣ Ayah Rahmat, biasanya saya menggunakan transfer of feelings. contoh :

"Wow keren banget nak, bagaimana perasaanmu bisa menyelesaikan lego ini?"

Setelah itu "listen" not just "hear". Listen itu pakai hati, hear itu hanya pakai
telinga.⃣
2✅ assalamualaikum sy Farah di urbalingga.
pertanyaan saya adalah:
untuk menumbuhkan fitrah iman kpd anak 0-7 th adl dg cara keteladanan dan atmosfir
kesalihan agar anak py imagi positif ttg Allah, Rasul dan Alam.
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selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan fitrah-fitrah yg lainnya pak? fitrah belajar, fitrah
bakat dan fitrah perkembangan? Mohon di jelaskan contoh dan aplikasinya terutama untuk
anak usia batita, serta bagaimanakah agar semua fitrah itu dpt berjalan beriringan, selaras dan
seimbang?
mohon penjelasannya bu Septi.. ✅

2⃣ Wa'alaykumsalam bunda farah, saya berikan apa yg sdh kami kerjakan ya di
diagram ini ⃣⃣
ini yg saya lakukan ke anak-anak, semoga memberikan referensi bunda untuk
mengerjakan yg lebih variatif
3✅ Bunda Nola, Tangerang
Utk mengembangkan fitrah belajarnya yaitu dg bermain bersama di alam, itu seperti apa ya?
apakah harus selalu di alam terbuka spt taman?
kalau utk anak usia 2-3 bgmn bu Septi?
3⃣ Bunda Nola, BBA itu tidak hanya bermain di alam saja pemaknaannya tetapi lebih
dari itu, anak-anak belajar meng alami, belajar dengan sebanyak-banyak
"pengalaman". Maka bunda ajak anak-anak usia 2-3 th untuk mengenal ciptaan Allah
secara real, tidak lewat dunia maya saja. Di tahap ini anak-anak belajar Learning by
Doing, 7 th ke atas mereka sdh learning by teaching ⃣
4✅ bunda Risani, Dhania (10) masih suka bicara sendiri terutama di kamar mandi. Maaf ini
sepenuhnya salah saya krn saya hanya di dekat anak bukan bersama anak dan dhania
sekolahnya terlalu cepat. Sd usia 5,9 thn, skr sudah kelas 5. Fitrah belajarnya seperti sudah
'cedera'. Yg jd pertanyaan skr si adik, usia 5thn ikutan bicara sendiri juga dan tantrum. Saya
harus bagaimana untuk kakak dan adik krn sudah bersalah terhadap fitrah belajar anak.
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4⃣ Bunda Risani, kalau boleh tahu apa yg sering dhania dan adiknya bicarakan di
kamar mandi? Mengakui kita salah, itu sudah point tersendiri. Untuk itu bunda
mulailah menghadirkan hati, dengarkan anak-anak dan mulailah memahami ilmu apa
yg menjadi ketertarikan anak-anak. ikuti saja. Mendidik itu seperti menemani pohon
tumbuh, perlu cinta dan keikhlasan⃣
5✅ bunda Tri Mar'ah, Salatiga
1.bagaimana untuk memulai HE yang perlu disiapkan apa saja?
2. Untuk HE dengan anak yang berbeda usia (3 tahun 4 bulan dan 1 tahun 4 bulan) teknisnya
seperti apa?apakah perlu dibedakan ataukah sama saja?
5⃣ Bunda Tri, waah tetanggaan kita. mulainya dengan "bismillah" bunda. karena
sejatinya kita sdg melakukan aktivitas yg wajib kita lakukan bukan pilihan.Carilah
hal-hal yang "semestinya" kita lakukan.
HE itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi prosesnya, maka nikmatilah dg
variasi anak dan usia, krn kita tdk sdg memindahkan sekolah ke rumah ⃣
6✅ Bunda Yani, Wonosobo
Assalamualaikum,
anak sy 2 cowok semua. Usia 3,5 th dan 1,5th.
Yg sulung saat ini kami titipkan di PAUD+TPA karna kondisi sy harus bekerja. Akhir2 ini
gaya bicaranya ketus, suka marah, dan juga suka nyubit. Apalagi kalo lagi diperingatkan
tentang sesuatu yg tidak boleh. Dia langsung marah..
Apakah fitrah perkembanganya sudah ternodai? Dan Bagaimana langkah untuk memperbaiki
hal tersebut?
Jazakumulloh .
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6⃣ Wa'alaykumsalam wr.wb Bunda yani, bahasa protes anak-anak yg emosinya tidak
teralirkan dg sempurna biasanya ditandai dg perubahan emosi dan perilaku.Maka
mulailah menginvestasikan waktu untuk mereka, cutilah untuk urusan dunia akherat
ini. Mulailah transfer of feelings, alirkan rasa. penuhi kekosongan hatinya akan kasih
sayang ayah bundanya. Jangan risau akan rizqi, karena rizqi itu pasti, kemuliaan
hiduplah yg harus dicari ⃣
7✅ Bunda Dian, Bekasi
1. Sy prnh dpt info,anak usia 0-7 th adlh masa dilayani,disenangkn & dipenuhi
kebutuhannya,lalu bgm cara melatih kemandirian mereka tanpa merusak fitrahnya?
2. Kadang2 usia 0-7 th sangat menguras emosi orgtua & kdg2 orgtua lepas kendali dlm
mengatasi hal ini. Apa yg hrs dilakukan orgtua pd saat emosi spt itu & bgm kalau sdh
terlanjur bersikap tdk baik k anak?
7⃣ Bunda Dian, kalau ada istilah usia 0-7 th jadikanlah anak-anak sebagai raja,
menurut pemahaman yg sudah saya lakukan ke anak-anak, tidak memaknai untuk
selalu dilayani, disenangkan dan dipenuhi kebutuhannya. Saya dan suami
memaknainya sebagai berikut : Raja itu berhak mendapatkan kualitas no 1. Maka
berikan waktu, hati, fisik, perhatian dan pikiran kita ke anak-anak dengan kualitas no
1, bukan di nomor duakan. Bersungguh-sungguh dalam melatih anak karena usia ini
merupakan pondasi pertama peradaban ditancapkan untuk bisa menapaki pijakanpijakan peradaban berikutnya⃣

2. kalau sdh terlanjur sgr istighfar dan berubah. jadilah teman bermain anak, pasti
bunda akan mendapatkan suasana emosi yg terindah⃣
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8✅ bunda Mery, Bekasi.
Selamat malam ,saya mau bertanya,sebenarnya apa saja yg sering orang tua lakukan namun
byk yg tidak disadari bahwa yg d lakukannya merusak fitrah anak saat anak berusia 0-2
tahun?kadang saya sebagai orang tua bingung saat melakukan sesuatu takut nya ini merusak
fitrah anak saya.
Terimakasih

8⃣ Bunda mery, bagaimana kita tahu sesuatu itu salah atau tidak kalau tidak pernah
dilakukan? maka kuncinya cari iilmu dan swgera praktekkan. kemudian evaluasi diri
scr harian agar ada perubahan ke arah yg lebih baik pada hari beeikutnya. Jangan
takut. How to qonquer the fear? face the fear⃣
9✅ bunda Roby, Bekasi

Mengenai istilah "bukan apa anak mampu, tapi apa anak perlu", benarkah atau mohon
koreksinya, sepemikiran saya, di sekolah formal banyak sekali materi pelajaran yg
dikategorikan "apakah anak perlu". Saya sbgai orang tua yg juga guru di sekolah formal,
bagaimana menyikapinya ustadz?
Satu lagi, sy punya anak didik terbiasa main fisik, tangan dan kakinya tterbiasa pukul dan
tendang, skrg sdng sy arahkan ke ekskul silat. Bagaimana menurut ustadz?
Terima kasih.

9⃣ Bunda Roby perlu dipahami bahwa kebanyakan anak-anak di sekolah itu belajar
berdasarkan kurikulum yg sdh disiapkan dan diseragamkan. Tidak pernah anak-anak
itu ditanya, Apa yg ingin kamu ketahui hari ini? kemudiian guru memfasilitasi anak
untuk memenuhi proses rasa ingin tahunya. Yang ada anak dijejalkan. (outside in).
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Sehinga kata ilmu "perlu" itu kadang bukan datang dari anak melainkan datang dr
orang dewasa, dan anak pasrah mengikutinya. Sehingga membuat anak BISA itu hal
mudah tapi membuatnya SUKA itu baru tantangan. Nah SUKA ini muncul karena
sebuah kebutuhan yg muncul dari dalam diri anak.
Pertanyaan kedua:
Suka aktivitas bermain fisik diajak ke pencak silat, sudah selaras.⃣
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MATERI POKOK 5
✅Konsep pre Aqil Baligh 8-10 tahun

Grup HEbAT Matrikulasi 1
Selasa, 29 Maret 2016
Pukul: 19.30- 21.00
Host: Rita R
Narasumber : Ust. Harry Santosa
Malam ini kita akan membahas konsep pendidikan berbasis potensi fitrah dan akhlak, untuk
periode pre aqil baligh (usia 8-10 tahun). Tentu tahap 8-10 ini akan lebih mudah kita jalani
apabila tahap 0-7, pertumbuhan fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah belajar anak anak kita
berkembang secara utuh. Baik teori psikologi perkembangan anak, maupun perjalanan sirah
Nabawiyah, melihat usia 8-10 atau ada juga yg menulis 7-10 merupakan penentu kesiapan
tahap latih di usia 11-14 menuju aqil baligh.
Secara syariah, fitrah keimanan, ditandai dengan perintah sholat yg dimulai ketika usia 7
tahun, dan batas penyadarannya sampai di usia 10 tahun.
Bila di usia 10 tahun masih belum tumbuh fitrah keimanannya dgn sholat sbg wujud
simbolnya maka boleh dipukul. Fase keimanan Rububiyatullah (kholiqon, roziqon, malikan),
bergeser meningkat ke Mulkiyatullah (waliyan dan hakiman). Wujudnya adalah perintah
sholat. Ketika ego sentrisnya terpuaskan di usia 0-6 tahun, maka di usia 7 tahun mulai
melebar kepada sosial dan tanggungjawab moral. Maka di saat yg sama, anak2 harus
dibangkitkan fitrah keimanannya pd aspek ketaatan pd hukum (hakiman) dan
ketaatan/kecintaan tunggal (waliyan).
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Secara fitrah perkembangan, usia 7 tahun, anak2 mulai mengenal nilai2 sosial di sekitarnya.
Maka mereka mulai mengenal Allah sebagai pembuat hukum dan Zat yg harus ditaati secara
totalitas. Di saat yg sama, pada usia 7 tahun, fitrah belajar dan fitrah bakat juga mulai
dibangkitkan dengan beragam aktifitas yg menjadi minat dan passionnya. Pada tahap ini
perbanyak aktifitas belajar di masyarakat dan aktifitas yg sesuai kepribadiannya. Agar di usia
10 tahun, ketiga fitrah ini (fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat) sudah matang untuk
dilatih secara serius.
Usia 10 adalah batas evaluasi apakah sdh kenal Allah dengan baik (sholat dgn kesadaran) dan
kenal diri dengan baik (kutahu yg kumau). Para Pelatih FIFA, juga menjadikan usia 10 tahun
sebagai batas dari latihan "bermain main saja walau berbakat" menjadi latihan "teknik dan
muscle memory".
Di Jerman penjurusan sekolah dimulai ketika kelas 4 SD, atau sekitar usia 10 tahun.
Rasulullah SAW, mulai magang berdagang bersama pamannya ke Syams sekitar usia 10 atau
11 tahun. Abu Bakar ra, mengatakan ada dua hal yang paling utama untuk dikenal, yaitu
kenal Allah dan kenal diri. Menurut saya kenal Allah (fitrah keimanan) dan kenal diri (fitrah
bakat) sebaiknya sudah selesai di usia 10 tahun
.
Tanya- Jawab
1✅ Bunda Fitri, Salatiga
assalamualaikum ...
mhn pencerahannya ustadz..
anak perempuan kami usia hampir 10 th,mempunyai 3 adik dg jarak dekat, dulu msh saya
didik dg cara outside in, usia pra latih dan pre baligh I tidak terselesaikan dg baik, skr kadang
emosi msh labil, potensi menulis sdh terlihat tp blm terlatih.
Sudah terlambatkah kami?

HEbAT (HOME EDUCTION based on AKHLAQ and TALENTS) Community
Apa yang harus kamilakukan agar potensi dan fitrah nya bs berkembang optimal..?
terimakasih ustadz...

1⃣ bunda Fitri yang baik,
Sesungguhnya tidak ada istilah terlambat, tetapi ibarat menanam pohon jika ada yang
terlewat untuk tumbuh, baik krn kelalaian atau karena terlalu cepat menggegas, maka
recovery nya akan cukup perlu effort. Tetapi ananda masih muda 10 tahun, framework
yang kami buat adalah framework ideal, jadi tidak perlu risau dan panik. Tetap tenang
namun mulailah dengan banyak meminta maaf dan memeluk, mulailah kenali dan
mengamati lebih mendalam semua aspek fitrah anak anak, ajak anak untuk memahami
perubahan yang akan bunda dan suami lakukan untuk memulai kehidupan dan masa
depan yang lebih baik bersama2, dan bantu anak untuk menggali perasaan (sifat),
gagasan2 (fikiran) yang terpendam, aktifitas yang diimpikan dll. Kenali mengapa
emosinya labil dengan proses menggali tadi. Petakan semuanya lalu rancanglah
program untuk mensyukuri semua karunia Allah yang baik yang ada pada dirinya.
Jangan sibuk dengan keterbatasan (kita sering menganggap sisi keburukan), tetapi
sibuklah dengan sisi kebaikannya atau sisi kekuatan atau sisi positifnya. Akhlak yang
baik akan tumbuh bersamaan dengan penghargaan atas sisi positifnya. Bantu dengan
keteladanan di luar rumah baik personal maupun komunal, dalam aktifitas yang dia
sukai maupun keshalihan yang menginspirasi ⃣

2✅ Bunda Yani, acitan
Ustadz Harry anak saya berusia 11 th, laki-laki, dari keempat fitrah yg harus ditumbuhkan,
fitrah bakatnya yg belum bisa kami temukan. Anaknya multi talenta, sehingga kami kesulitan
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untuk mencari mana bakatnya yg paling dominan. Apa yg harus kami lakukan untuk anak yg
multi talenta, dan apakah kamu sudah terlambat?

2⃣ bunda Yani yang baik,
Bakat dalam makna aktifitas yang disukai bisa beragam, namun sifat dominan
biasanya hanya beberapa (versi Gallup ada 5 dari 34 tema sifat). Misalnya sifatnya
suka melihat orang lain maju (developer), suka merancang (designer) dll. Aktifitas nya
bisa mengajar, memberi, membagi pengetahuan, merawat manusia, merancang dll.
Nanti dari aktifitas akan mengerucut beberapa saja dan menjadi peran. Pilih saja 3
sampai 5 aktifitas yang disukai untuk didalami dan dikembangkan dengan magang,
kursus dll

3✅ Bunda Roby
Saya punya anak 5 tahun, laki2, saya minta dia utk sholat, sy bilang ayo sholat biar disayang
Allah.. Nah kebetulan sy sedang haid, akhirnya dia nanya ke saya, fatih disuruh sholat supaya
disayang Allah, knp umi ga sholat? Nah bagaimana menjelaskan ke anak usia 5 tahun ini ya
Ustadz?

3⃣bunda Roby yang baik, apa yang bunda lakukan cukup baik, "agar disayang Allah",
tapi lebih baik lagi jika inside out, "karena Allah sayang sama kita". Intinya anak di
bawah usia 7 tahun yang terpenting bukan tertib gerakannya, tetapi suka dan
bergairah walau terlihat berantakan.
Ketika sedang haidh saya kira bunda bisa sekedar simulasi saja, pakai mukena dan
meniru gerakan sholat namun bukan sholat, tetapi upaya menginspirasi anak untuk
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bergairah sholat. Menyebut nama anak ketika sujud dalam doa2 yang baik, akan
sangat baik utk konsep diri dan fitrah iman anak.

4✅bunda Irene
bgmn membantu anak agar tdk sering diganggu/dibully. tipe anaknya memang gak kuat dan
mudah menangis pdhl anak laki"...

4⃣bunda Irene yang baik,
Jika anak "berhasil di Bully" itu ada tiga kemungkinan,
1. Anaknya secara internal dan kecerdasan sosial memadai namun lingkungannya
sangat keras sehingga anak tidak mampu bertahan, atau
2. Anak tidak memiliki kecerdasan sosial untuk beradaptasi positif pada lingkungan
atau
3. Anak secara internal punya sifat sifat yang memang "mudah dibully", "mudah
diperas" dll.
Solusinya berbeda2, pada kasus pertama, yaitu lingkungan yang memang berat, maka
solusinya harus banyak pihak.yang terlibat, ini sudah perkara sistem. Bisa jadi ada
budaya kuat di lingkungan tsb untuk saling membully seperti rimba.
Pada kasus kedua, perlu diteliti penyebab tidak memiliki kecerdasan sosial, misalnya
pernah trauma sehingga sangat takut bersosial. Bisa juga karena sering diproteksi
sejak kecil sehingga tidak memiliki mental driver, jadi mudah dibully atau
dikendalikan orang lain.
Pada kasus ketiga, ini barangkali yang terjadi pada pertanyaan di atas. Bisa jadi
ananda punya empati tinggi, tidak suka konflik, suka berbagi, tidak curigaan dll
sehingga renatn dibully, diperas, ditipu dll. Untuk kasus ini bantu anak kita untuk
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menyadari sifat sifat baiknya itu perlu dipertahankan, namun jangan sampai menjadi
resiko dan kelemahan. Bantu ananda untuk merancang strategi agar jangan sampai
sifat baiknya itu dimanfaatkan orang lain. Latih untuk simulasi menghadapi anak
pembully, teknik menjawab dengan cerdas tekanan pembully yang membuat pembully
malas atau tidak berselera lagi membully dstnya
Dalam tiga kasus di atas yang sama dalam membantu adalah tidak diperkenankan
menyuruh anak melawan balik apalagi secara fisik. Dalam banyak kasus pembully
akan semakin menjadi jadi jika dilawan, karena akan semakin eksis dan tidak
menyembuhkan. Mungkin dia berpindah ke lingkungan lain atau menjadi dendam.⃣

5✅ Bu uzi - purwokerto..
a) Bgmna dgn kisah teladan masa kecil para ulama hebat terdahulu..
Usia 7 th sdh pada hafal Al-Qur'an..
Kebanyakan adalah anak yatim, lalu oleh Ibunya di "pondokkan" ke ulama yg lebih senior..
Apa itu gak berlawanan dgn konsep menumbuhkan fitrah Tadz?
Apakah ini juga disebut dgn HE?
b) pernah dengar cerita dari salah seorang pakar parenting islami di negeri ini.. Bahwa
sebenarnya Imam Syafi'i itu lebih tertarik ke bidang x (maaf saya lupa), tp oleh gurunya yg
melihat kelebihan beliau di bidang Fiqih, maka gurunya mengarahkan ke hal tsb..
Begitu pula dgn kisah Imam Bukhori yg menuruti arahan gurunya utk mendalami ttg Hadits..
Jadi utk mengarahkan anak soal pendalaman bakatnya, bila berbeda keinginginan & hasil
pandangan orangtua (mengacu dari hasil portopolio anak) bgmana sebaiknya?
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5⃣ bunda Uzi di Purwokerto yang baik,
a) Yang pertama, yakinlah bahwa tiap manusia itu diciptakan berbeda, tidak ada yang
sama. Tidak semua anak memiliki kemampuan untuk menjadi ulama. Bukankah tidak
setiap orangtua juga mampu menjadi ulama? Jangan titipkan cita cita kita pada anak
anak kita jika tidak sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka,
Jika memang anak sangat mudah menghafal, bisa menghafal 1 halaman hanya
beberapa jam, sangat menyukai alQuran lebih dari anak rata rata, ya antarkan mereka
pada ahli ahli alQuran berlisensi, untuk menjadi hafizh alQuran bahkan sampai
menjadi Ulama dengan karya karya hebat di usia belasan tahun ketika aqilbaligh. Di
pondokkan juga boleh sepanjang sosok ayah ibu hadir, bukan diboarding atau
diasrama, tetapi homestay di rumah ustadz atau ulama dengan sosok ayah ibu utuh.
Tapi jika anak kita tidak memiliki kemampuan menghafal yang hebat, agak susah hafal
tetapi mudah lupa dsbnya kita harus realistis, bahkan ada anak yang cepat menghafal
seperti anak autis Asperger Syndrom, dalam hitungan detik bisa menghafal 1 halaman,
tetapi tidak menyukai pekerjaan menghafal, lebih suka kepada sains dan teknik. Ini
juga harus diperhatikan. Bagaimnana juga dengan anak yang lebih tertarik pada
perdagangan, seni dll. Inipun harus menjadi perhatian. Jadi ingat bahwa tiap anak itu
unik tidak bisa diseragamkan. Tidak setiap manusia harus mampu dan menjadi seperti
Ulama. Ada banyak peran peran yang dibutuhkan peradaban Islam.
Yang kedua perlu diingat tahapan. Anak di bawah usia 7 tahun, berikanlah haknya
untuk bermain, fleksibelkan interaksinya dengan alQuran bukan dengan target2 yang
berat, nanti alih alih menjadi hafidz malah membenci alQuran. Dahulukan cinta pada
Kitabullah dan akhlaknya sebelum menjalankan syariah termasuk akhlak untuk
menghafal dstnya. Menghafal alQuran adalah fardu kifayah dan akhlak mulia, tetapi
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menjadi hafizh bagi yang berbakat kuat dalam menghafal dan sangat mencintai
alQuran, menurut saya bisa menjadi fardu ain.
b) Imam Syafi'i adalah manusia jenius dan setidaknya memiliki bakat INPUT, suka
belajar dan CONTEXT - suka mengkontekskan pengetahuan. Dua bakat yang bisa
direfelskikan ke berbagai bidang seperti dosen, peneliti, ahli fikih dll. Jadi apapun
bidangnya, asal relevan dengan bakatnya, saya yakin tidak ada masalah. Bakat tidak
bisa berubah, tetapi bidang bisa diarahkan yang lebih produktif. Jangan keliru antara
bakat dan bidang. Bakat adalah sifat atau aktifitas yang dominan dan sangat disukai,
sedangkan bidang adalah peran dimana bakat seseorang diimplementasikan. Orangtua
boleh mengarahkan kepada bidang yang lebih produktif namun tetap relevan dengan
bakat atau sifat dan aktifitas yang disukai anak. Imam Syafi'i memiliki bakat sangat
suka belajar, sangat cepat menghafal, sangat hebat dalam mengkontekskan ayat dan
hadits, maka bidang yang diarahkan oleh gurunya adalah bidang ahli fiqih atau fuqaha
bukan ahli biologi dan lainnya. Walau keduanya produktif namun menjadi ahli fiqih
dianggap lebih produktif dan Imam Syafi'i ternyata terbukti sangat produktif karena
sesuai juga dengan bakatnya⃣
PENUTUP
Jazakumullah ya bunda Rita dan teman teman AyahBunda para arsitek peradaban,.
Peradaban Islam membutuhkan banyak peran peran peradaban produktif yang dijalani oleh
generasi peradaban anak anak kita, tentu dengan semulia mulia akhlak. Tugas Kenabian
adalah menyempurnakan akhlak manusia, tugas kita adalah mendidik anak anak kita agar
memiliki peran peradaban produkfit sesuai fitrahnya lalu disempurnakan akhlaknya dengan
Dienullah. Maka anak anak kita harus mengenal dirinya dan mengenal Allah dengan sebaik
baiknya, agar mampu berperan produktif dengan akhlak terbaik. "Hadapkanlah wajahmu
pada Agama yang lurus, Tetaplah pada fitrah Allah, yang dengan fitrah itu Allah
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menciptakan manusia. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang kokoh.
Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya".(30:30)
"Katakanlah: "Tiap-tiap orang beramal menurut bawaannya." (17:84).
Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Tetap semangat dan istiqomah, yakin dan syukur,
tenang dan optimis pada Rahmat Allah dalam mendidik potensi fitrah dan akhlak anak anak
kita ya
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MATERI POKOK 6
Teknis Pendidikan Pre Aqil Baligh 8-10 Thn
Resume Kulwapps Grup Matrikulasi HEbAT 1
5 April 2016
Pemateri: Ustad.Harry Santosa
(Praktisi HE dan Founder grup MLC)
==========================
Menurut pak Prof Daniel Rosyid, inti berumah tangga kan hanya 2, mendidik generasi dan
membangun kepemimpinan berbasis potensi atau enterpreneurship bersama (berdakwah,
berkomunitas, bersosial bisnis etc). Tanpa dua fungsi sejati itu hidup akan kehilangan gairah.
Namun, tidak perlu juga menjadi panik dan tergesa2 atau membuat pacuan kuda. Ustadz
saya, ust Adriano menganjurkan Optimistic Parenting. Esensinya mendidik anak perlu rileks
namun konsisten, Ithminan namun istiqomah. Sebagaimana sunnatullah, semua ada waktu
dan tahapan.
Saya melihat ada periode kritis di usia 8-10. Yg pertama, bhw usia 7 tahun sholat mulai
diperintah, dan usia 10 tahun boleh dipukul. Apa maknanya? Ada waktu 2-3 tahun, agar anak
berlatih dan membangun kesaadaran shg tdk perlu dipukul krn meninggalkan shalat.
Bagaimana membimbing anak-anak untuk dapat mencapai fitrah-fitrah baiknya dalam fase
ini?
1. Fitrah Keimanan
Keteladanan dan Membangun Kesadaran
Walau kewajiban Syar'i jatuh ketika aqil baligh, latihan dan pembiasaan dgn cara keteladanan
dan membangun kesadaran mesti dimulai sejak 7 tahun, dan 10 adalah titik kritis.
Bila tahap ini gagal, dgn berbagai alasan misalnya dgn pemaksaan, trauma atau pendidikan
tdk berhasil membuat terbangun kesadarannya, maka fase berikutnya akan sulit recoverynya.
Masa 7/8 - 10 adalah masa transisi awal dari masa ego sentris sebagai anak di usia 0-6, kpd
kesadaran awal sbg makhluk Tuhan dan makhluk sosial.
Nah, kembali ke tahap 8-10. Jika imaji ttg sholat dan ibadah2 lainnya sdh "negatif" di usia 06 tahun, di usia 7 tahun batas utk memulai kesadaran kembali. Ada waktu 8-10 utk kembali
membangun kesadaran positifnya ttg kebenaran. Jadi jangan sampai dipukul. Seingat saya
tidak ada satu hadits pun yg menceritakan Rasulullah SAW pernah memukul anak. Nah,
sholat adalah contoh. Ada begitu banyak nilai2 kebenaran yg bersemayam dalam fitrah
keimanan anak2 kita yg sebaiknya disadarkan.
2. Fitrah Belajar.
Intelektual Curiosity
Intelektual Curiousity adalah salah satu cara utk membangkitkan fitrah belajar. Yg paling
efektif adalah experiental learning atau project based learning atau biasa disebut menggali
hikmah bersama peristiwa sehari2, atau dari sejarah atau yg ada di alam semesta.
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Tidak ada yg kebetulan dari peristiwa sehari2. Beternak kelinci misalnya, bukan hanya fitrah
belajarnya yg digali, tetapi fitrah2 lainnya. Misalnya ketika ada kelinci yg wafat, kita bisa
menemukan hikmah2 dibalik kematian kelinci dan musibah lalu bagaimana menyikapinya.
Bagaimana imaji postif dibangun dari peristiwa itu bukan sebalikanya. Jangan remehkan
peristiwa2 dan imaji2 di masa anak2. Banyak orang dewasa yg bersikap negatif thd musibah,
menjadi terpuruk, depresi dstnya. Itu karena ada imaji negatif, yg membuat luka persepsi lalu
melahirkan pensikapan yg buruk ketika dewasa.
Salah satu yg kita dapat gali dari Siroh Nabawiyah ketika Nabi saw berusia 8-10 tahun adalah
melakukan perjalanan jauh berdagang ke Syam bersama Pamannya. Dunia luar membuka
cakrawala.... Nabi saw menyaksikan beragam suku bangsa bertemu di Syam, melihat
bagaimana nasib pedangan yg jujur dan pedangang yg curang.
Silahkan dieksplorasi cara2 utk INSiDE OUT semua fitrah2 baik yg ada dalam diri anak
kita....
3. Fitrah Bakat
Fitrah bakat yang dimaksud adalah potensi keunikan terkait personality yang merupakan
bawaan lahir. Orang menyebutnya bakat, talent, strength, grit dll. Setiap bayi adalah unik,
dan keunikannya adalah keistimewaannya yang bila dikembangkan akan menjadi peran
peradabannya, misi spesifiknya sbg khalifah. Tidak ada bayi yang lahir tanpa bakat dan
keunikan. Inilah sesungguhnya panggilan hidup yang sudah Allah rancang. Nampak pada
sifat2 dominannya sejak kecil misalnya suka memimpin, suka mengatur, suka guyub, suka
meneliti, suka berfikir, suka mengait2kan, suka curigaan atau waspada dll. Maka amatilah,
catatlah, fokus dan konsisten menumbuhkannya.
4. Fitrah Perkembangan terkait dengan tahapan usia.
Ada cara dan metode yang berbeda untuk tiap tahap usia dan tiap jenis fitrah.
Dasar pemahaman adanya fitrah perkembangan :
- Bahwa segala sesuatu di muka bumi dan di alam semesta memiliki sunnatullah
perkembangan terkait waktu dan tahapan. Fitrah adalah ibarat benih, maka punya tahapan
merawat dan menumbuhkannya.
- Bahwa fitrah perkembangan punya tahun2 perkembangan manusia, yang sepenuhnya
mengambil dari tahun2 yang disebut dalam alQuran maupun alHadits, yaitu 2,7,10 dan 14-15.
Dimana 14-15 adalah batas antara anak dan bukan anak, antara bukan mukalaf dan mukalaf,
antara tidak wajib memikul beban syariah dan wajib memikul beban syariah, antara pedagogi
dan andragogi
- Bahwa semua tahapan adalah Golden Age dalam pandangan Islam, asal memahami pada
tahapan apa, fitrah apa, akan mengalami puncaknya dengan cara bagaimana.
Tanya-Jawab:
1✅ bunda rita-Jaksel
Assalamu'alaikum Wr Wb,
Ini pertanyaannya ya, maaf agak panjang, ada pengantar dl spy lbh jelas, terima kasih
Teman anak saya disekolah - kelas 5 sd baru mendapat hukuman skors dari sekolah karena
membawa rokok elektrik ke sekolah dan mempengaruhi beberapa teman dikelas. Sudah
cukup lama anak ini #sorry to say# bisa diberi label trouble maker lah.

HEbAT (HOME EDUCTION based on AKHLAQ and TALENTS) Community
Apa yang bisa kita lakukan atau minimal pihak wali kelas lakukan-untuk merespon hal ini?
Karena tentu saja anak bermasalah - pertama kali adalah melakukan introspeksi diri bagi
ortunya dlm mendidik anak selama ini-dan ini sebuah peer besar masing2 keluarga tentunya.
Sebagai 'pihak luar' lah istilahnya ustadz, apa yang bisa kita lakukan (selain nasihat yang
pasti sudah terlalu sering diberikan)
Jazakallah khairan katsir
Harry Santosa:
1⃣bunda Prita yang baik,
Dalam banyak kasus kenakalan remaja, seringkali kita hanya melihat di permukaan,
kemudian mencoba menyelesaikan masalah dari kacamata kita. Walhasil, malah
semakin memperburuk keadaan. Apalagi ada stigma yang disematkan seperti "the
trouble maker" dsbnya. Anak yang dianggap demikian oleh sekolah dan guru, akan
semakin mengokohkan dirinya. Orangtuanya tentu juga bukan akan semakin baik
mendidiknya karena tekanan berbagai pihak. Kita juga kadang hanya mendengar dari
sepihak lalu ikut ikutan mengecamnya.
Saya membaca banyak masalah kenakalan remaja bisa selesai dengan hal hal yang
sederhana.
1. Sekolah dan komunitas berhenti memberi stigma, ini melukai konsep diri dan
fitrahnya. Bayangkan jika ini terjadi pada anak kita, dan ingat bahwa tiada anak yang
berdoa agar dilahirkan jahat.
2. Ada tim yang ditunjuk untuk menggali masalahnya lebih dalam, terus begitu sampai
ketemu akar masalahnya. Galilah dengan emphaty termasuk apa yang dirasakan, apa
yang dicita2kan dll.
3. Carilah idea2 yang berpusat pada kebutuhan (needs) anak itu yang digali dari no,2,
bukan pada nafsu membereskan, mengatasi, mengendalikan dsbnya anak itu.
Contoh, teman saya Genne Netto, seorang mualaf pernah bercerita ketika praktek
mengajar di Australia, ada anak yang disebut "trouble maker", semua ortu dan guru
nampaknya bersepakat memberi stigma ini dan tidak ada upaya menggali masalah.
Semua guru malas masuk kelasnya karena pasti ada saja keonaran yang dibuat. Skor
adalah langganan sehari2. Menasehati tentu tidak cukup menyelesaikan masalah.
Akhirnya Genne, mengajaknya bicara dari hati ke hati, tanpa menggurui, tanpa
menasehati, hanya emphaty 1000%. Menanyakan masalahnya, cita citanya dll.
Awalnya anak ini curiga dan tidak mau bicara, dia merasa semua orang memusuhi dan
mengecapnya nakal. Akhirnya, setelah merasa dekat anak itu mau bicara, dia
mengatakan ayahnya suka memukul dan cita2nya ingin jadi pilot. Oleh Genne,
kemudian diajak jalan2 ke temannya seorang pilot. Mereka mempelajari dengan
menyenangkan dunia pilot di bandara. Hanya dalam waktu 2 pekan, anak itu berubah
drastis dan fokus pada cita2nya untuk menjadi pilot, rasa percaya dirinya tumbuh,
yakin pada masa depannya, sibuk dengan cahayanya.
Referensi kisah lengkapnya silahkan di
https://www.facebook.com/groups/millennial/permalink/557297064351893/ ⃣
2✅ Bunda Riny
Assalamu'alaikum Alhamdulillah akhirnya bisa jg bertanya...kamrin2 bayk nyimak
saya...soalnya pertanyaan teman2 sdh bisa mwakili jg..
Alhamdulillah ank2 sejak usia 5tahun udah bisa sholat 5wktu...skrg mrk udah usia 9 dan
7tahun..dan sholat tdk lagi jadi beban buat merka..tnpa dsuruh asal dgr adzan lgsung
sholat..cuma subuh yg kadang masih dbangunin.
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Nah diusia mrk yg sekarng ini yg lagi senangnya main..berteman..kdng yg susah dkontrol
um...ank kami satu laki satu cewk..dan karakter mrk jauuh berbeda...yg laki lbih byk main
tapi tdk mninggalkan sholatnya..teman2nya bayk um..walaupun sambil ngaji atau belajarpun
teman2nya pada datng kerumah memanggil tuk main..akhirnya konsentrasinya buyar...dan
kami tdk ingin mnyinggung ank2...soalnya kami smua tetangaan dekat.. gimana cara
mngatasi hal trsebut
Dan apakah ank laki diumur bgtu bakatnya udah bisa klihatan??
Jazaakallah ustd Harry
Afwan✅✅
Harry Santosa:
2⃣bunda Riny yang baik,
Berikanlah hak anak untuk bersosial dan bermain. Sesungguhnya bermain adalah
proses belajar yang dilakukan dengan menyenangkan dan tidak terasa. Belajar bukan
hanya tentang matematika dan ipa, atau ips dan bahasa, tetapi juga kecakapan hidup
melalui interaksi dengan teman juga bagian dari menumbuhkan fitrah termasuk fitrah
belajar, fitrah bakat dan fitrah sosialnya.
Yang perlu bunda ingatkan dan latih adalah self organize, bagaimana ananda
mengatur dirinya dengan baik, tentu diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk
memilih dan mengambil keputusan serta mempertanggungjawabkan kesalahannya, dll.
Jangan banyak menekan apalagi iming2 reward & ancaman punishment. Bangunlah
kesadarannya akan tanggungjawab, lewat tugas tugas yang sesuai bakatnya. Ini
sekaligus mengenali dan menguji apakah itu bakatnya. Misalnya jika sifatnya suka
mengatur atau memimpin, jadikanlah pimpro untuk program beres2 rumah. Kalau
nanti terlihat bosan dan nampak tidak nyaman berarti bukan bakatnya.
Bakat dalam arti sifat misalnya suka mengatur, suka kebersihan, suka sensitif, suka
berfikir, suka waspada, suka peduli dll biasanya terlihat sejak kecil, walau beberapa
anak sulit terlihat.
Di usia 7-10 biasanya sifat ini akan jadi aktifitas, maka perbanyaklah aktifitas yang
relevan, karena tidak semua aktifitas yg relevan dengan sifat disukai. Jika sifatnya suka
mengatur, maka aktifitasnya bisa beragam, misalnya suka mengatur mesin, mengatur
ruangan, mengatur orang, mengatur file dll. Maka sibukan energinya dengan
potensinya itu, fasilitasi dengan banyak aktifitas relevan, jangan terlalu fokus pada
akademis semata dan kemudian amati mana aktifitas yg paling disukai.. Nanti di usia
10 keatas barulah dikembangkan menjadi peran. Bisa jadi peran ini tdk ada hari ini,
hanya ada di zamannya kelak. Yang penting konsisten dan disiplin dengan kesadaran⃣
3✅ Assalamualaikum sy Syamsul dari Mataram, titip pertanyaan:
1. Usia 14-15 tahun dikatakan dalam sebagai usia remaja: labil dan masa pencarian jati diri?
2. Saya gunakan sticker dan aneka reward dalam usaha pembiasaan ibadah sholat dan baca
Al-Qur'an....tapi kemudian ada pendapat yg katakan bahwa aneka bentuk reward ada dampak
negatifnya juga. Jadi bagaimana sebenarnya upaya ortu dlm hal ini, dalam pandangan agama?
Harry Santosa:
3⃣ayah Syamsul yang baik dari Mataram,
1. Istilah remaja atau adolescene atau teenagers, tidak pernah dikenal dalam Islam,
maupun agama Yahudi dan suku2 bangsa di dunia sampai abad 20. Remaja adalah
ciptaan revolusi industri untuk melambatkan arus supply tenaga kerja dan penciptaan
kelas konsumtif. Masa ini sengaja dibuat labil sehingga pilihannya hanya 2, yaitu
menjadi robot atau bekerja asal kerja, kuliah asal kuliah atau menjadi sampah.
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Bakat dan akhlak sama sekali tidak pernah disiapkan untuk menjemput aqilbaligh.
Maka lahirlah generasi galau dan kacau, lalai dan alai karena mereka sama sekali tdk
dipersiapkan untuk dewasa dan bahagia menjadi dirinya sendiri, hanya digegas dan
dicetak dan diseragamkan di sekolah agar diserap ke kampus kampus dan pabrik
pabrik tanpa bisa memilih mereka mau menjadi apa, kecuali dorongan materi dan
ekonomi.
Maka bantulah generasi "galau" ini untuk mandiri dan mampu memikul beban
syariah dengan akhlak dan fitrah bakatnya serta fitrah lainnya. Bukan salah mereka,
ini salah kita yang terus membocahkan mereka sampai usia 25 tahun.
2. Goody for Good, memang buruk, sama seperti hukuman karena anak akan berhenti
berbuat good kalau tidak ada lagi goody. Berhenti berbuat baik kalau tidak ada
hukuman. Ingat bahwa kita sedang mendidik, sedang membangun kesadaran yang
tinggi bukan manipulasi motivasi.
Dalam Islam ada pahala dan dosa, ada hukuman dan hadiah, itu benar, tetapi itu
bukan dalam proses pendidikan, utk memaksa atau mengintervensi agar anak mau
berbuat atau beramal. Ancaman pahala dan dosa buat orang dewasa yang masih lalai.
Anak anak sejak kecil dalam berbuat dan beramal harus dilandasi kesadaran,
keridhaan dan kecintaan pada Allah sehingga akan berlangsung abadi bukan selama
hanya ada hadiah dan ada hukuman saja⃣
4✅ Anak sy tahun ini memasuki tahap 7/8-10 th.
Belum sy ajari calistung (termasuk hijaiyah) krn sy melihat blm ada minat krn sempat sy
paksa bljr membaca di usia dini & agak trauma, blm semangat ke masjid krn sering dicap
trouble maker krn berisik di masjid.
Mohon saran bagaimana recovery imaji-nya ustadz..
Syukron..
4✅bunda/ayah ....
Usia 7 tahun, memang harus bersiap untuk menerima perintah sholat sebagai sesuatu
yang menyenangkan. Sama halnya dengan fitrah belajar juga akan mengalami
puncaknya di usia 7-10 tahun.
Maka bunda tidak perlu panik, framework yang dibuat adalah framework ideal, jadi
yang penting sesuai dengan kondisi anak, tidak terlalu cepat namun juga tidak terlalu
lambat.
Dari cerita bunda, nampak ananda mengalami dua trauma (mungkin tidak berat),
yaitu malas ke masjid karena dianggap trouble maker dan malas belajar karena terlalu
dipaksa.
Saran saya bunda kenali keunikannya dan minatnya, misalnya dia suka memasak atau
suka memancing, mulailah dari apa yang dia suka sepanjang aktifitas produktif ya.
Ajak dia kepada apa yang dia suka, namun sebelumnya bunda jangan malu untuk
memeluk dan meminta maaf. katakan dengan tulus bunda akan membantunya belajar
seru dan mengenal Allah dengan seru. Selama menemani aktifitas yang dia suka, coba
bunda bangkitkan imaji2 positifnya ttg Allah, sampaikan betapa baiknya Allah dstnya.
Juga bunda beri inspirasi dan idea menantang untuk belajar yang relevan dengan
minatnya. Ingat kungfu panda kan? Ya belajar kungfu menggunakan bakpao,
kesukaannya Po⃣.
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MATERI POKOK 7
Konsep Pendidikan Pre Aqil Baligh 11 – 14 th
=====================
Selasa, 12 Maret 2016
Pukul 20.06- 21. 36
SME : Harry Santosa
Host : Siwi dan Lala
Pembukaan
Alhamdulillah, jazakumullah bunda Siwi, bunda Zahra dan team yang telah menyediakan
kesempatan istimewa untuk saya dan kita semua berbagi dan belajar bersama malam ini ✅✅
Tahap usia 11-14 adalah tahap paling kritikal dan berat sepanjang masa anak anak kita,
karena di tahap inilah anak anak sudah mulai menjelang aqilbaligh, atau tahap pre aqilbaligh.
Peran kita pada tahap ini juga telah bergeser dari Guide menjadi Mentor.
Tahap ini dalam syariah, ditandai dengan dipisahkannya kamar lelaki dan perempuan, lalu
ada warning alert, yaitu boleh dipukul jika meninggalkan sholat dengan sengaja. Apa
maknanya?
Di usia inilah anak anak kita harus tuntas fitrah keimanan dan fitrah seksualitasnya, karena
akan fokus pada pengembangan akhlak dan bakatnya menuju tercapainya kemandirian dan
tanggungjawab penuh (peran peradaban) ketika tiba aqilbaligh di usia 14-15 tahun.
Berbagai kenakalan anak terjadi pada rentang usia 11- 17 tahun, karena jika fitrahnya tidak
tumbuh maka inilah fase paling galau, kacau, alai dan lalai. Karenanya walau saat ini anak
anak kita masih usia balita, kita harus menyiapkan energi dan pemahaman agar mampu
mengambil peran dalam mendidik anak anak kita yang sudah masuk fase hampir dewasa.
Bagi yang anak anaknya berada pada fase ini, pasti sepakat bahwa anak sudah mulai susah
diatur, melawan, dstnya ✅
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Materi
✅Konsep Pendidikan Pre Aqil Baligh 11-14 Thn✅
Tahap pendidikan pre aqil baligh usia 8-10 th merupakan masa kritis dimana anak akan
mengalami transisi dr masa egosentris di usia < 7 thn kepada kesadaran awal sbg makhluk
Tuhan & makhluk sosial. Tahap ini mrpkn tahap latihan&pembiasaan dg cara
keteladanan&membangun kesadaran. Bila tahap ini gagal, dg berbagai alasan misalnya dg
pemaksaan, trauma atau pendidikan tidak berhasil membuat terbangunnya kesadaran, maka
fase berikutnya akan berat untuk memperbaiki kondisi tsb. Metode pendidikan yg paling
efektif pada tahap ini adalah experiental learning atau project based learning atau biasa
disebut menggali hikmah bersama peristiwa2 sehari2, atau dr sejarah, atau yg ada di alam
semesta. Bagaimana dg tahap selanjutnya, Pre aqil baligh usia 11-14th?
Salam pendidikan peradaban utk para ayah bunda para pendidik generasi peradaban. Kita
awali dgn merujuk pd siroh Nabawiyah ya, bagaimana keindahan orkestrasi kehidupan
Rasulullah SAW pd rentang usia tersebut. Rasulullah SAW, sejak usia 9 tahun telah
menjalani pendidikan bersama Paman dan keluarga besarnya. Dengan cara magang
berdagang bahkan sampai ke Syams (Syiria). Namun mulai serius sejak usia 11 tahun. Nah
jika rentang 8-10 adalah masa tadribat (pelatihan menuju aqil baligh) awal, maka 11-14 masa
tadribat advance. Kemandirian penuh diharapkan terjadi ketika usia 15-16 tahun. Ini yg kita
sebut usia aqil baligh. Namun latihan2 atau program menuju kesana mulai serius sejak usia
11-12 tahun.
Bagi yg punya anak atau adik di usia 11 tahun, maka mulai terasa agak berbeda sikapnya dari
sebelumnya. Sedikit suka melawan, membantah, tdk suka diatur, banyak merenung, malas
melakukan kerja rumahtangga dll. Mengapa demikian, itu krn mereka, anak2 kita sdh hampir
separuhnya menjadi orang dewasa. Bukankah orang dewasa tdk suka diatur2, diperintah2,
dianggap anak kecil dstnya?. KECUALI, sesuatu yg menjadi minat dan bakatnya, sesuatu yg
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merupakan idea dan gagasannya, sesuatu yg berangkat dari panggilan jiwanya. Performance
Character spt disiplin, tekun, kerja keras, tepat waktu, tuntas dll dapat dikembankan dengan
baik apabila berbasis minat, bakat, passion dll atau kita sebut dgn berbasis potensi keunikan.
Dalam olahraga dan seni juga demikian, sangat penting bakat atau talent atau potensi
seseorang.
Jadi usia 11 sampai 14, adalah fase latih pd tahap pre aqil baligh akhir menuju aqil baligh.
Dari pengalaman, anak2 di usia 11 ke atas yg belum kenal Allah (contohnya malas Sholat)
dan belum kenal diri (tak tahu bakat) maka akan lebih berat dan panjang recovery nya.
Begitupula dengan fitrah belajar, bhw anak2 yang belum terbiasa berfikir kritis, logis,
bernalar pd usia di atas 10 tahun akan cenderung susah dirubah. Karenanya anak2 yg hanya
belajar ketika disuruh, belajar ketika ada ujian, belajar hanya memenuhi tugas dll adalah
pertanda fitrah belajarnya telah meredup. Recovery nya juga lebih berat. Tentu mengenal
Allah, mengenal diri (bakat), mengembangkan kemampuan berfikir kritis dll adalah
perjalanan seumur hidup (journey), namun setidaknya usia 10 fondasinya selesai, dan tepat
ketika aqilbalig (usia 14/15 tahun) fondasi ini telah berbentuk bangunan layak huni, layak
memikul beban syariah, siap dikembangkan lebih lanjut dalam karya2 dan peran2 peradaban
Jadi ayah bunda, memperbanyak wawasan pd usia 0-10, dgn membaca/mengenal diri,
membaca/mengenal Tuhan, membaca alam/masyarakat sebaiknya sdh dipenuhi, krn pd usia
11-14 anak2 akan fokus pd tadribat lanjutan menuju kedewasaan atau aqil baligh, dimana
kewajiban syariah akan setara dgn kedua orangtuanya. Wawasan dan gagasan berubah
menjadi pendalaman potensi dan aksi. Pada usia 11-14 tahun Rasulullah SAW disebutkan
bhw masih magang namun telah memiliki tanggungjawab/ bisnis atau usaha kecil2an sendiri
serta terlibat dalam aktifitas sosial masyarakat dalam skala terbatas. Wawasannya selama
menggembala kambing dan magang pd usia sebelumnya, berwujud pd pendalaman potensi
dan aksi.
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Tanya- Jawab
1✅ Bunda Yossy, apua
Assalamualaikum. Pak Harry, bagaimana proses recovery yg bisa dilakukan kl mmg ternyata
sudah terlanjur "gagal" pd pre aqil baligh ini?
1⃣bunda Yossy yang baik di Papua,
Para praktisi menyarankan untuk mengulang prosesnya, sebagaimana halnya bayi
yang tidak merangkak dan langsung berdiri, maka proses merangkak harus diulang
kembali. Karenanya secara fitrah perkembangan tidak berlaku kaidah makin cepat
makin baik.
Bagaimana mengulang proses itu? Silahkan lihat di framework HE FBE. Misalnya
anak sudah usia 12 tahun masih susah disuruh sholat, ini pertanda fitrah keimanannya
tidak tumbuh paripurna pada tahap usia dini dan sebelumnya. Maka prosesnya
diulang seperti anak kecil, yaitu diberikan lagi keteladanan dan suasana keshalihan
untuk membangun imaji2 positif ttg Allah, RasulNya, alIslam dan amal kebaikan
lainnya.
Namun kali ini berikan keteladanan yang lebih intens dengan suasana keshalihan yang
lebih kuat, misalnya menginapkan pada keluarga shalih (homestay), atau antarkan
pada komunitas dengan ruhiyah yang kuat dan berkesan, lebih baik lagi jika komunitas
itu relevan dengan bakatnya atau minatnya.
Ini berlaku untuk semua fitrah lainnya, yaitu diulang prosesnya sesuai metodenya
dengan intensitas yang lebih kuat ⃣

2✅ Feby-semarang
Bagaimana mengatasi anak 11-14 tahun mereka mulai lebih memilih peer velue (nilai sesama
gank/teman seumuran)
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Dan ini sering bertolak belakang dengan nilai2 yg selama ini ditanamkan di keluarga.

2⃣Feby yang baik di Semarang,
Sebenarnya jika anak dekat kepada orangtuanya, maka peer value nya tidak akan
banyak berpengaruh, kecuali sesaat. Maka orangtua penting untuk menjadi mentor
(fungsi mentor akan dibahas kemudian) di usia ini. Di sisi lain, anak memang di usia
11-14 sudah punya keinginan "berjamaah" atau fitrah sosial, disamping sudah ingin
mandiri. Namun jika fitrahnya tidak tumbuh maka fitrah berjamaah atau bersosial
akan berwujud menjadi Geng, dan fitrah kedewasaan akan berwujud susah diatur
namun tidak bisa mengatur dirinya sendiri.
Solusi terbaiknya adalah
1. Jadilah mentor baginya, atau carikan Mentor yang bisa menjadi idolanya (misalnya
relevan dengan bakatnya namun orang yang punya value yang kita anggap baik)
2. Bantulah untuk masuk dalam komunitas yang sibuk pada kebaikan dan karya
manfaat.
3. Jangan perlakukan seperti anak anak, dia akan menjauh. Berikan banyak peran
sosial, bukan terlalu banyak membantu pekerjaan sehari2 di rumah. Bantu untuk eksis
pada sosialnya dengan minatnya. ⃣

3✅ Liss, Mataram
Putri saya usia 9th 6bl. Kelebihan dia telaten dan cekatan.sejak batita Rajin beberes dan
membantu. Tapi menjelang usia 9 sampai saat ini sikapnya banyak berubah. Sulit diatur dan
tidak serapih dan serajin dulu. Melamun dan impulsif. Apakah munkin terjadi percepatan fase
perkembangan? Apakah hal tersebut normal?
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3⃣bunda Liss yang baik di Mataram,
InshaAllah dia akan tetap rajin, cekatan dalam membantu. Namun, bershabarlah
sejenak, ananda yang memasuki masa pre aqilbaligh biasanya "agak galau", dia sedang
sibuk dengan dirinya untuk sementara sehingga perlu melamun. Wajar saja, orang
dewasa dimanapun pasti tidak suka diatur, termasuk anak anak kita yang menjelang
dewasa. Maka berhentilah memandangnya sebagai anak anak, ajaklah bicara dengan
lembut layaknya teman, gali perasaannya, fikirannya, aktifitasnya saat ini dll.
Sementara hentikan dulu tugas2 rumah, coba beri peran sosial yang membuatnya lebih
eksis, misalnya ajak bisnis, ajak dagang, libatkan dalam kegiatan wanita dewasa
sehingga ananda punya teman2 wanita yang lebih dewasa namun akhlaknya baik dll.
Lakukan apapun yang membuatnya merasa diakui keberadaannya. Petakan bakatnya,
ajak ke sanggar atau kursus yang relevan, ajak ke kegiatan masjid dan sosial lainnya.
InshaAllah nanti akan ceria kembali dan akan mantap dengan dirinya. Shabar ya,
ananda hanya perlu waktu dan perlu difasilitasi kedewasaannya ⃣

4✅. Derris/tangerang
Bagaimana memberikan pemahaman kpd putri usia 11-14 ttg batasan pergaulan kpd lawan
jenis, krn usia ini umumnya sdh memiliki wawasan tsb dr lingkungannya.
Terima kasih pak ✅✅

4⃣bunda Derris yang baik di Tanggerang,
Di usia 11-14 sebaiknya anak perempuan di dekatkan kepada ayahnya, agar fitrah
seksualitasnya tumbuh wajar dan alamiah. Agar tidak mencari figur lelaki di luar
rumah (pacaran), agar tidak mudah mengalami pelecehan seksual karena memahami
bagaimana lelaki dari kacamata lelaki (ayahnya) dsbnya. Ayah sebaiknya menjelaskan
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bagian mana dari tubuh yang boleh dipandang dan disentuh oleh muhrim serta yang
tidak boleh dipandang dan disentuh oleh bukan muhrim, Mengapa ayah, karena ayah
adalah lelaki, maka akan memberitahu dengan sungguh sungguh dan penuh kasih
sayang ⃣

5✅.Bunda anik - purworejo
Assalamualaikum.. sejauh ini kami mendidik anak mgk tmsk standard sj.sejujurnya kami pun
ingin mjdkn anak2 kami sbg khoiru ummah.dlm prosesnya membuat fondasi mrk agar kuat
kami sdh mencoba gunakn penekanan aqidah dg alur berfikir ( mendalam).harapannya sgl
sesuatu pembelajaran bs terinternalisasi dlm pribadi mrk .hanya sj yg msh membuat sy ckp
prihatin knp dlm akademik nya di sekolah( msh SD,usia 10 th) terlihat kurang ya.sampai saat
ini utk belaj ar spt hrs kami paksa.adakah cara kami spt ini justru mencederai fitrah? Mhn
tanggapannya.jzk

5⃣bunda Anik yang baik di Purworejo,
Khoiru Ummah adalah peran komunal atau peran kolektif secara berjamaah. Dalam
jama'ah maka kafa'ah kafa'ah yang beragam bersinergi melahirkan peradaban
terbaik. Jadi tidak semua orang harus bisa semua, tidak semua anak harus juara dalam
akademis, ada jalur lain seperti bisnis dan professional. Coba amati dan temukan bakat
anak, Rasulullah SAW juga menugaskan para Sahabat sesuai karakteristiknya atau
bakatnya. Misalnya Umar bin Khattab ra, tidak pernah diperintah menjadi panglima
perang, karena Umar walaupun temperamental dan suka mencabut pedang, namun
beliau bukan orang lapangan yang berfikir taktis seperti Khalid bin Walid ra dan
panglima lainnya. Begitupula Abdurrahman bin Auf ra yang memang hebat dalam
ekonomi, jarang kita dengar mencatat dan meriwayatkan hadits, dsbnya.
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Tidak mungkin khoiru ummah, isinya panglima semua, gubernur semua, ulama semua
dstnya, ada banyak peran disana yang bukan juga selalu saintis atau akademis. Sekali
lagi coba amati apakah ananda sesungguhnya lebih berbakat di Kuliner atau
Komunikasi atau lainnya.
Belajar akan menyenangkan jika relevan dengan diri anak, sebaiknya kita tidak
terperangkap dengan wacana prestasi akademis yang menggegas anak harus bernilai
tinggi dalam semua mata pelajaran. Target kita adalah anak suka belajar dan bernalar,
bukan dipaksa menguasai sesuatu yang tidak relevan dengan dirinya. Abu Bakar ra
mengatkan bahwa "bukan aib bagi seseorang yang tidak mengetahui sesuatu yang
tidak relevan dengan dirinya ⃣

6✅ bunda Lala
jika anak sdh telanjur diatas 10th sementara keragaman aktifitas saat 0-7th sangatlah kurang.
a. Apakah masih tetap harus diteruskan menjalankan keragaman tsb? Apakah ada
perbedaannya kegiatan utk usia <7th dan diatas 10th ?
b. Jika seorang anak ber cita2 sama seperti profesi orgtua & eyangnya, apa bisa dibilang
memang itu bakat si anak yg sebenarnya, ato orgtua tetap perlu mencari tahu bakat anak yg
sesungguhnya?
Terima kasih ust. Harry

6⃣bunda Lala
a. Ya lanjutkan, namun pilih yang paling relevan dengan bakatnya. Biasanya di atas
usia 10 anak sudah mulai nampak memilih kegiatan atau aktifitas yang sangat disukai.
Tentu saja yang produktif dan syar'i ya.
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Di bawah usia 7 tahun kegiatan lebih banyak bermain, antara 7 - 10 kegiatan mulai
dipandu yang relevan, bermakna dan sosial, di atas 10 tahun kegiatan menjurus pada
persiapan kemandirian dan kemampuan memikul beban syariah.
b. Bakat itu bukan profesi atau peran, tetapi sifat2 dasar bawaan seorang manusia,
yang kemudian akan menjadi peran kelak. Kita tidak pernah tahu peran/profesi anak
kita kelak. Jangan jangan profesi orangtuanya di masa depan tidak ada lagi. Misalnya
sifat suka merawat, suka melayani, suka peduli, suka analisa, suka berkomunikasi,
suka empati dll adalah sifat yang dibutuhkan seorang dokter, bisa juga seorang
guru/dosen kesehatan, bisa juga aktifis anak terlantar dll. Jadi fasilitasi saja aktifitas
yang relevan dengan sifatnya, namun temukan dahulu sifat2 dominannya dan jangan
terburu memastikan perannya , karena dengan sifat2 yg sama bisa memiliki peran2
berbeda ⃣

7✅ bunda Rina - jepara
Anak saya umur 9 menjelang 10 tahun. Ausah mulai membentuk geng... walaupun dengan
teman sekelasnya.. sayangnya, apa yg dibicarakan di dalam kelompoknya ini (saya lebih
nyaman pake istilah kelompok) akan menjadi acuan.. bbrp peristiwa menunjukkan bahwa
pembicaraan dlm kelompok ini mengarah ke pembenaran apa yg terjadi di masyarakat, misal
salah satu temannya menceritakan ttg video lucu di youtube, sampe rumah dibrowsing, pdhl
isi video tsb kurang layak untuk anak seusia dia.
Lalu, apa yg harus kami sebagai orang tua lakukan? Menjauhkan dari kelompok tersebut atau
bagaimana? Krn setiap saat selalu diingatkan, mana yg baik dan sesuai syariat mana yg
tidak..
Terimakasih atas penjelasannya
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7⃣bunda Rina yang baik di Jepara.
Anak usia 9-10 tahun sudah menguat fitrah sosialnya, maka wajar jika anak kita sudah
mulai punya "jama'ah". Kita menyebutnya geng atau kelompok karena umumnya
tidak produktif.
Anak yang tidak disibukkan oleh kebaikan maka akan disibukkan oleh keburukan.
Kebaikan bukan berarti selalu urusan belajar di sekolah sebagaimana kita umumnya
cuma punya pilihan itu, tetapi kebaikan adalah semua aktifitas yang baik yang relevan
dengan minat, sifat atau bakat produktif anak anak kita.
Saran saya, coba buat gengnya atau kelompoknya lebih produktif, misalnya dengan
secara terbuka berdsikusi dengan mereka untuk menggali harapan dan mimpi serta
aktifitas yang mereka sukai lalu memfasilitasinya. Tentu saja dengan menurunkan ego
dan nafsu mengatur serendahnya. Beri kepercayaan, namun arahkan sesuai minat
mereka. Misalnya jika suka youtube, coba ajak membuat film pendek ttg sosial atau
tips2 ringan dan diupload ke youtube, undang pakar jika perlu dstnya.
Yang kedua, berikan jamaah lain yang lebih produktif dan punya karya sehingga anak
tidak mubadzir energinya. Jangan lupa berikan anak pendamping akhlak dan juga
pendamping bakatnya ⃣
✅Penutup✅
Jazakumullah atas pertanyaan2 ayahbunda HEbAT yang luarbiasa, terimakasih atas
perhatiannya dan kesempatan istimewa untuk berbagi. Sebagai catatan, usia 11-14 adalah
tahap menuju aqilbaligh atau kedewasaan secara sempurna, semoga anak anak kita bisa
hantarkan untuk mampu memikul beban syariah dan hantarkan kepada peran peradabannya
ketika aqilbaligh tiba. Tetap semangat, rileks dan optimis ya. Jangan ragu untuk bertanya dan
berbagi, karena mendidik anak memerlukan peran bersama atau berjamaah. Mohon maaf jika
ada kata yang tidak berkenan. Waswrwb ✅✅
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MATERI POKOK 8
Teknik Pre-Aqil Baligh 11-14 tahun
✅✅ RESUME Kulwap Matrikulasi 1 ~ Materi Pokok 8 ✅✅
✅ Tema : Teknik Pre-Aqil Baligh 11-14 tahun
✅ SME : ust Harry Santosa
✅ Host : Lala & Rita
✅ Notulen: Lala
✅ Selasa 19 April 2016
✅ Pukul 19.30 - 21.00 wib
Pada rentang usia pre-aqil baligh 8-14 tahun, orang tua memandu anak untuk "kaya akan
gagasan", setelah kaya akan wawasan (0-7 tahun). Orang tua menjadi teman bermain bagi
anak, dan anak mulai bisa mempunyai peran dalam keluarga besar dan komunitas. Pada masa
ini, anak boleh bergonta-ganti ide.
Pada masa usia pre-aqil baligh 8-14 tahun, adalah saat untuk menularkan value/nilai dan
karakter, karena di usia 7 tahun merupakan masa pembentukan karakter.
Perlu dipahami, bahwa value/nilai keluarga dan karakter tidak bisa diajarkan, namun
ditularkan melaui keteladanan.
Pada usia 8-14 tahun, umumnya anak sudah mulai tidak ego sentris. Pada masa ini anak
mulai melihat nilai-nilai sosial, etika-etika dasar dalam ajaran Islam. Pada usia sebelumnya
(0-7 tahun) anak sudah mulai diperintahkan shalat.
Rentang usia pendidikan anak usia 8-14 tahun, terbagi pada 2 tahap :
*Usia 8-10 tahun : mengenal potensi diri, magang/club untuk membuka wawasan sehingga
melahirkan gagasan, dan mulai menjalani ibadah syariah.
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*Usia 10-14 tahun : belajar bersama Maestro, magang project, menghebatkan potensi diri,
kemandirian, kepemimpinan dan sebagainya.
Anak-anak di jenjang usia 8-14 tahun mulai mengenal “MIM I apa yang akan dia
BANGUN”. Ada beberapa tahapan yang ditempuh pada fase ini:
✅I. Pandu anak untuk memahami misi hidupnya dengan cara:
1.Mengajak akan untuk paham “Who am I?”
2.Mengajak anak untuk memahami alam sekitarnya/lingkungannya (kearifan lokal)
3.Mengajak anak untuk memahami zaman saat dia dibesarkan dan prediksi zaman saat anak
‘aqil baligh nanti.
4.Kuatkan aqidah anak akan keberadaan Allah swt.
✅II. Pandu anak untuk memahami potensi dan bakatnya. Di bawah ini adalah tahapan yang
sudah dipraktekkan oleh Ibu Septi Peni Wulandani dan Pak Dodik Maryanto kepada anakanak beliau, dengan tahapan sebagai berikut:
1. Memperbanyak aktifitas anak yang NON-Pelajaran, agar anak cepat menemukan potensi
dirinya.
2. Memasukkan anak ke club Talent sesuai dengan potensi yang ditemukan dan diulang terus
menerus.
3. Ajak anak menuangkan mimpinya dalam VISION BOARD
4. Memperkenalkan anak kepada beberapa learning model yang berkaitan dengan mimpi
anak.
5. Memandu anak-anak untuk membuat Talent based Individual Project.
6. Menularkan Leadership dengan benar.

HEbAT (HOME EDUCTION based on AKHLAQ and TALENTS) Community
⃣ Tanya - Jawab ⃣
Alhamdulillah, apakabar ayahbunda HEbAT ✅✅ semoga Allah SWT memudahkan langkah
kita untuk menyambut panggilanNya kembali kepada fitrah kita sebagai pendidik sejati untuk
mendidik fitrah anak anak kita. Allahumma aamiiin
AyahBunda yang baik, sebagai pembuka kuliah malam ini, saya ingin menyampaikan bahwa
usia 11-14 adalah "masa paling berat" bagi anak-anak selama masa anak-anak mereka.
JIka kita tidak menggunakan masa ini sebaik baiknya untuk menyempurnakan fitrah mereka
menjuju aqilbaligh maka banyak faktor luar yang akan memanfaatkan masa ini untuk
menyimpangkan mereka.
Mengapa berat, karena inilah fase terakhir anak-anak menuju aqil baligh atau menuju
mukalaf atau kewajiban memikul beban syariah.
Barangkali anak anak kita saat ini masih balita, namun kita harus memiliki pandangan
komprehensif mendidik sampai aqilbaligh agar kita tidak lebay dan juga tidak lalai. Mari
berdiskusi malam ini dengan rileks ya, jangan ragu jika ingin menyampaikan pengalaman
atau pertanyaan ✅

✅1✅ bunda Wiwik, Klaten
Putra saya 11 th pengen bgt jd arsitek. Langkah langkah apa saja yg saya lakukan sbg org tua
Pak Harry? Dr pengamatan saya dia sudah berhasil membuat proyek2 kecil2, misal berhasil
membuat beberapa robot kecil yg punya fungsi menggerakan.spt kipas listrik, mobil kecil,
lampu senter,robot dinosaurus, dll masih byk. Dia juga suka gambar2 apapun sblm dibuat
projek.
Tp saya blm ada gambaran mau saya ikutkan ke maestro siapa....gt Pak Harry. Anak sy kls
5sd. Mohon bimbingannya ustad.
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Jawab:
1⃣bunda Wiwik yang baik di Klaten,
Saya kira yang bunda lakukan sudah bagus dan relevan. Ananda berarti suka
merancang atau membuat prototype utk menuangkan ideanya. Setidaknya 2 bakat yg
dibutuhkan peran arsitek sudah punya yaitu suka membuat idea (ideator) dan suka
merancang (designer). Ditambah eksekusi prototype nya, ini level engineer, beberapa
arsitek biasanya tdk sampai eksekusi.
Mencari Maestro ini urusan rezqi juga, maka banyaklah berdoa agar diberi
kemudahan.
Maestro ini bisa online atau offline. Sebaiknya bunda riset dulu, bidang arsitek spt apa
dan lingkup skill n knowledge yg diperlukan bagaimana.
Untuk yg offline, kalau tdk punya teman yg bisa dijadikan maestro, syaratnya "jangan
minder" atau berani demi anak. Toh tidak haram. Di Klaten kan banyak rumah atau
gedung bagus lagi dibangun, datangi saja pimpro nya dan minta bertemu arsiteknya.
Lalu sampaikan saja maksud bunda untuk magang.
Nanti akan berkembang diskusi, akan terpetakan skill n knowledge apa yg diperlukan
sebelum magang dsbnya. JIka ada waktu dan kelapangan rizqi bisa mengunjungi
tempat Maestro yang ada di luar kota ⃣
catatan: Mulai saja, nanti jalan jalan akan terbuka. Begitu pengalaman saya dengan
anak anak.Mohon doanya dan dukungan agar group HEbAT bisa memfasilitasi
database maestro dan pemagangan segera ya.

✅2✅ bunda Ratna , Solo.
Anak sya umur 14 tahun, sekarang sekolah di SMP islam dan tdk dpt mengikuti pelajaran dg
baik. Di sekolah dpt gelar trouble maker oleh ustadznya. Apa yang harus sy lakukan?
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Ketika saya tanyakan cita² nya dia ingin punya peternakan sapi dan jd offroader.
Sdh 2 kali ini ikut even offroad. Anak saya ini bisa nyetir mobil dg belajar sendiri dr
mengamati ayahnya..
Mhn pencerahannya...
Terimakasih

Jawab:
2⃣bunda Ratna yang baik di Solo,
Ada 2 hal penting di usia 14 tahun, yang pertama ananda sudah menjelang pemuda
atau bahkan sudah pemuda yg wajib memikul beban syariah dan punya peran sosial,
dan yang kedua sebagai pemuda maka dia harus eksis atau punya peran atas bakatnya
yg didukung dan dihargai.
Sebagai pemuda, tentu dia sudah menjadi orang dewasa yg tdk mau lagi diatur, krn tdk
ada orang dewasa yg suka di atur. Di sisi lain, sebagai pemuda, ananda sudah harus
diberi kesempatan menjadi dirinya sendiri dengan mengambil peran di sosialnya.
Mengapa Trouble Maker? Sesungguhnya, tidak boleh seorang ustadz menyebut atau
menstigma seorang anak dengan sebutan yg buruk, tetapi mencari dan menggali akar
masalah mengapa ananda nampak trouble maker.
Saya kira masalahnya adalah :
1. Ananda masih dianggap anak anak oleh sekolahnya, tdk pernah diakui eksistensinya
dan tdk punya peran sosial sbg pemuda
2. Ananda tidak mendapat dukungan untuk mengembangkan bakatnya. Sekolahnya
tdk relevan dengan bakatnya sbgmn kebanyakan sekolah.Saran saya, minta sekolah
untuk menghentikan stigma penyebutan trouble maker, nanti bisa jadi konsep diri.
Yang kedua beri jalan utk pengembangan bakatnya, dengan offroadnya. Yang ketiga,

HEbAT (HOME EDUCTION based on AKHLAQ and TALENTS) Community
libatkan dalam peran2 sosial yg sejalan dengan bakatnya, misalnya menjadi relawan
bencana di ACT dll⃣

✅3✅ bunda Feby - semarang
1. Tertarik pada lawan jenis (alhamdulillah lawan jenis, bukan sesama jenis ✅) masuk di
fitrah apa ya??
2. Bagaimana membentuk dan mengarahkan fitrah tersebut pada anak umur 10-14??

Jawab:
3⃣bunda Feby yang baik,
1. Ini fitrah seksualitas
2. Di usia 10-14, dekatkan anak perempuan ke ayahnya, dan dekatkan anak lelaki ke
ibunya. Agar keduanya memperoleh sosok ideal lawan jenisnya dan agae anak lelaki
tahu bagaimana memandang wanita dari kacamata wanita (ibunya), dan anak
perempuan tahu bagaimana memandang lelaki dari kacamata lelaki (ayahnya).
Anak perempuan yg tdk dekat ayahnya pd rentang usia tsb, berpeluang menyerahkan
tubuhnya pd lelaki yg dianggap sosok ayahnya ketika dewasa, dan ketika menikah
cenderung tdk setia.
Anak lelaki yg tdk dekat dengan ibunya pd rentang usia tersebut, cenderung suka
berpacaran dan melecehkan perempuan, dan ketika menikah cenderung kasar thd
istrinya. ⃣

✅4✅ Bunda Tyas , Solo.
* Ustad minta tolong dijelaskan maksud no 5.Memandu anak-anak untuk membuat Talent
based Individual Project.
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* usia anak saya 9th, yg terlihat jelas dia suka ngomong sendiri bgtu. Apakah dari situ bisa
digali bakatnya lbh jauh?
Terima kasih ust harry.

Jawab:
4⃣bunda Tyas yang baik di Solo,
1. Talent based individual project ini adalah proyek2 yg berisi kegiatan2 yg relevan
dengan bakat anak. Misalnya jika anak suka menulis, maka proyeknya bisa
menerbitkan buku, atau magang dengan penulis atau bikin blog dengan 100 artikel
dalam setahun dstnya. Atau jika anaknya suka travel, maka proyeknya bisa mendaki
Semeru, backpaker Umroh, jelajah hutan bersama mapala UI dll.
Dalam proyek tentu harus dibuat 4 hal, yaitu: scope of works, activity n time schedule,
cost, quality atau indikator keberhasilan atau indikator fitrah yg bisa meningkat
setelah proyek.
2. Kalau suka bicara sendiri, sepanjang bukan halusinasi atau ada suara2 aneh yang
didengar, berarti anak bunda kemungkinan suka mengkhayal atau berimajinasi kuat.
Banyak pakar menyarankan anak anak yg punya imajinasi kuat untuk
menuangkannya dalam karya tulisan atau karya seni. Jika tidak, dia bisa hanyut dalam
dunianya sendiri dan bisa jadi unsocial atau berpotensi menjadi depresi atau bipolar
dsbnya. Saran saya untuk meyakinkan coba ajak ke psikolog utk diskusi santai⃣

✅5✅ bunda Lala , jepara
Saya blm memahami yg no.4 , mohon penjelasan ttg:
4. Memperkenalkan anak kepada beberapa learning model yang berkaitan dengan mimpi
anak.
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Learning model itu contoh2nya sperti apa ya pak harry?
Terima kasih

Jawab:
5⃣bunda Lala yang baik,
Learning model adalah model pembelajaran yang disesuaikan dengan keunikan anak
dan juga mimpi anak. Yang disebut mimpi itu adalah vision atau cita2 jangka pendek
yg selaras dengan bakat atau keunikan.
Vision itu bukan desires dan bukan keinginan materi, tetapi aktifitas bermakna yang
meoahirkan karya atau memberi manfaat bagi sesama.
Model pembelajaran itu bisa project based learning, inquiry based learning (dulu
problem based learning) atau strength based learning dsbnya ⃣

✅6✅ Bunda Fitri, jogja
Anak saya perempuan 11th, diceritain sama sepupunya yg SMPnya boarding school, kalo di
sekolah boarding menyenangkan, kegiatan banyak, dan teman2nya jg
banyak...menyenangkan.
Sdh saya tanyain nanti disana gimana kalo pagi bangun harus pagi2 sholat tahajjud & hafalin
surat? Kuat tidak? Praktek bhs arab juga, gimana?
Jawabnya: pokoknya seneng semua...
Smntr ayahnya masik mikir2, kalo boarding kan jadinya gak serumah sama anak, gak bisa
lihat anaknya tiap hari...
Anak saya cita2nya pengen jadi guru/dosen. Kebetulan lingkungan banyak yg guru.
Sebaiknya bagaimana ya ust Harry?
Terima kasih
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Jawab:
6⃣bunda Fitri yang baik di Jogja,
Banyak pakar menyarankan agar anak tidak diboarding school sampai aqilbaligh atau
usia 14-15 tahun.
Alasannya adalah terkait dengan fitrah seksualitas yang memerlukan kehadiran ayah
ibu secara dekat. Kasus2 LGBT juga banyak terjadi di boarding school jika fitrah
seksualitas ini belum utuh.
Misalnya anak perempuan belum punya gambaran sosok pria ideal dari ayahnya,
belum memahami bagaimana lelaki dari cara pandang lelaki, belum terpuaskan
kedekatannya pada ayahnya dstnya.
Beberapa pesantren saya lihat cukup bijak dengan tidak mengasramakan tetapi
menghomestaykan santrinya di rumah atau keluarga di sekitar pesantren dengan sosok
ayah dan ibu utuh.
Saran saya sebaiknya dipertimbangkan hal fitrah seksualitas ini, bukan hanya fitrah
sosial dan fitrah keimanan ⃣

✅7✅ Bunda Rina , jepara
Kami ada rencana utk HE/HS, tp msh mengukur kemampuan dan kesiapan diri.
Anak saya skrg kls 4 SD rencananya nunggu SMP skalian..
Sementara kami pengenalan lagi, sambil cari info tentang tes tallent mapping dulu...
Maksud hati kalo sdh TM, nanti didiskusikan sama anaknya maunya kemana...baru kita
nyusun kurikulum dsb.
Mohon petunjuknya ustad. Jazakumullah.
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Jawab:
7⃣bunda Rina yang baik,
HE sesungguhnya tdk mempermasalahkan sekolah atau tidak sepanjang fitrah anak
anak kita tumbuh paripurna. Sekolah hanyalah pendukung di sisi skill n knowledge,
bukan pendidikan dalam arti yang luas dan bermakna.
Jika sekolah mengganggu atau tdk membantu tumbuh kembang fitrah maka
pertimbangkan utk memenuhi skill n knowledge dari tempat lain, misalnya dunia maya
dan klub sains.
Banyak anak tidak berbakat dalam 1 bidangpun dalam akademis, maka sayang jika
mendapat sekolah yg hanya fokus pd wacana prestasi akademis.
Jika hanya prestasi akademis yg jadi orientasi sekolah, maka anak yg tdk berbakat
akademis akan dicap bodoh. Hal ini akan membuat konsep diri dan fitrah bakatnya
terancam rusak. Sebagian anak yg tdk berbakat akademis menjadi nakal dan divonis
trouble maker atau tdk punya masa depan.
Saran saya, jika harus bersekolah, pilihlah sekolah yg mendukung perkembangan
semua fitrah, terutama fitrah bakat utk anak di atas 10 tahun.
Jika anak berbakat akademis, pilihlah sekolah yg memang bagus dalam sains, jika
tidak ada, maka klub sains lebih bagus dan paket kesetaraan bisa menjadi
pertimbangan.
Jika anak tdk berbakat akademis maka saran saya fokus saja pada akhlak dan bakat.
Bisa jalur professional atau jalur entrepreneur.
Personalized curriculum harus dibuat dimana semua potensi fitrah terpetakan dan
terencanakan pengembangannya dengan baik⃣

HEbAT (HOME EDUCTION based on AKHLAQ and TALENTS) Community

MATERI POKOK 9
Konsep Pendidikan Aqil Baligh 15 thn>

Resume Kulwapp Materi Pokok 9
Grup HebAT Matrikulasi 1
Selasa, 26 April 2016
Konsep Pendidikan Aqil Baligh 15 thn>
Penulis Materi : Septi Peni W
SME : Harry Santosa
Host : Zahara NMH
✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Tema aktivitas anak-anak di usia 15 th > ini adalah KAYA KEGIATAN
Perbanyak aktivitas anak-anak yg mereka bener-bener merasa enjoy. Di usia ini anak-anak
diajarkan untuk tuntas melakukan pilihan kegiatannya. Apa yg sdh dipilih harus diselesaikan.
Tidak boleh setengah-setengah. Perkara nanti mau ganti aktivitas yg lain silakan, syaratnya
yg pertama harus selesai. It's nice to do what you love, but the secret of life is to love what
you do.
Kalimat itu yg sering kami (saya dan suami) sampaikan ke anak2 yg sdh usia 15 th>.
Kemudian untuk fitrah keimanan, anak2 usia 15 th> sudah menjalankan perannya sbg
khalifah fil ardl. Mereka sudah mampu memikul kewajiban syariah secara individual dan
sosial (masa taklif). Penanaman iman-akhlak-adab dan bicara sudah harus matang tertanam di
diri anak-anak.
Bagaimana dengan fitrah belajarnya? Anak-anak usia 15 th> sudah harus bisa
mengimplementasikan ilmu yg dia dapat untuk kemaslahatan dirinya, keluarga dan umat.
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Sehingga bekal ilmu yg bermanfaat akan makin dia cari dengan motivasi internal, bukan lagi
eksternal motivation.
Perkuat terus Intellectual Curiosity, Creative Imagination, Art of discovery and invention,
Noble Attitude (I CAN)
Fitrah Bakat
Anak-anak di usia 15 th> seharusnya sudah menemukan passionnya, mereka akan
mengembangkañ diri + passionnya bersama dengan para mentor / chaperon sesuai dengan
bidang keahliannya. Anak2 di usia ini sdh memiliki "ayah dan ibu" yang banyak disamping
kita sbg ayah ibu biologisnya. Sehingga aktivitas anak2 sdh masuk ranah enjoy, easy,
excellent dan earn.
Fitrah Perkembangan
Anak-anak sudah tumbuh dengan berbagai aktivitas fisik (kl mungkin yg disunahkan Rasul).
Menjaga tubuhnya ala Rasul (makan cara rasul, tidur cara rasul, pengobatan cara rasul)
==================================================================
================
Wa'alaykumusalaamwrwb, alhamdulillah, apakabar bunda Zahara dan teman teman
ayahbunda HEbAT? ✅✅ sungguh keistimewaan untuk belajar bersama ayahbunda malam ini,
semoga Allah berikan keberkahan dan kekuatan untuk menerima kebenaran dan dimudahkan
menjalaninya.
Sebagai pengantar saya hanya ingin menyampaikan sedikit, bahwa anak usia di atas 14-15
tahun, sesungguhnya bukan anak anak lagi, mereka telah menjadi dewasa sempurna apabila
pendidikannya benar dan tepat. Menjadi baligh (dewasa biologis) adalah keniscayaan, tetapi
menjadi aqil (dewasa psikologis, spiritual, sosial, finansial dll) adalah tergantung pendidikan.
Dan Syariah meminta kita agar aqil dan baligh tidak terlalu senjang, maka dirangkai menjadi
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aqilbaligh. Saat itu selesailah masa mendidik anak. Mereka anak anak kita, kini bukan anak,
mereka telah setara dengan kita dalam syariah, ibadah, nafkah, jihad dstnya.
Barangkali kini anak kita masih kecil, kita kurang tertarik mengikuti kuliahnya, tetapi inilah
akhir pendidikan kita, kita harus punya pandangan akhir seperti apa kelak anak anak kita
menjadi. Kita harus punya big picture, gambar besar dimana anak anak kita akan menjalani
perannya kelak sebagai hasil pendidikan. Problematika yang terjadi pada masa dewasa,
adalah akubat kelalaian pada masa sebelumnya. Karenanya mari Start from the End. Jangan
selalu disibukkan di masa kini sehingga tidak punya wawasan masa depan. Mendidik anak
bukanlah menyiapkan mereka jadi sarjana, lalu bekerja dan menikah, tetapi bagaimana fitrah
mereka tumbuh paripurna dan menjadi peran peradaban terbaik dengan akhlak mulia ketika
aqilbaligh ✅

Tanya Jawab
1✅ Rahmat, Bekasi
Assalamu 'alaikum. Saya guru SMK. Usia siswa rata2 sdh diatas 15 th. Banyak ditemukan yg
malas belajar. Lemah konsep dirinya. Masuk jurusan yg tdk sesuai dg keinginannya tp ga ada
pilihan selain menjalankannya. seadanya aja mereka belajar, tanpa passion. Mungkin ini buah
dari ortunya yg kurang ilmu. Bagaimana pendekatan yg tepat harus dilakukan kpd siswa spt
itu dg keterbataaan waktu pertemuan yg hanya dikelas saja. Terima kasih.

1⃣ayah Rahmat yang baik,
Kasus demikian umum terjadi dan sangat mengkhawatirkan. Penyebabnya adalah
sistem pendidikan sesungguhnya sangat sedikit memperhatikan aspek fitrah, terutama
fitrah bakat maupun fitrah perkembangan. Banyak sekolah yang hanya punya
"wacana prestasi akademis" untuk menggegas dan memacu siswanya untuk pandai
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segala hal. Kenyataannya anak yang diharuskan menguasai segala ternyata tidak
menguasai banyak hal bahkan fitrahnya damage, menjadi malas belajar, dan bahkan
tidak kenal dirinya (tidak punya konsep diri). Konsep diri yang dikenalkan sekolah
cuma dua, yaitu pandai dan bodoh,. atau patuh dan nakal.
Saran saya silahkan terapkan fitrah based education, terutama untuk fitrah bakatnya,
karena di usia SMP dan SMA seharusnya fitrah bakat berada pada puncak
keemasannya untuk dikembangkan.
Yang harus dilakukan
1. Rubah cara pandang bahwa ada manusia pandai dan bodoh, ada manusia patuh dan
nakal, menjadi positif, bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah istimewa dengan
fitrah keunikannya masing masing.
.2. Petakan bakat tiap anak, gunakan tools untuk membantu. Silahkan menggunakan
tes online freewww.temubakat.com gratis. Pulihkan kepercayaan diri mereka, tidak ada
manusia yang tidak punya peran istimewa
3. Rancang program afterschool, untuk fokus pada pengembangan bakat dan akhlak.
Libatkan jaringan komunitas/klub untuk berbagi dan pemagangan siswa sesuai
bakatnya dsbnya.⃣

2✅ Bunda Dita - semarang
Agar anak bs menjadi khalifah fil ardhl di usianya ke 15, apa yg harus orang tua bekali sblm
usianya 15?
Kalau dengan menjejalinya dengan hapalan quran dan hadist di sela aktifitasnya apa itu bs
mewujudkan itu ? Mohon pencerahannya. Jazaakillah..
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2 bunda Dita yang baik di Semarang.
Menjadi Khalifah adalah tujuan penciptaan (the purpose of life), sama dengan Ibadah
kepada Allah. Namun untuk mencapai tujuan penciptaan tsb maka seseorang harus
memiliki PERAN yang spesifik dan jelas. Peran yang spesifik dan jelas ini secara umum
harus memberi manfaat bagi manusia dan rahmat bagi semesta alam. Secara spesifik
harus ditemukan dalam fitrah bakat. Tiap manusia pada fitrahnya sudah punya tugas
masing masing, itu terinstal dalam fitrah, khususnya fitrah bakat.
Bakat adalah personality productive seseorang, nampak dari sifat2 dominan yang ada
dalam dirinya, misalnya suka memimpin, suka mengatur, suka berimajinasi, suka
merancang, suka memasak dll.
Jadi tidak bisa dijejalkan semau orangtuanya atau bahkan tidak boleh dimanipulasi
untuk kepentingan yang tidak relevan. Fitrah bakat inipun harus dikembangkan
paralel dengan fitrah keimanan dan dipandu dengan Kitabullah.
Jika punya bakat hebat dalam menghafal maka fasilitasi agar menjadi hafizh dan jika
ditambah bakat keren di analisa dan mengkait2kan informasi maka fasilitasi serius
agar menjadi ulama besar. Tetapi jika bakatnya bukan itu, misalnya dagang, sains, dll
maka jangan dipaksa. Allah menginginkan anak kita mengenal dirinya dan mencintai
Allah, RasulNya dan Kitabullah, lalu menjalani peran spesifik terbaik dengan akhlak
termulia.
Menghafal alQuran adalah akhlak mulia, namun menjadi hafizh memerlukan bakat
khusus⃣
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3✅ Feby-semarang
Bagaimana jika ortu baru sadar akan fitrah2 yang ada sekarang, Lalu sudah kesasar mendidik
dan mengarahkan anak ribuan kilometer. Hingga anak aqil baligh nya seperti orang asing di
rumah. Apa yang harus dilakukan? Mulai dari mana?

3⃣bunda Feby yang baik di Semarang,
Doakanlah sungguh sungguh agar kembali ke fitrahnya dan ulangi prosesnya.
Mengulang proses pernah dibahas di group Jabar⃣
Ini jawaban lengkapnya
Framework yang kami buat adalah framework ideal, dalam prakteknya tentu tidak
selalu sesuai harapan, baik karena kondisi ekonomi atau lainnya. Setiap jalan baik
tentu ada ujiannya masing masing, maka yang dibutuhkan adalah keyakinan dan
optimisme yang kuat bagi yang memulainya dan juga bagi yang mengulang prosesnya
apabila terlewat. Perbanyaklah doa dan mohonkan bantuan Allah setiap saat, karena
pada galibnya Allah memudahkan setiap tugas yang diberikan sampai manusia
mengubah dan mempersulitnya karena ketidakyakinan.
Bukankah Rasulullah SAW miskin, yatim dstnya, tetapi Allah sediakan semua jalannya
sampai diangkat menjadi Nabi SAW, dan lihat disepanjang jalan ada ujian yang akan
membedakan mana yang sungguh sungguh memenuhi panggilan dan mana yang tidak.
Jadi saran saya, secara teknis, prosesnya sebaiknya diulang namun dengan intensitas
yang lebih dalam. Bagaimana mengulang prosesnya, mohon perhatikan framwork
pendidikan berbasis fitrah ya
Para praktisi dan psikolog menyarankan prosesnya diulang, yaitu sama seperti proses
ketika anak anak masih kecil namun lebih intens.
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Tentu sebaiknya memahami proses merawat dan menumbuhkan fitrah utk tiap tahap
usia.(lihat framwork)
Misalnya sholat, ini terkait dengan fitrah keimanan. Caranya adalah dengan
membangkitkan kembali gairah cintanya pda Allah, Rasulnya, dan semua amal
kebaikan. Metodenya adalah dengan keteladanan dan atmosfir keshalihan yang
berkesan.
Prakteknya untuk usia pre aqilbaligh adalah diberikan lingkungan di luar rumah yang
lebih memberikan keteladanan dan suasana yg berkesan dalam keshalihan. Homestay
di keluarga yang shalih dianjurkan oleh Rasulullah SAW termasuk momen ruhiyah yg
berkesan mendalam, misalnya pesantren kilat, umroh dll.
Kalau gairah belajar, ini terkait fitrah belajar, metodenya dengan memberi insiprasi
dan idea menantang sesuai minatnya. Untuk usia pre aqilbaligh, perlu diberi
lingkungan yang seru dan asik dalam belajar dan bernalar sesuai minatnya dan
bakatnya.
Kalau bakatnya susah dikenali, maka ini terkait dengan fitrah bakat, bisa jadi egonya
ketika kecil belum terpuaskan. Maka prosesnya diulang dg diantarkan kepada aktifitas
yang relevan dengan sifat2 dominannya shg kembali bisa mengenali bakatnya. Jika sdh
ketemu bakatnya, berikan Maestro sesuai bakatnya, inshaAllah perlahan juga
akhlaknya akan membaik bersamaan dengan percaya diri dan eksistensinya. Beri
peran2 sosial yg relevan dengan bakatnya agar sibuk dengan aktifitas yg manfaat dan
semakin eksis di sosialnya.
Anak anak yg cahaya dirinya melebar karena sibuk dengan sinarnya, tidak akan
sempat memberi jalan bagi kegelapan.
Semoga membantu⃣
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4✅ Noni, Tangerang
Assalamu'alaikum wr wb...
Apakah anak yang sudah bisa memilih dan menentukan cita2 atau masa depannya mau jadi
seperti apa yang diinginkannya berarti anak sudah bisa dibilang faham dengan fitrah
bakatnya... bagaimana mempersiapkan "mental" anak jika ternyata tujuan anak tidak
tercapai...
Padahal apa yang dikerjakan sekarang sudah menjurus untuk keperluan cita2nya atau masa
depannya..

4 bunda Noni yang baik di Tanggerang,
Bakat adalah misi hidup atau peran, dan cita cita adalah visi hidup. Visi hidup adalah
bagaimana seseorang melihat apa yang akan dicapainya dalam waktu2 tertentu di
depan ketika menjalani perannya.
Jika perannya misalnya menjadi ahli kecantikan maka cita cita adalah misalnya pada
tahun sekian belajar kecantikan pada maestro A, tahun berikutnya membuat 2 outlet, 5
tahun kemudian membuat 100 outlet dengan memproduksi alat kosmetik sendiri
dstnya.
Jadi cita2 harus selaras dengan peran yang dijalani. Maka jadi salah kaprah kalau
cita2 adalah peran, misalnya ingin jadi pilot, jadi ahli kecantikan dll, karena bisa jadi
peran anak kita kelak belum ada hari ini, mereka yang menciptakan sendiri perannya.
Jadi sebaiknya anak jangan langsung menuju peran, tetapi lebih baik menyebut
aktifitas yang disukai misalnya "saya suka memperbaiki pesawat terbang", "saya suka
merias wajah orang orang jadi lebih baik" dll.
Anak anak yang bercita2 ingin menjadi sesuatu peran, belum tentu paham bakat
dirinya apa dan belum tentu tahu peran yang dicita2kan itu apa. ⃣
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5✅ Nita, Bintaro
Assalamu'alaikum ust harry
Bagaimana tips u ortu dalam mendidik anak remaja, yg kadang suka pengen coba2 sesuatu yg
membuat ortu bisa deg deg an... Mungkin mereka hanya pengen coba aja sih, dan kebetulan
ortunya yg pengennya anaknya tetap di jalan islam. Gimana caranya y ust, supaya gak sering
bentrok, Wassalam

5⃣bunda Nita yang baik di Bintaro,
Pahami bahwa anak remaja adalah pemuda yang hampir dewasa. Sebagai orang yang
ha pir dewasa, tentu, yang pertama tidak mau diatur, karena tidak ada satu oramg
dewasapun yang mau diatur. Yang kedua, suka ngeluyur dan ngumpul dengan
teman2nya, karena sebagai orang yang hampir dewasa, mereka sedang mulai mencari
kehidupannya sendiri. Yang ketiga, suka tantangan, karena sebagai orang yang hampir
dewasa mereka ingin eksis dalam sosialnya, ingin menunjukkan "siape gue" .
Itu semua wajar dan normal, maka
1. Berhenti menganggap mereka anak anak, rubah cara pandang kita, cara dialog kita
dan cara memperlakukan mereka
2. Bangun kedekatan lebih hebat dari sebelumnya, jadilah teman curhat terbaik bagi
mereka. Di usia remaja 11-14 tahun, sebaiknya anak lelaki didekatkan ke ibunya, dan
anak perempuan di dekatkan ke ayahnya. Jadilah teman setianya yang mau mendengar
serius, bukan banyak mengomel.
3. Kenali bakat mereka, dan bantu mengembangkannya agar mereka eksis dan percaya
diri. Sibukkan mereka dengan cahayanya. Kegelapan hanya ada ketika tidak ada
cahaya.
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4. Beri mereka peran2 di sosialnya, misalnya ajak bisnis, ajak jadi pemuda masjid, ajak
jadi relawan kemanusiaan, bukakan rekening, kursuskan kemampuan sederhana
keuangan dsbnya.
5. Berikan mereka pendamping akhlak dan pendamping bakat yg hebat dan relevan
dengan bakatnya
6. Serahkan hasil akhir pada Allah SWT, tetap tenang dan optimis.⃣

6✅Rita, Jabar Raya
Ustadz pernah menyinggung pola komunikasi yg berbeda dg fase sebelumnya. Dari
paedagogik mjd adragogik. Mohon penjelasannya untuk hal tersebut Ustadz. Terimakasih.

6⃣bunda Rita yang baik di Jabar Raya,
Sebelum aqil baligh, peran orangtua adalah sebagai fasilitator di usia 3=6, kemudian
Guide di usia 7-10. kemudian sebagai Coach/Mentor di usia 11-14 dan ketika anak
aqilbaligh sempurna maka peran orangtua sebagai Partner, menjadi mitra sejajar,
karena pada kenyataannya anaknya bukan anak anak lagi tetapi sudah menjadi orang
dewasa⃣

7✅ Yani
Ustadz Harry, bagaimana cara untuk menjadi coach yg baik bagi anak usia >15 th?
Keponakan sy usia > 15 th, belum tumbuh fitrah keimanannya, bagaimana cara untuk
recoverynya? sedangkan orang tua si anak acuh cuek

7⃣bunda Yani yang baik.
Mohon lihat jawaban no3⃣ dan no 5⃣ ya ⃣
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8✅ Noni,
Ustad Harry Punten mau nanya soal kegiatan CBE..
Apabila kita hendak mengadakan kegiatan bersama apakah bentuk kegiatan anak2 itu harus
terbagi2.Jika terbagi2 klasifikasinya berdasarkan apa yaa.. umur, minat bakat, gender, atau
lainnya kah. Dan dalam kegiatan ber-CBE hal apakah yang harus diutamakan dalam hal
mengembangkan Fitrah anak. Apakah tadi misal berdasarkan umur anak2 usia balita
dikuatkan fitrah keimanannya dulu.. atau baiknya bagaimana yaa Ustad... terimakasih.Mohon
pencerahannya...

8⃣bunda Noni yang baik, pertanyaan yang bagus untuk CBE
Secara usia kegiatan jelas dibagi, tetapi rentangnya multiage. Usia di bawah 6 tahun,
usia 7-10 dan di atas 10 tahun. Untuk orangtua, secara khusus tentu ada acaranya
sendiri.
Langkah2nya
1. Pemetaan. Sebelum memulai kegiatan tentu ada pemetaan. Ketika membuat
perencanaan maka yang harus dipetakan ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah obyek
kegiatan, misalnya berenang, atau ke museum atau ke planetarium dll. Yang kedua
adalah, anaknya masing2 dipetakan.
Memetakan obyek bisa menggunakan mindmapping, misalnya apa yang akan
dikunjungi, proses apa yang akan dijalani selama kunjungan, bagaimana logistiknya,
bagaimana transportasinya, bagaimana melibatkan anak dalam memetakan dan
membuat perencanaan dstnya.
Memetakan anak, adalah memetakan sifat dan ketertarikannya. Untuk usia di bawah
10 tahun bisa menggunakan emphaty map (apa yang disukai, apa yang dirasakan, apa
yang dikatakan, apa yang diinginkan dll) terkait obyek yang akan dikunjungi maupun
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terkait sifat dan kebutuhannya. Untuk di atas 10 tahun, bisa ditambah dengan talents
mapping dan fitrah mapping (pemetaan tiap asepk fitrah untuk tiap anak)
2. Definisikan Kebutuhan. Setelah dipetakan maka akan didapat needs. Maka buatlah
daftar kebutuhan dengan mengaitkan pemetaan obyek dan pemetaan anak. Anak yang
suka ini akan diberikan kegiatan itu dstnya. Bisa digrouping juga.jika kebutuhan
anaknya sama.
3. Ideakan kegiatan seru berdasarkan daftar kebutuhan. Buat beragam idea dan
kelompokkan idea sejenis. Idea ini adalah kegiatan kegiatan di lapangan sesuai
kebutuhan group maupun individu sesuai dengan setting kunjungan yang dipilih. Pilih
idea yang paling keren dan memungkinkan
4. Buat Prototipe scenario kunjungan, mana yang dilakukan per girup dan mana yang
dilakukan semuanya, Buat form pengamatan yang diisi orangtua pada saat kegiatan.
Buar indikator keberhasilan kegiatan secara kualitatif, apakah anak senang, berbinar2,
bergairah, antusias dll
5. Susun menjadi rangkaian kegiatan yang bersambungan dari perencanaan sampai
kepada evaluasi. Lalu eksekusi ⃣
Terimakasih atas waktu dan perhatian ayah bunda dan rekan penyelenggara kulwap
malam ini.
Semoga Allah memudahkan langkah kita menghantarkan anak anak kita menuju
peran peradaban terbaik dengan akhlak mulia. Jazakumullah.
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MATERI POKOK 10
Tehnik pendidikan Aqil Baligh >15 th
Resume Kulwap Grup Matrikulasi 1
Materi Pokok 10: Teknik Pendidikan Aqil Baligh 15 thn >
4 Mei 2016 pukul 19.30 -21.00 WIB
PROLOG
Tema aktivitas anak-anak di usia 15 th > ini adalah KAYA KEGIATAN. Perbanyak aktivitas
anak-anak yg mereka bener-bener merasa enjoy. Di usia ini anak-anak diajarkan unt tuntas
melakukan pilihan kegiatannya. Apa yg sdh dipilih harus diselesaikan. Tidak boleh setengahsetengah. Perkara nanti mau ganti aktivitas yg lain silakan, syaratnya yg pertama harus
selesai. It's nice to do what you love, but the secret of life is to love what you do.
Dari sisi visi dan misi hidup, anak-anak aqil baligh sudah menemukan potensi dirinya dan
mampu mengembangkan potensi diri, potensi alam dan potensi zaman. Uruan Iman, Adab,
Akhlak dan Bicara sudah tidak di mulai dari awal. Anak-anak yang sudah masuk aqil baligh
ini tinggal mengimplementasikan ke 4 hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Karena
anak-anak aqil baligh ini sudah harus mengusung visi peradaban. Anak aqil baligh ini sudah
harus melatih kemampuan mengadabkan manusia, mampu mengadabkan alam, zaman, dan
memiliki akhlak mulia. Karena misi kehidupan para aqil baligh tidak akan jauh dari misi
hidup Rasulullah yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Maka mereka akan memiliki peran
peradaban:
1.

Sebagai khalifah fil Ardh

2.

Mampu memikul kewajiban syar’i secara individu dan social

3.

Menjadi muzakki
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Di usia aqil baligh para alim ulama sepakat bahwa apabila kita masih menyediakan segala
keperluan pribadi anak, termasuk kebuthan dasarnya, maka sifatnya bukan wajib melainkan
sedekah. Anak-anak sering diajak melihat case case kehidupan di sekitarnya, kemudian
menjadi problem solving. Contohnya: kemacetan di Bandung, challenge: andaikan kamu
yang pegang Bandung, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian di break down dengan
langkah kecil ang bias dia lakukan sekarang. Lama-lama anak akan jadi project based talent
leader.
Di titik ini anak sudah dibekali ilmu ikhtiar dan rizqi, sehingga saat 15 tahun ke atas anak
paham bahwa bukan tugas kita mengkhawatirkan rizqi, melainkan menyiapkan jawaban “dari
mana” dan “untuk apa” atas tiap karunia. Ikhtiar itu bagian dari ibadah, sedangkan rizqi itu
urusan Allah. Ikhtiar itu laku perbuatan yang harus dilakukan sungguh-sungguh, rizqi itu
kejutan dari-Nya.
Semakin dini kita persiapkan pendidikan berbasis potensi dan akhlak kepada anak-anak kita,
maka semakin cepat anak-anak “terpanggil” dalam menunaikan ibadah syar’I termasuk
diantaranya haji dan nikah di usia muda. Karena prinsipnya bukan orang yang “mampu” yang
akan dipanggil oleh Allah SWT, melainkan Allah akan “memampukan” orang yang
terpanggil.
➡��SESI TANYABJAWAB DAN DISKUSI���
1�
1. Dalam konsep HE pembangkitan semua fitrah sudah harus tuntas di usia 15 th. Lalu
bagaimana sekarang banyak anak sudah baligh di usia kurang dari 15th?
2. Bagaimana pendampingan pada anak2 yg sudah baligh namun blm aqil. Seperti yg banyak
sy jumpai anak2 usia SMP saat ini yg kesadaran untuk sholat blm tumbuh. Gairah belajarnya
pun tidak ada? (Posisi sy bukan ortu nanum saudara)
Jazakumulloh
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Yani Wonosobo
1⃣bunda Yani yang baik di Wonosobo,
1. Usia 15 adalah usia ideal rata rata tercapai aqil dan baligh. Lebih ideal lagi adalah
ketika baligh (dewasa biologis) di usia 10-11 maka pada saat yang sama juga aqil
(dewasa spiritual, sosial, finansial dstny), Masalah pemuda adalah karena terlalu
lamanya transisi dari masa anak ke masa pemuda. Masa transisi inilah yang disebut
remaja, sebuah masa dimana sudah baligh namun belum aqil. Maka upaya kita, adalah
agar anak jangan terlalu cepat baligh (biasanya karena over gizi dan rangsangan
film/gadget) dan jangan terlalu lambat aqil (karena sistem pendidikan yang
membocahkan). Masa transisi berkepanjangan atau remaja inilah yang tidak pernah
dikenal dunia maupun syariat Islam kecuali di abad 21 sebagai rekayasa sistem
modernisme dan persekolahan modern yang memperlambat kedewasaan aqil.
2. Cara terbaik adalah jangan ikuti sistem, jangan berfikir anak anak kita akan jadi
pemuda atau aqil dengan ukuran2 yg tidak semestinya. misalnya disebut dewasa kalau
sudah selesai sarjana, sudah bekerja dstnya.
Ukuran dewasa dalam Islam adalah ketika baligh dan aqil dicapai bersamaan.
Pandnglah dan perlakukanlah anak anak kita yang sudah berusia di atas14 tahun
sebagai pemuda, atau bukan anak anak lagi..
Beri mereka peran peran orang dewasa dalam pentas sosial, berhenti menyebut mereka
anak anak, fasilitasi bakatnya dengan sungguh2 agar mereka merasa eksis dan punya
karya manfaat. Anak anak remaja yang tidak disibukkan dengan bakatnya dan
akhlaknya di sosial akan rentan terkena berbagai penyakit fisik dan sosial. ⃣

2� Bagaimana penyadaran utk kasus demikian banyak siswa di sekolah swasta unggulan di
kota kecil. Mayoritas siswa tidak tuntas pendidikan fitrahnya, sehingga banyak yg terjangkit
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virus pornografi, seks bebas, narkoba, juga tidak kenal jati diri. Apakah mungkin bs
dilakukan pelatihan bertahap? Atau hrs konseling satu persatu? Kebanyakan juga org tuanya
krg kesadaran makna pendidikan. Sekolah ini levelnya SMP.
Bunda Qonita, Sangatta

2⃣bunda Qonita yang baik di Sangatta,
Anak anak yang terpapar pornografi maupun narkoba maupun LGBT atau
penyimpangan fitrah lainnya, maka pertama harus diklasifikasi menurut derajat
kerusakan dan jenis fitrah yang menyimpang apa saja.
Yang kedua jika derajat kerusakannya parah, maka harus ada terapi holistik baik
agama, sosial maupun perawatan. Istilahnya dinormalisasi dahulu.
Tetapi jika derajat kerusakannya biasa, maka proses pndidikan fitrah harus diulang
kembali sesuai framework pendidikan berbasis fitrah secara konsisten.
Kalau sudah "normal" kembali maka baru bisa fokus menguatkan dan menumbuhkan
kembali firahnya baik mentoring maupun coaching dsbnya⃣

3� Salam peradaban ustad Harry...
Pertanyaan dari saya adalah bagaimana jika anak yang sudah baligh belum terpacu untuk
ikhtiar mencari rezeqi, belum mampu memikul beban syar'i secara individu dan social..
Sebagai orangtua pada saat anak seperti itu sudah bolehkan kami melepas anak untuk berguru
pada maestro atau "mempesantrenkan" anak tersebut...
Matur thankq Ustad Harry atas jawabannya�
Bunda Noni, Tangerang
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3⃣bunda Noni di Tangerang yang baik,
Diantara syarat mutlak melepas anak dari rumah adalah jika anak sudah ready for
"aqilbaligh". Jika sudah baligh (dewasa biologis) tetapi ternyata belum aqil (belum
punya tanggungjawab sosial, finansial, seksual dan spiritual), maka berarti belum
aqilbaligh readiness. Dalam kondisi seperti itu maka melepasnya sama juga
membuatnya semakin menyimpang.
Maka saran saya buatlah crass program, dalam setahun untuk upgrade semua
fitrahnya, misalnya memberinya keteladanan yang lebih baik untuk fitrah imannya,
memfasilitasi terlibat dalam komunitas anak muda yang mandiri dalam berbisnis, yang
relevan dengan fitrah bakatnya dstnya.
Boleh juga diantarkan ke maestro namun pastikan maestronya bisa memberikan
semua yang dibutuhkan anak untuk mendewasakan dirinya. ⃣

4� Asslkm, ingin bertny ttg materi FBE ke 10
Bagaimana cara menyadarkan anak yg sdh hampir baligh (12 th) , tp belum menyadari
eksistensi dan tanggung jwbnya sbg pemuda. Jangan kan berpikir mengusung visi peradaban,
menyadari kebthan pribadi dan mengemukakan pemikirannya sendiri pun masih kesulitan. Tp
alhamdulillah sholat sdh 5 waktu ( kdg di ingatkan jg), walo ngajinya jarang sekali. Anak
laki2 tsbut normal dan sehat, IQ bagus. Tp mental dan nalarnya sptnya tdk terkelola optimal
oleh ortunya. Ibu anak tersebut sdh menyadari dan siap utk melakukan perbaikan, namun si
ayah sebaliknya, defensif dan berkata bhw itu masih wajar.
1. Bagaimana memperbaiki keadaan rumit ini ustad? krn ada 2 org yg hrs disadarkan, ayah
nya dan anaknya.
2. Dan tahapannya apa saja? Ayah dulu atau anak dulu.
Fulan, Kota xyz
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Ini pertanyaannya mirip juga
Kl anak laki usia 15 th alhamdulillah sholat 5 waktu terjg sll dimasjid,,tp kadang masih suka
"semau gue"...yg kadang kl ada mslh blm bs/ tau cara ngadepinnya... Penerapan disiplin yg
bagaimana utk anak usia baligh...trmksh
Dari bunda Aji Semarang

4⃣Fulan yang baik di kota xyz
Yang pertama, Tentu visi peradaban ini dimulai dari sang ayah, dan sudah dipaparkan
(istilah fatheringnya dinarasikan dengan baik) oleh ayahnya jauh sebelum anak
mencapai aqilbaligh, misalnya ketika pertama disampaikan perintah sholat di usia 7
tahun. Visi peradaban sang ayah ini secara narasi disampaikan terus menerus dan
ditunjukkan dalam perencanaan pendidikan. Fungsi ayah adalah find the way, lead the
way dan show the way. Tiap hari mengkomunikasikan the way ini pada anak dan
istrinya.
Jadi tidak adil jika menyalahkan anaknya. Ini juga menjadi hikmah bagi kita, bahwa
visi dan misi serta nilai yang diusung keluarga dalam kaitannya dengan peran
peradaban harus ditemukan, direncanakan dan disuarakan sejak lama lalu diturunkan
dalam program mendidik anak anak di rumah. Jadi ayah dulu ya yang dirubah
paradigmanya. Banyak ayah juga yang menganggap kedewasaan akan datang sendiri
jika sudah selesai kuliah, jadi didiknya nanti2 saja.
Yang kedua, usia 12 tahun ini masuk dalam tahap pendidikan pre aqilbaligh tahap
akhir, sebelum mencapai aqilbaligh di usia 14-15 tahun, begitu idealnya. Di tahap usia
ini, anak anak sesungguhnya sudah hampir bukan anak anak lagi, mereka nyaris
dewasa. Cirinya sangat tidak suka diatur, mulai semau gue menunjukkan eksistensi
galaunya, mulai lebih sering nongkrong dengan teman2nya dstnya.
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Itu semua sesungguhnya wajar, karena tidak ada orang dewasa yang suka diatur,
semua orang dewasa mau dihargai dan eksis, semua orang dewasa punya "geng" yang
menjadi identitas kebanggaannya.
Coba mulai pandang dari sisi kewajaran ini sebelum menjudgment anak kita tidak mau
disiplin, susah diatur, dll
Yang ketiga, rancanglah pendidikan aqilbaligh untuk anak anak kita yang sudah
berusia antara 11-17 tahun, dengan baik dan sungguh sungguh, disamping berdoa
untuk kebaikannya tanpa bosan tentunya, karena semua atas izin dan perkenan Allah.
Fasilitasi fitrah bakatnya dengan banyak magang yang relevan hingga punya karya,
fasilitasi fitrah imannya dengan banyak aktif pada kegiatan dakwah hingga gairahnya
imannya menjadi akhlak mulia, temani fitrah seksualitasnya agar makhir menjalani
peran kelelakian dan keayahan yang utuh bagi anak lelaki, sebaliknya juga bagi anak
perempuan dstnya.
Ketahuilah bahwa jika kita fokus pada cahaya anak anak kita untuk dikembangkan
maka semua yang kita sebut dengan moralitas seperti disiplin, tekun, dll akan datang
sendiri.
4⃣Jika ayah diam saja, tentu harus di takeover oleh kakek atau pamannya. Jika tidak
ada, maka ibunya dan komunitas ⃣

5� Assalamu'alaikum ..., Bunda ... Saya ikut nimbrung untuk pertanyaan yaa ...
Bagaimanakah tentang kasus penanganan bagi anak yang sejak dini belum mendapatkan
bekal-bekal fitrah dari orang tuanya. Adakah pemadatan yang bisa dilakukan, untuk
kemudian anak tersebut bisa mengikuti alur pembekalan dari nol, sehingga kesadaran akan
fitrahnya sebenar menjadikan manfaat. Kira-kira langkahnya bisa dimulai dari mana, supaya
tidak terjadi pemberontakan.
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Terima kasih.
Wahyu Indah_ Kendal.

5⃣bunda Wahyu Indah yang baik di Kendal,
Prosesnya diulang namun lebih intens, istilahnya bukan pemadatan tetapi penyadaran
dan pembangkitan kembali fitrah yang menyimpang atau tertutupi. Untuk di atas 10
tahun, prosesnya diulang dengan peran2 keteladanan yang lebih banyak dari luar
rumah. Jadilah beberapa peran sekaligus, baik sebagai fasilitator, guide, mentor
maupun coach dan untuk di atas 14 tahun jadilah juga partner baginya. ⃣
_______________��________________��_____________
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