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ABSTRAK
Secara umum, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan,
keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu genereasi ke
generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.Tetapi Tujuan pendidikan
menurut UU No. 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri,
kepribadian yang mantap, dan bertanggungjawab terhadap bangsa. Ada juga Menurut UU.
No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional
adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Ibnu
Rajab pada "Komentar hadits ke-40 Imam Nawawi: Hadits #1", tindakan dinilai menurut
niat, "Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa nabi berkata, 'Segala amal itu tergantung
niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya.'"[6] . Sejalan dengan itu, niat
atau maksud seseorang adalah sangat penting di antara sebuah tindakan dalam beribadah.
Ada perdebatan mengenai perlu atau tidaknya sebuah niat diucapkan. Kebanyakan ulama
setuju bahwa niat hanya dilakukan dalam hati atau membatinkan, dan tidak perlu diucapkan,
termasuk para ulama bermahzab Syafi'iyyah.[9][10][11] Selain itu tidak ada bukti bahwa Nabi
Muhammad atau para sahabat pernah mengucapkan niat ketika hendak salat atau ibadah
lainnya. Beberapa pendapat tentang niat antara lain : Pendapat pertama Di antara
sekelompok muslim ada yang melafalkan niat adapula yang tidak, dan menurut pendapat
mayoritas ulama adalah tidak melafalkan. Kemudian pendapat pertama ini diperkuat dengan
hadits dari ‘Aisyah yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i dan dicatat oleh Imam Muslim, bahwa
Nabi Muhammad memulai salat dengan takbir. Abdullah bin Umar pun mengatakan hal yang
sama. Qadhi Abu Rabi’ As Syafi'i seorang pembesar ulama bermahzab Syafi'i mengatakan,
“Mengeraskan niat dan bacaan di belakang imam bukanlah bagian dari sunnah. Bahkan ini
adalah sesuatu yang dibenci, jika ini mengganggu jamaah salat yang lain maka hukumnya
haram.” Niat termasuk perbuatan hati maka tempatnya adalah di dalam hati, bahkan semua
perbuatan yang hendak dilakukan oleh manusia, niatnya secara otomatis tertanam di dalam
hatinya. Menurut pendapat pertama ini adalah setiap ibadah seharusnya mengikuti tuntunan
dari Nabi Muhammad ( al-ittiba’). Maka setiap ibadah yang diadakan secara baru yang tidak
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pernah diajarkan atau dilakukan (bid'ah) oleh Nabi Muhammad maka ibadah itu tertolak,
walaupun pelakunya tadi seorang muslim yang niatnya ikhlas karena Allah dalam beribadah
(mukhlis). Pendapat kedua Pendapat kedua membolehkan adanya pelafalan niat dalam
melaksanakan salat baik wajib ataupun sunnah. Pendapat ini dari ulama mazhab Syafi'i yang
lainnya. Mereka menyatakan perlunya menyertakan pengucapan dalam niat salat. Ulama itu
adalah Syaikh Salim bin Samir Al-Hadlrami dan Syaikh Abu Abdil Mu’thi Muhammad
Nawawi Al-Jawi, mereka berpendapat "...dan tempatnya niat adalah hati dan pengucapan
niat hukumnya sunah..." Sementara alasannya hanya dengan penjelasan bahwa "Pengucapan
niat dengan lisan untuk membantu kemantapan hati" Pendapat kedua memakai hadits dalil
analogi (qiyas) ketika Nabi Muhammad sedang melakukan ibadah haji.Menurut pendapat
kedua niat memiliki aspek niat, di antaranya itu ada 3 hal: Diyakini dalam hati; Diucapkan
dengan lisan (tidak perlu keras sehingga dapat mengganggu orang lain atau bahkan menjadi
ijma), Dilakukan dengan amal perbuatan. Maka niat akan lebih kuat bila ke tiga aspek
diatas dilakukan semuanya, sebagai contoh saya berniat untuk salat, hatinya berniat untuk
salat, lisannya mengucapkan niat untuk salat dan tubuhnya melakukan amal salat. Demiikian
pula apabila kita mengimani segala sesuatu itu haruslah dengan hati yang yakin, ucapan dan
tindakan yang selaras.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penulisan
Secara umum, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran
pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari
satu genereasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.
Ada pula yang definisi bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang
dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para
peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka
seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan
keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.
Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesertadidik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Secara

umum,

tujuan

pendidikan

adalah

untuk

mencerdaskan

dan

mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan
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kecerdasan dan potensi diri maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan,
kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi
anggota masyarakat yang bertanggungjawab.
Tetapi Tujuan pendidikan menurut UU No. 2 Tahun 1985 adalah untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan
rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan
bertanggungjawab terhadap bangsa.
Ada juga Menurut UU. No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Menurut Ibnu Rajab pada "Komentar hadits ke-40 Imam Nawawi: Hadits #1",
tindakan dinilai menurut niat, "Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa nabi berkata,
'Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai
niatnya.'"[6] . Sejalan dengan itu, niat atau maksud seseorang adalah sangat penting di
antara sebuah tindakan dalam beribadah. Ada perdebatan mengenai perlu atau tidaknya
sebuah niat diucapkan. Kebanyakan ulama setuju bahwa niat hanya dilakukan dalam hati
atau membatinkan, dan tidak perlu diucapkan, termasuk para ulama bermahzab
Syafi'iyyah.[9][10][11] Selain itu tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad atau para sahabat
pernah mengucapkan niat ketika hendak salat atau ibadah lainnya.
Beberapa pendapat tentang niat antara lain : Pendapat pertama Di antara
sekelompok muslim ada yang melafalkan niat adapula yang tidak, dan menurut pendapat
mayoritas ulama adalah tidak melafalkan. Kemudian pendapat pertama ini diperkuat
dengan hadits dari ‘Aisyah yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i dan dicatat oleh Imam
Muslim, bahwa Nabi Muhammad memulai salat dengan takbir. Abdullah bin Umar pun
mengatakan hal yang sama. Qadhi Abu Rabi’ As Syafi'i seorang pembesar ulama
bermahzab Syafi'i mengatakan, “Mengeraskan niat dan bacaan di belakang imam
bukanlah bagian dari sunnah. Bahkan ini adalah sesuatu yang dibenci, jika ini
mengganggu jamaah salat yang lain maka hukumnya haram.” Niat termasuk perbuatan
hati maka tempatnya adalah di dalam hati, bahkan semua perbuatan yang hendak
dilakukan oleh manusia, niatnya secara otomatis tertanam di dalam hatinya.
Jurnal Ilmiah Ilmu Tarbiyah dan Ekonimi Syariah

43

Al-Karimah

Volume 06 / Nomor 11 / Agustus 2019

ISSN : 2356-3400
Menurut pendapat pertama ini adalah setiap ibadah seharusnya mengikuti
tuntunan dari Nabi Muhammad ( ا ْ َِﻻﺗﱢﺒَﺎ ُعal-ittiba’). Maka setiap ibadah yang diadakan
secara baru yang tidak pernah diajarkan atau dilakukan (bid'ah) oleh Nabi Muhammad
maka ibadah itu tertolak, walaupun pelakunya tadi seorang muslim yang niatnya ikhlas
karena Allah dalam beribadah (mukhlis).
Pendapat kedua Pendapat kedua membolehkan adanya pelafalan niat dalam
melaksanakan salat baik wajib ataupun sunnah. Pendapat ini dari ulama mazhab Syafi'i
yang lainnya. Mereka menyatakan perlunya menyertakan pengucapan dalam niat salat.
Ulama itu adalah Syaikh Salim bin Samir Al-Hadlrami dan Syaikh Abu Abdil Mu’thi
Muhammad Nawawi Al-Jawi, mereka berpendapat "...dan tempatnya niat adalah hati dan
pengucapan niat hukumnya sunah..." Sementara alasannya hanya dengan penjelasan
bahwa "Pengucapan niat dengan lisan untuk membantu kemantapan hati" Pendapat kedua
memakai hadits dalil analogi (qiyas) ketika Nabi Muhammad sedang melakukan ibadah
haji.
Menurut pendapat kedua niat memiliki aspek niat, di antaranya itu ada 3 hal:
Diyakini dalam hati; Diucapkan dengan lisan (tidak perlu keras sehingga dapat
mengganggu orang lain atau bahkan menjadi ijma), Dilakukan dengan amal perbuatan.
Maka niat akan lebih kuat bila ke tiga aspek diatas dilakukan semuanya, sebagai
contoh saya berniat untuk salat, hatinya berniat untuk salat, lisannya mengucapkan niat
untuk salat dan tubuhnya melakukan amal salat. Demiikian pula apabila kita mengimani
segala sesuatu itu haruslah dengan hati yang yakin, ucapan dan tindakan yang selaras.
Dengan definisi niat yang seperti ini diharapkan orang Islam atau Muslim itu
tidak hanya 'semantik' saja karena dengan berniat berati bersatu padunya antara hati,
ucapan dan perbuatan. Niat baiknya seorang muslim itu tentu saja akan keluar dari hati
yang khusyu dan tawadhu, ucapan yang baik dan santun, serta tindakan yang dipikirkan
masak-masak dan tidak tergesa-gesa serta cerdas. Karena dikatakan dalam suatu hadits
Muhammad apabila yang diucapkan lain dengan yang diperbuat termasuk ciri-ciri orang
yang munafik.
Ibadat atau Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab ‘Ibadah
()ﻋﺒ ﺎدة. Dalam terminologi bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ini memiliki arti: Perbuatan atau penyataan bakti
terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama., Segala usaha lahir dan
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batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya. Dan Upacara yang
berhubungan dengan agama.
Dijabarkan

di dalam Al-Qur'an, pengertian ibadah dapat ditemukan melalui

pemahaman bahwa: Dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan untuk menghamba
kepada Allah, atau dengan kata lain beribadah kepada Allah (Adz-Dzaariyaat 51:56),
Manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu tiada lain manusia yang
berada pada shiraathal mustaqiem atau jalan yang lurus (Yaasiin 36:61) dan manusia
yang berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan Allah, maka ia berada pada
shiraathal mustaqiem atau jalan yang lurus (Az Zukhruf 43:43).
Dengan demikian apa yang disebut dengan manusia hidup beribadah kepada
Allah itu ialah manusia yang dalam menjalani hidupnya selalu berpegang teguh kepada
wahyu Allah. Jadi pengertian ibadah menurut Al Quran tidak hanya terbatas kepada apa
yang disebut ibadah mahdhah atau Rukun Islam saja, tetapi cukup luas seluas aspek
kehidupan yang ada selama wahyu Allah memberikan pegangannya dalam persoalan itu.
Itulah mengapa umat Islam tidak diperkenankan memutuskan, mengubah dan
menambahkan suatu persoalan hidupnya sekiranya Allah dan rasul-Nya sudah
memutuskan perkara itu. ..dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula)
bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu
ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka, dan
barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat
yang nyata. (Al Ahzab 33:36). ..dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak
(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan
suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka, dan
barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat
yang nyata. (Al Ahzab 33:36).
Menurut bahasa ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan akan
aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i“Ibadah adalah suatu istilah yang
mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya', baik berupa perkataan
maupun perbuatan, yang tersembunyi (batin) maupun yang tampak (lahir). Maka salat,
zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua,
menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma’ruf, melarang
dari yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafiq, berbuat baik kepada
tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di
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perjalanan), berbuat baik kepada orang atau hewan yang dijadikan sebagai pekerja,
memanjatkan do’a, berdzikir, membaca Al Qur’an dan lain sebagainya adalah termasuk
bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada
Allah, inabah (kembali taat) kepada-Nya, memurnikan agama (amal ketaatan) hanya
untuk-Nya, bersabar terhadap keputusan (takdir)-Nya, bersyukur atas nikmat-nikmatNya, merasa ridha terhadap qadha/takdir-Nya, tawakal kepada-Nya, mengharapkan
rahmat (kasih sayang)-Nya, merasa takut dari siksa-Nya dan lain sebagainya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pendidikan niat angtara lain : Diyakini
dalam hati, Diucapkan dengan lisan (tidak perlu keras sehingga dapat mengganggu orang
lain atau bahkan menjadi ijma), Dilakukan dengan amal perbuatan. Sedangkan Faktorfaktor yang erat mempengaruhi tentang ibadah adalah : bersaksi bahwa tidak ada tuhan
selain Allah SWT, melaksanakan solat wajib, menunaikan zakat bila mampu,
melaksanakan puasa di bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji ke baitullah bila
mampu. Secara skematik dapat penulis gambarkan dalam gambar sebagai betikut :
Pendidikan Niat

Ibadah kepada Allah SWT.

Sesuai dengan pendapat- pendapat tersebut diatas maka pendidikan ibadah dalan
Islam adalah meruah sikap dan bertanggujawab kepada diribnya sendiri, kepada
keluarganya dan kepada masyarat sekitar juga kepada bangsa dan negara yang memeluk
agama islam, agar taat kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Dalam melaksanakan
perintahNya, sesuai yang dianjurkan oleh Rosulullah shalawlohi alaiwasalam, untuk
melakukan apa yang diperintahnya dan apa-apa yang dilarangnya. Dengan resiko apabila
dilaksanakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan akan mendapat siksa baik di dunia
maupun diakhirat dikelak kemudian hari, yang terhandung dalam rukun Islam yakni
sahadat, sslat, jakat, puasa di bulan ramandhan dan rukun Iman. Yakni amantu bilaki,
wamalaikatihi,

wakitabihi,

waRosullihi,wabilyaumilahiri

wabil

kodri

khoirihi

minallahitaala. Haltersebut sangat penting untuk diketahui oleh segenap pemeluk agama
Islam. Karena hal tersebut amat penting untuk diteliti atau ditulis, maka penulis tertarik
untuk menulis hal tersebut denganj judul “Dampak Pendidikan Niat Dalam Ibadah”
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2. Identifikasi Masalah
Sesuai dengan latar belakang tersebut diatas, tentang pendidikan niat, maka
penulis dalam hal tersebut dapat mengidentikasi faktor –fakto masalahnya

adalah

sebagai betikut :Faktor yang mempengaruhi tentang pendidikan niat antara lain adalah :
1) Faktor yang diyakini dalam hati untuk beribadah kepada Allah SWT;
2) Faktor yang di ucapkan dengan lisan untuk beribadah kepada Allah SWT;
3) Faktor yang dilakukan dengan amal perbuatan. Untuk beribadah kepada Allah SWT.

3. Batasan Masalah
Karena tidak terlalu luas dalam faktor-fakto pendidikan Niat, maka dalam batasan
masalah ini, p[enulis tidak dapan membatasi karena sangat penting hal tersebut diketahui
oleh pemeluk Agama Islam, m\ka batasannya sebagai berikut :
1) Faktor yang diyakini dalam hati untuk beribadah kepada Allah SWT;
2) Fahtor yang diiucapkan dengan lisan untuk beribadah kepada Allah SWT;
3) Faktor yang dilakukan dengan amal perbuatan. Untuk beribadah kepada Allah SWT.

4. Rumusan masalah
1) Bagaimana faktor yang diyakini dalam hati untuk beribadah kepada Allah SWT ?;
2) Bagaimana fahtor yang diiucapkan dengan lisan untuk beribadah kepada Allah
SWT?;
3) Bagaimana faktor yang dilakukan dengan amal perbuatan. Untuk beribadah kepada
Allah SWT ?;.

5. Tujuan Penulisan
1) Untuk dapat melakukan Faktor yang diyakini dalam hati untuk beribadah kepada
Allah SWT;
2) Untuk dapat melakukan fahtor yang diiucapkan dengan lisan untuk beribadah kepada
Allah SWT;
3) Untuk Dapat meklakukan faktor yang dilakukan dengan amal perbuatan. Untuk
beribadah kepada Allah SWT.
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6. Metide Penulisan
Beberapa macam metode penelitian menurut para ahli antara lain sebagai berikut:
Menurut Prof. Dr. Sugiyono, pengertian metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, Menurut Muhiddin Sirat, metode
riset adalah suatu cara untuk memilih topik masalah dan penentuan judul suatu riset.
Menurut Prof M.E. Winarno, metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang
dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematik. Menurut Heri Rahyubi, metode
penelitian adalah suatu model cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar
demi tercapainya suatu proses pembelajaran yang baik dan Menurut Muhammad Nasir,
pengertian metode penelitan adalah cara utama yang digunakan oleh para peneliti untuk
mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.
Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan metode riset yaitu suatu cara
untuk memilih topik masalah dan penentuan judul suatu riset, melalui study dokumentasi,
dimana penulis mengembangkan pendapat pendapat atau referefsi dari para ahli dan
melalu Al-Quran serta Al-Hadis.

7. Manfaat dan kegunaan penulisan
a. Manfaat Penulisan
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta ilmu
pengetahuan yang bersifat religius, yang berupa niat seseorang untuk melakukan
peribadatan kepada Allah SWT.yakni antara lain niat yang diyakini dalam hati untuk
beribadah kepada Allah SWT, yang diucapkan dengan lisan untuk beribadah kepada
Allah SWT, serta yang dilakukan dengan amal perbuatan. Untuk beribadah kepada
Allah SWT pula.
b. Kegunaan Penulisan
1) Secara teoritis
Untuk mengembangkan penegetahuan yang berhubungan dengan lain niat yang
diyakini dalam hati untuk beribadah kepada Allah SWT, yang diucapkan dengan
lisan untuk beribadah kepada Allah SWT, serta yang dilakukan dengan amal
perbuatan. Untuk beribadah kepada Allah SWT pula.
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2) Secara praktis
Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta dapat melaksanakan beribadah
kepada Allah SWT, menurut niat yang baik dan benar sesuai dengan firman
Allah SWT dan sabda Rosulullah \SAW.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil
Yang diperoleh hasil dalam penulisan ini adalah bahwa faktor niat melalu hati
atau

yang diyakini dalam hati untuk beribadah kepada Allah SWT memerlukan

pemahaman tentang sahadat, solat, jakat puasa di bulan ramadhan dan menunaikan
ibadah haji bagi yang berkemampuan
Selanjutnya bahwa faktor niat yang diucapkan dengan lisan untuk beribadah
kepada Allah SWT memerlukan pengetahuan yangbaik dan benar tentang sahadat,
solat, jakat puasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang
berkemampuan.
Sesungguhnya bahwa faktor niat yang dilakukan dengan amal perbuatan. Untuk
beribadah kepada Allah SWT memerlukan keterampilan melakukannya yang ada
hubungannya dengan sahadat, solat, jakat puasa dan menunaikan ibadah haji bagi yang
berkemampuan.

2. Pembahasan
a. Pendidikan Niat Melalui Hati
Bahwa pendidikan niat sesungguhnya segala sesuatu pekerjaan yang baik dan
benar yang dimaksud disini adalah menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Sangat
erat hubungannya ditentukan dengan niat ( Innama a’amalu biniat) yang artinya
sesungguhnya segala amal perbuatan kaum muslimin dan muslimat ditentukan oleh
niatnya. Bila niatnya baik maka hasilnyapun akan baik, maka hal tersebut adalah
antara niat dan pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum muslimin muslimat ada
hubuingan yang linier.
Pendidikan niat yang diyakini dengan mrlslui ucapannya atau melalui katakata tentang sahadat, maka harus memahami bahwa “ Saya bersaksi bahwa Tidak ada
Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah SWT, dan saya bersaksi bahwa
Muhammad SAW adalah utusanNya” maka kalau niat dalam hatinya benar maka
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akan didapat yang benar pula, dan kalau niatnya tidak benar maka akan didapat hal
yang tidak benar. Memahami tentang niat solat wajib yang harus dilakukan oleh umat
Islam yang telah balig dan berakal adalah solat Isa, Subuh, Dhuhur, Ashar dan magrib
( Lima waktu) selain sahadat dan solat juga jakat, puasa dibulan ramadhan dan
menunaikan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Secara skematik dapat penulis
gambarkan sebagai kerikut :
Pemahaman tentang
Sahadat
Pemahaman tentang Solat

PENDIDIKAN NIAT

Pemahaman tentang
Zakat

MELALUI HATI

Pemahaman tentang
Puasa Wajib
Pemahaman tentang
menunaikan ibadah haji

Gambar : 2 Pendidikan Niat Melalui Hati

b. Pendidikan Niat Melalui Lisan
Sebagaimana tersebut dalam pon (1) diatas Bahwa pendidikan niat
sesungguhnya segala sesuatu pekerjaan yang baik dan benar yang dimaksud disini
adalah menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Sangat erat hubungannya ditentukan
dengan niat melalui lisan atau diucapkan dengan sebenar-benarnya dan seikhlas
ikhlasnya tanpa ada pakasaan dan dorongan dari orang lain ( kamuplase). Innama
a’amalu biniat yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan kaum muslimin dan
muslimat ditentukan oleh niatnya. Bila niatnya baik maka hasilnyapun akan baik,
maka hal tersebut adalah antara niat dan pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum
muslimin muslimat ada hubuingan yang linier.
Pendidikan niat yang diyakini dengan lisan atau melalui ucapan tentang
sahadat, maka harus memahami bahwa “ Saya bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan yang
wajib disembah kecuali Allah SWT, dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW
adalah utusanNya” maka kalau niat yang diucapkan benar maka akan didapat yang
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benar pula, dan kalau niat yang diucapkannya tidak benar maka akan didapat hal
yang tidak benar. Memahami tentang niat solat wajib yang harus dilakukan oleh umat
Islam yang telah balig dan berakal adalah solat Isa, Subuh, Dhuhur, Ashar dan magrib
( Lima waktu) selain sahadat dan solat juga jakat, puasa dibulan ramadhan dan
menunaikan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Secara skematik dapat penulis
gambarkan sebagai kerikut :
Pengetahuan tentang
Sahadat
Pengetahuan tentang Solat

PENDIDIKAN NIAT

Pengetahuan tentang
Zakat

MELALUI LISAN

Pengetahuan tentang
Puasa Wajib
Pengetahuan tentang
menunaikan ibadah haji

Gambar 3 : Pendidikan niat mnelalui lisan

c. Pendidikan Niat Melalui perbuatan
Sebagaimana tersebut dalam pon (1 dan 2) diatas Bahwa pendidikan niat
sesungguhnya segala sesuatu pekerjaan yang baik dan benar yang dimaksud disini
adalah menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Sangat erat hubungannya ditentukan
dengan niat melalui perbuatan

atau pelaksanaan dengan sebenar-benarnya dan

seikhlas ikhlasnya tanpa ada pakasaan dan dorongan dari orang lain ( kamuplase).
Innama a’amalu biniat yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan kaum
muslimin dan muslimat ditentukan oleh niatnya. Bila niatnya baik maka hasilnyapun
akan baik, maka hal tersebut adalah antara niat dan pekerjaan yang dikerjakan oleh
kaum muslimin muslimat ada hubuingan yang linier.
Pendidikan niat yang diyakini dengan perbuatan atau melalui pelaksaaan
tentang sahadat, maka harus memahami bahwa “ Saya bersaksi bahwa Tidak ada
Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah SWT, dan saya bersaksi bahwa
Muhammad SAW adalah utusanNya” maka kalau niat yang diucapkan benar maka
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akan didapat yang benar pula, dan kalau niat yang diucapkannya tidak benar maka
akan didapat hal yang tidak benar. Memahami tentang niat solat wajib yang harus
dilakukan oleh umat Islam yang telah balig dan berakal adalah solat Isa, Subuh,
Dhuhur, Ashar dan magrib ( Lima waktu) selain sahadat dan solat juga jakat, puasa
dibulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Secara
skematik dapat penulis gambarkan sebagai kerikut :
Keterampilan tentang
Sahadat
Keterampilan tentang
Solat
PENDIDIKAN NIAT

Keterampilan tentang
Zakat

MELALUI
PERBUATAN

Keterampilan tentang
Puasa Wajib
Keterampilan tentang
menunaikan ibadah haji

Gambartt 4 : Pendidikan niat melelui Perbuatan

C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Bahwa pendidikan niat yang dilakukan melalui hati dan pikiran hasilnya adalah
kanya memahami tentang niat beribadak kepada Allah SWT. Selanjutnya pe3ndidikan
niat yang diucapkan dengan lisan hanya mendapat pengetahuan dan prndidika niat yang
dilakukan hanya memlalui perbuatan, memang orang tersebut akan mempunyai
keterampilannya.
Maka Pendidikan niat harus diawali dengan pendidikan hati atau kalbu, melalui
lisan atau ucapan dan melalui perbuatan, agar terbentuk umat yang mengedepankan niat
yang sempurna adalah menguasai pemehamnnya, pengetahuannya dan keterampilannya.
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2. Saran dan Pesan
Diharapkan kepada umat muslim pada umumnya dan hususnya mahasiswa dan
dosen yang belajar dan mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan Fiqih Ialam,
agar betu-betul dan sempurna tentang pendidikan niat yang berhubungan dengan hatu
atau kalbu, ucapan atau lisan dan perbuatan (implementasi)

D. DAFTAR PUSTAKA
-----------Undang-Undang Nomor : . 2 Tahun 1985 Tentang tujuan penidikanTujuan
pendidikan menurut
-----------Undang –Undang . Nomor .20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
-----------https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-pendidikan.html
-----------https://www.maxmanroe.com/vid/umum/metode-penelitian.html
World Faiths, Teach yourself - Islam by Ruqaiyyah Maqsood. ISBN 0-340-60901-X. Page 51.
Penjelasan oleh Dr. Umar al-Asyqar dalam buku Maqashidu al-Mukallifin, halaman
34. Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadits yaitu Abu Abdullah Muhammad bin
Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari (orang Bukhara) dan
Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi di dalam
kedua kitabnya yang paling shahih di antara semua kitab hadits. (Hadits riwayat
Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari ‘Umar bin Al Khottob).
Syaikh Salim al-Hilali mengatakan, “Letak niat adalah hati bukan lisan dan hal ini merupakan
kesepakatan seluruh ulama serta berlaku untuk seluruh ibadah baik bersuci, salat,
zakat, puasa, haji memerdekakan budak, berjihad dan lain-lain.” (Bahjatun Nadziri
Ibnu Taimiyah^Yahya bin Syarf An Nawawi rahimahullah yang masyhur dengan sebutan
Imam Nawawi pernah mengatakan dalam salah satu kitabnya, “Tidaklah sah puasa
seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk
diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama.” Rowdhotuth
Tholibin, 1/268.
Asy Syarbini rahimahullah. Dia mengatakan, “Niat letaknya dalam hati dan tidak perlu sama
sekali dilafazhkan. Niat sama sekali tidak disyaratkan untuk dilafazhkan
sebagaimana ditegaskan oleh An Nawawi dalam Ar Roudhoh.” Mughnil Muhtaj,
1/620.
Diambil dari buku "The Prescribed Prayer Made Simple" by Tajuddin B. Shu'aib.
Al-Qodhi Abu Ar-Rabi Sulaiman Ibnu As Syafi’i, ia berkata: “Mengeraskan bacaan niat atau
mengeraskan bacaan Qur’an di belakang imam, bukan termasuk sunnah, bahkan
makruh hukumnya. Jika membuat berisik jama’ah yang lain, maka haram. Yang
berpendapat bahwa mengeraskan niat itu hukumnya sunnah, itu salah. Tidak halal
baginya atau bagi yang lain berbicara tentang agama Allah Ta’ala tanpa ilmu (dalil).
Abu Abdillah Muhammad bin Al Qasim At Tunisi Al-Maliki, ia berkata: “Niat itu termasuk
amalan hati, mengeraskannya bid’ah. Lebih lagi jika perbuatan itu membuat berisik
orang lain.
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