
PENDIDIKAN KELUARGA DALAM ALQURAN

(KAJIAN TAFSIR TEMATIK)

Oleh:

E R N A W A T I

NIM. 94312020045

Program Studi

PENDIDIKAN ISLAM

PASCASARJANA
UIN SUMATERA UTARA

MEDAN
2017



i

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  E R N A W A T I

NIM :  94312020045

Tempat/Tgl. Lahir : Sidodadi Ramunia, 05 Maret 1975

Pekerjaan :  Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU

Alamat :  Jl. Tangkul No. 130 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul “PENDIDIKAN KELUARGA

DALAM ALQURAN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)” benar-benar karya asli saya, kecuali

kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi

tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyatan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 7 Nopember 2017

Yang membuat pernyataan

E r n a w a t i



ii

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

PENDIDIKAN KELUARGA DALAM ALQURAN

(KAJIAN TAFSIR TEMATIK)

Oleh:

E R N A W A T I

NIM: 94312020045

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk

memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pendidikan Islam

Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 17 April 2017

Promotor

Pembimbing  I Pembimbing II

Prof. Dr. A. YAKUB MATONDANG, MA Prof. Dr. DJA’FAR SIDDIK, MA

NIP. 1947 1211 1967 12 001 NIP. 1953 0615 198303 1 006



iii

PENGESAHAN

Disertasi berjudul “PENDIDIKAN KELUARGA DALAM ALQURAN.” an.

Ernawati, NIM. 94312020045 Program Studi Pendidikan Islam telah diujikan dalam Sidang

Ujian Akhir Disertasi (Program Doktor) Program Pascasarjana UIN SU Medan pada tanggal

Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada

Program Studi Pendidikan Islam.

Medan,    September 2017

Panitia Sidang Ujian Akhir Disertasi (Promosi Doktor)

Program Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Syukur Khalil, MA Prof. Dr. Akhyar Zein, MA
NIP. NIP.

Anggota,

1. Prof. Dr. Ali Yakub Matondang, MA 2. Prof. Dr. Dja’far Siddik, MA
NIP.1947121 119671 2 001 NIP. 1953 0615 198303 1 006

3. Prof. Dr. M. Nasir Budiman, MA 4. Prof. Dr.Nawir Yuslem, MA
NIP. 19570102 198603 1 003                               NIP.

5.Prof. Dr. Abd. Mukti, MA
NIP. 19591001 198603 1 002

Mengetahui
Direktur Program Pasca Sarjana UIN SU

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP.



i

ABSTRAKSI

Judul : PENDIDIKAN KELUARGA DALAM ALQURAN
Nama : ERNAWATI
NIM : 94312020045
IPK : 3,73
Program Studi : Pendidikan Islam
Tempat/Tgl.Lahir : Sidodadi Ramunia/05 Maret 1975
Nama Ayah : H. Surahman
Pembimbing : 1. Prof. Dr. A. Yakub Matondang, M.A

2. Prof. Dr. Dja’far Siddik, M.A

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan keluarga dalam
Alquran. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka secara terperinci peneliti
merumuskan pertanyaan-pertanyaan, yaitu: Pertama, Bagaimana konsep keluarga dalam
Alquran?Kedua, Bagaimana aspek-aspek pendidikan keluarga dalam Alquran?Ketiga,
Bagaimana dasar-dasar pendidikan keluarga dalam Alquran?Keempat,Bagaimana prinsip-
prinsip keluarga dalam Alquran?Kelima,Bagaimana deskripsi pendidikan keluarga dalam
pendidikan?Keenam, Bagaimana penafsiran pendidikan keluarga dalam
Alquran?Ketujuh,Bagaimana aplikasi pendidikan keluarga dalam Alquran pada masa kini?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik mau«³,
(tematik) yaitu penafsiran yang ditempuh dengan menghimpun seluruh ayat Alquran yang
berbicara tentang pendidikan keluarga, kemudian dikaji secara kritis, mendalam dan
komprehensif dari berbagai aspeknya dengan maksud untuk membangun suatu konsep yang
rinci dan holistik tentang masalah yang berkaitan dengan pendidikan keluarga dalam Alquran.
Penelitian ini mengikuti langkah-langkah penelitian tafsirmau«³ (tematik) yang
dikemukakan Mu¡¯af± Muslim.Setelahpeneliti melakukan analisis terhadap maksud sasaran
ayat-ayat yang berkenaan dengan tema yang dibahas, kemudian merumuskan teori baru pada
setiap sub-sub pembahasan yang dikemas dari hasil analisis atas pendapat para mufasir dan
ahli pendidikan. Kemudian dirumuskan simpulan dengan menjadikan konsep Alquran sebagai
solusi terhadap persoalan-persoalan yang mucul pada rumusan penelitian.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alquran dan hadis Nabi
saw., sedangkan sumber sekundernya adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan sumber-
sumber kajian Alquran tentang pendidikan keluarga, baik yang diperoleh dari kitab-kitab
tafsir, berbagai mu’jam (kamus), pendapat para ilmuwan atau ahli pendidikan Islam, buku-
buku kajian keislaman dan umum, ensiklopedi, dan sumber-sumber informasi digital.

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan utama
tentang pendidikan keluarga dalam pandangan Alquran. Pendidikan keluarga dalam Alquran
adalah suatu proses pendidikan yang dilaksanakan oleh orangtua di dalam keluarga (rumah
tangga). Di sini orangtua mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memelihara, mendidik,
dan mengarahkan anak mereka menjadi anak yang shalih sesuai dengan petunjuk Allah swt.
dan Rasul-Nya agar mereka terhindar dari siksa api neraka. Pendidikan keluarga dalam
Alquran yang harus diajarkan adalah pendidikan keimanan, pendidikan  ibadah, dan
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pendidikan akhlak. Dari ayat-ayat Alquran diperoleh penjelasan bahwa pendidikan keluarga
berisi sembilan perintah yaitu: a) Berbuat baik kepada orangtua. b) Syukur kepada Allah dan
orangtua. c) Berkomunikasi dengan baik kepada orangtua. d) Mengikuti pola hidup para Nabi.
e) Menegakkan shalat. f) Amar ma’ruf. g) Nahi mungkar. h) Sederhana dalam kehidupan. i)
Bersikap sopan dalam berkomunikasi. Adapun yang berbentuk larangan adalah: 1) Larangan
syirik. 2) Larangan bersikap sombong. 3) Larangan berlebihan dalam kehidupan.
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ABSTRACT

Title : FAMILY EDUCATION IN THE QUR’AN
Name : ERNAWATI
Student Number : 94312020045
IPK : 3,73
Study Program : Islamic Education
Place/Date of Birth : Sidodadi Ramunia/05 Maret 1975
Parent’s Name : H. Surahman
Promotor : 1. Prof. Dr. A. Yakub Matondang, M.A

2. Prof. Dr. Dja’far Siddik, M.A

This research aimed to explain about how family education in Alquran. According to
the problem in this research, therefore the reseearcher formulated in three questions as
detailed, they are;Firstly, what was the meaning of Family in Alquran? Secondly,howwere the
aspects of Family Education in Alquran?Thirdly, howwerebasics of Family Education in
Alquran?Fourthly, howwere the principles of Family Education in Alquran?Fifthly, howwas
description ofFamily Education in Alquran?Sixthly, howwas interpretation of Family
Education in Alquran?Seventhly, howwas application the Family Education in Alquran?

This research was used the thematic method (Maudu’i), is that the interpretation tha
was reached by codifying all verses of the holy Qur’an related to the family education, then it
was duscussed critically, deeply and comprhended from all aspects with the intention to build
a concept detailly an dholistically about the problems related to famili education in the
Alquran. This research followed the steps of thematic researach by Mustafa Muslim. After the
researcher analayzed to the the goals, pobjectives of the verses related to the theme that was
discussed, then formulated the new theory on the every sub – discussion that was packed from
the results of the interpreters’ argumentation and oppinion of the expert of education.
Afterward it was formulated the conclussion by using the concept of Alquran as the solution
of any problems arrised on the research formulation.

The primarly sources used in this resaerch was Alquranand Hadits of Prophet
Muhammad saw. While sthe secondary sources was literatures related to the sources of the A
Study about Alquran in terms of Family education. Both obtained from the interpretation
books or from the variaties of dictionary, the argumentations of scientis,  the experts of
Islamic Education, the books about Islamic studies and also general science, ensiklopedia and
also the digital sources.

From the data that was obtained in this research, itcan be drawn the main conclusions
about the the family education in the view of Alquran. Family education in theview of
Alquran is an educational process that was carried out by parents in the family (household).
Here,the parents have the duty and responsible to nurture, educate, and direct them into a
pious child according to the instructions of Allah swt.and His Messenger, this was to avoid
the torment of hell fire. Family education in the Alquranthat should be taught was a faith
education, religious education and moral education. From the verses of the Alquran obtained
the explanation that family Education contains nine commands, theywere; a) Do good to
parents. b). Thanks be to God and parents. c). Communicate well to Parents. d). Following the
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pattern of life from the Prophets. e). Enforcing prayer. f). Sent to goodness. g). Preventing bad
deeds. h) Simple in the life. i). be polite in communication. On the contrary, for the shape of
the bannedwere: 1). Prohibition of associating partners with Allah SWT. 2). Prohibition
arrogant. 3). Banned excessive in life.
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ملخص
الكريمالقرآنفي األسرةتربية: عنوان  

ايرناوايت:االءسم  
94312020045: رقم القيد  

الرت بيةاالء سال مية: قسم  
1975ماريت 5,سدودادي رامونيا:امليالد حمل وتاريخ

احلاج سورمحان:الوالد  
يعقوب ماتوندانغ.أ.   د.أ. 1:املشرف 

جعفر صديق. د.أ. 2

سئلة بناء على املشكلة يف هذا البحث فصاغت الباحثة ثالث ا. يهدف هذا البحث إىل شرح تربية األسرة يف القرآن
يف القرآن هلاألتربية اسوسكيف, يف القرآن؟ ثالثاهلاألكيف جوانب تربية , يف القرآن ؟ ثانياهلاألما تعرف, أوال: بالتفصيل 

في القرآن هلاألتربية تفسري كيف,سادسايف القرآن ؟هلاألرتبية كيف تبيان,خامسافي القرآن ؟هلاألرتبية اصولكيف,رابعا؟
؟يف احلاضرفي القرآن هلاألتربية استمارة كيف ,سابعا؟

اآليات القرآنية اليت تتكلم عن وأما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة املوضوعية وهي تفسري من خالل مجع 
مث تفحص بالدقة والنقد والتعمق والشمول من عدة جوانب باهلدف إىل بناء بعض األقكار املفصلة و الشاملة عن , األسرة

املوضوعي الذي اقرتحه مصطفى مسلم ( ويتبع هذا البحث اخلطوات للبحث املوضوعي. املشكلة املتعلقة برتبية األسرة يف القرآن
بعد حتليل مقاصد اآليات القرآنية املتعلقة باملوضوع الذي قد مت حبثه مث قامت الباحثة بصياغة النظرية اجلديدة يف كل اجزاء و ). 

مث قامت الباحثة بصياغة اخلالصة بتكوين صياغة القرآن  كاحلل لدفع . البحث املقدم من خالل نتيجة حتليل آراء املفسرين واملربني
.صياغة البحثاملشكالت العارضة يف

وأما املصادر الثانوية هي املراجع لدراسة القرآن عن تربية األسرة . وأما املصدر األوىل يف هذا البحث هو القرآن واحلديث
سواء هي كتب التفاسري و املعاجم وآراء العلماء واملتخصصون يف الرتبية وكتب دراسة اإلسالم والعامة واملوسوعات و مصادر 

.كرتونيةاملعلومات االل
تربية األسرة يف القرآن هي . ومن البيانات املوجودة يف هذا البحث ميكن أن نستخلص عن تربية األسرة يف القرآن

ا األباء يف البيت وهنا لآلباء مسؤلية يف رعاية و تربية و توجيه ابنائهم ليكونوا صاحلني وفقا هلداية اهللا . عملية الرتبية اليت قام 
تربية األسرة يف اإلسالم اليت ال بد أن تدرس هي تربية اإلميان وتربية العبادة وتربية . ساملني من عذاب النارورسوله ليكونوا 

الشكر على ). ب. بّر الوالدين). أ: ومن خالل اآليات القرآنية حنصل عن تفصيل تربية األسرة تشمل تسعة اوامر وهي . األخالق
النهي عن ). ز. األمر باملعروف). و. إقامة الصالة).ه. متابعة سرية األنبياء). د. قول كرمي معاشرة الوالدين ب). ج. اهللا والوالدين

النهي عن ). ب. النهي عن الشرك). أ: وأما الذي يتعلق بالنهي هي. التأدب يف الكالم). ط. االقتصاد يف احلياة).ح. املنكر
.النهي عن االسراف يف احليا). ج. الكرب
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TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan sebagian dilambangkan

dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sistem transliterasi yang digunakan dalam penulisan diseretasi ini menggunakan

pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب Bā’ B Be

ت Tā’ T Te

ث Sā ¤ Es titik di atas

ج Jim J Je

ح Ha ¦ Ha titik di bawah

خ Kha Kh Kha

د Dal D De

ذ Zal ª Zet titik di atas

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy Es dan ye
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ص Sad ¢ Es dengan titik di bawah

ض Dad ¬ De dengan titik di bawah

ط Ta ° Te dengan titik di bawah

ظ Za ¨ Zet dengan titik di bawah

ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Waw W We

ء Hamzah ̓ Apostrof

ي Yā’ Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal  dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

ـــٓ  Fat¥ah A A

ــــِ  Kasrah I I

 ُ ـــــ ¬ammah U U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan

Huruf

Nama Gabungan Huruf Nama

ــــٓ ي Fat¥ah dan ya Ai A dan i

ـــــٓ و Fat¥ah dan

waw

Au A dan u

Contoh:

Kaifa : كیف

Su’ila : سئل

Haula : لھو

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan

huruf

Nama Huruf dan Tanda Nama

ـــَا Fat¥ah dan

alif atau ya

± A dan garis di atas
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ــــِ ي Kasrah dan ya ³ I dan garis di atas

ــــُ و Dammah dan

waw

 U dan garis di atas

Contoh:

q±la : قال

ram± : رما

q³la : ِقیل

yaqlu : یقول

d. Ta Marbu¯ah

Transliterasi untuk ta marbu¯ah ada dua:

1. Ta marbu¯ah hidup.

Ta marbu¯ah yang hidup atau mendapat harkat fat¥ah, kasrah dan «ammah,

transliterasinya adalahta, ti, tu (t).

2. Ta marbu¯ah mati.

Ta marbu¯ah yang mati atau mendapat harakat sukun , transliterasinya adalah (h).

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu¯ah diikuti oleh kata yang menggunakan

kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu¯ah itu

ditransliterasikan  denganha (h).

Contoh:

rau«ah al-a¯f±l - rau«atul a¯f±l : روضة االطفال

al-Mad³nah al-Munawwarah : المدینة المنورة

al-Mad³natul-Munawwarah : المدینة المنورة
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°al¥ah : طلحة

e. Syaddah (Tasyd³d)

Syaddah atau tasyd³d yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda,

tanda syaddah atau tanda tasyd³d. Dalam transliterasi ini tanda syaddahtersebut dilambangkan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf  yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- rabban± : رّبنا

- nazzal± : نّزل

- al-birr : البرّ 

- al-¥ajj : الحجّ 

- nu’’ima : نّعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: alif dan

lam. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti

oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti

kata sandang itu.

2.   Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan

yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
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- ar-rajulu : الرجل

- as-sayyidatu : السید

- asy-syamsu : الشمس

- al-qalamu : القلم

- al-bad³‘u : البدیع

- al-jal±lu : الجالل

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta’khuzna : تأخذون

- an-nau’ : النوء

- syai’un : شيء

- inna : إنّ 

- umirtu : امرت

- akala : اكل

h.    Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim (kata benda) maupun ¥arf,

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang tulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- Wa innall±ha khair ar-r±ziq³n : وإّن هللا لھو خیر الرازقین

- Wa innall±ha lahuwa khairurr±ziq³n : وإّن هللا لھو خیر الرازقین
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- Fa auf al-kaila wa al-m³z±na : فاوفوا الكیل والمیزان

- Fa aufl-kaila wal-m³z±na : فاوفوا الكیل والمیزان

- Ibr±h³m al-Khal³l : الخلیلإبراھیم 

- Ibr±h³mul-Khal³l : خلیلإبراھیم ال

- Bismill±hi majreh± wa murs±h± : بسم هللا مجراھا ومرسھا

- Walillāhi ‘±lan-n±si ¥ijju al-baiti : على الّناس حّج البیت و

- Walillāhi ‘alan-nāsi ¥ijjul-baiti : على الّناس حّج البیت و

- Man ista¯±‘a ilaihi sab³la : من استطاع الیھ سبیال

- Manista¯±’ ilaihi sab³la : من استطاع الیھ سبیال

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, namun dalam transliterasi

ini huruf tersebut tetap dipergunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku

dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama

seseorang dan permulaan kalimat. Bila nama seseorang tersebut di dahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.

Contoh:
- Wa m± Mu¥ammadun ill± rasūl

- Inna awwala baitin wudi‘a linn±si lalla©³ bi Bakkata mub±raka

- Syahru Rama«±n al-laż³ unzila f³hi al-Qur’±nu

- Syahru Rama«±nal-laż³ unzila f³hil-Qur’±nu

- Wa laqad r±hu bil ufuq

- Al¥amdu lill±¥i rabbil-‘±lamin.
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya

memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Na¡run minall±hi wa fat¥un qar³b

- Wall±hu bikulli syai’in ‘al³m

- Lillāhi al-amru jam³’an

- Lillāhil-amru jam³an.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.Karena itu, peresmian pedoman

transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

B. Singkatan

as.    = ‘alaihi as-sal±m

h. = halaman

H.     = tahun Hijriyah

M.    = tahun Masehi

QS.   = Quran Surah

ra.     = radiall±h ‘anhu

saw.  = ¡allall±hu‘alaihi wa sallam

swt. = subhanahu wa ta’±l±

t.p. = tanpa penerbit

t.t.     = tanpa tahun

t.t.p   = tanpa tempat penerbit

w. = wafat
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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang

merupakan petunjuk bagi umat manusia1 dan merupakan sumber utama ajaran Islam.2

Di antara tujuan utama diturunkan Alquran adalah untuk menjadi pedoman manusia

dalam menata kehidupan mereka agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.3 Agar

tujuan itu dapat direalisasikan oleh manusia, maka Alquran itu datang dengan petunjuk-

petunjuk, keterangan-keterangan, hukum-hukum dan prinsip-prinsip, baik yang eksplisit

maupun yang implisit, dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan.

Dalam kajian pendidikan Islam Alquran menempati posisi sentral. Alquran adalah

sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap Muslim untuk berpikir, berkreasi dan bertindak.

Selama Alquran belum ditempatkan sebagai petunjuk atau imam dalam mencipta atau

mengembangkan intelektual (akal) dan supra intelektual (qalbu) berarti belum memahami

secara mendasar tentang konsep pendidikan dalam Islam.4

1 QS. Al-Baqarah/2: 2; QS. An-Naml/27: 2 dan 77; QS. Luqm±n/31: 3.
2 Allamah M.H. °aba¯ab±’³ dan Ab Abdull±h az-Zanj±n³, Mengungkap Rahasia Al-Qur’±n, terj. A.

Malik Madani dan Hamim Ilyas (Bandung: Mizan, 2009), h. 33.
3 Mu¥ammad Rasyid Ri«± merinci tujuan-tujuan Alquran (maqa¡id Al-Qur’±n) kepada sepuluh macam,

yaitu: (1) untuk menerangkan hakikat agama yang meliputi: iman kepada Tuhan, iman kepada hari  kebangkitan;
(2) menjelaskan masalah kenabian dan kerasulan serta tugas-tugas dan fungsi-fungsi mereka; (3) menjelaskan
tentang Islam sebagai agama fitrah yang sesuai dengan akal pikiran, sejalan dengan ilmu pengetahuan, dan cocok
dengan intuisi dan kata hati; (4) membina dan memperbaiki umat manusia dalam satu kesatuan yang meliputi:
kesatuan umat (kemanusiaan), agama, undang-undang, persaudaraan seagama, bangsa hukum dan bahasa; (5)
menjelaskan keistimewaan-keistimewaan Islam dalam hal pembebanan kewajiban-kewajiban kepada manusia,
seperti: cakupan yang luas meliputi jasmani dan rohani, material dan spiritual, membawa kebahagiaan dunia dan
akhirat; mudah dikerjakan, tidak memberatkan; mudah dipahami,  dan sebagainya; (6) menjelaskan prinsip-
prinsip dan dasar-dasar berpolitik dan bernegara; (7) menata kehidupan material (harta); (8) memberi pedoman
umum mengenai perang dan cara-cara mempertahankan diri dari agresi dan intervensi musuh; (9) mengatur dan
memberikan kepada wanita hak-hak mereka dalam bidang-bidang: agama, sosial, dan kemanusiaan pada
umumnya; dan (10) memberikan petunjuk-petunjuk dalam hal pembebasan dan pemerdekaan budak.
Muhammad Rasy³d Ri«±, Al-Wa¥y al-Mu¥ammad³ (Kairo: Maktabah al-Q±hirah, 1960), h. 126-128.

4 Baharuddin, Aktualisasi Psikologi Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 131.
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Alquran menjelaskan tugas penciptaan manusia adalah sebagai khalifah Allah5 yang

diberi tugas sebagai pemimpin dan pengganti Allah untuk melaksanakan perintah-Nya – baik

terhadap diri sendiri, manusia dan makhluk lain – serta memakmurkan kehidupan di bumi.6

Alquran juga menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia adalah sebagai makhluk

ibadah (’abd Allah) yang diperintahkan untuk mengabdi atau menghambakan diri secara

kontiniu dengan tulus ikhlas hanya kepada Allah semata. Kedua tugas tersebut, yaitu sebagai

khalifah Allah dan ’abid (hamba Allah) merupakan tugas dan fungsi utama manusia di dunia.

Untuk itulah manusia dilengkapi dengan sejumlah potensi yang harus ditumbuhkembangkan

melalui proses pendidikan. Karena Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi

setiap orang.7 Sehingga pendidikan Islam berfungsi untuk menjaga, memelihara dan

menumbuh kembangkan potensi fi¯rah anak, serta tujuan pendidikan Islam adalah untuk

memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.8

Alquran memerintahkan kepada para orangtua agar mendidik anak-anaknya dengan

pendidikan yang didasari oleh keimanan dan menanamkan nilai takwa ke dalam hati anak-

anaknya. Karena iman dan takwa adalah dasar utama dalam menjalani kehidupan, sehigga

anak dapat menjadi manusia yang istiqamah di jalan Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan

maksiat yang dibenci dan dimurkai-Nya.

Salah satu istilah yang dijelaskan dalam Alquran adalah mengenai terma ahl yang

merupakan salah satu istilah yang didalamnya terkandung makna anak. Sebagaimana firman

Allah swt. dalam Alquran surat At-Taḥr³m ayat 6:

                         
               9

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras,

5 QS. Al-Baqarah/2: 30.
6 QS. Hd/11: 61.
7 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 87.
8 Al-Syaiban³, ‘Umar Mu¥ammad a¯-°oumy al-Syaib±ny, Al-Tarbiyyah al-Isl±miyyah wa Fal±sifatuh±

(Mesir: ‘´s± al-B±b³ al-Halab³, 1979), h. 412.
9 QS. At-Ta¥r³m/66: 6.
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dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam Tafs³r Al-Mar±g³ dijelaskan bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah dan

Rasul-Nya hendaklah sebagian dari kamu memberitahukan kepada sebagian yang lain, apa

yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan kamu dari padanya, yaitu ketaatan

kepada Allah dan melaksanakan segala perintah-Nya. Hendaknya kamu mengajarkan kepada

keluargamu dengan perbuatan yang dapat menjaga diri mereka dari api neraka, dengan

membimbing mereka melalui nasehat dan pengajaran.10 Jika engkau melihat mereka berbuat

maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka. Setiap Muslim berkewajiban

mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-

hal yang diwajibkan Allah kepada mereka dan apa yang dilarangnya.11

Di dalam hadis Rasulullah saw. dijelaskan bahwa orangtua harus mendidik keluarga

dengan penuh tanggung jawab, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban atas amanah

yang telah diberikan kepadanya. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah saw:

ثـََنا أَبُو النـُّْعَماِن َحدَّثـََنا َمحَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن نَاِفٍع َعْن َعْبِد اللَِّه قَاَل النَِّيبُّ  َصلَّى اللَُّه َحدَّ
َماُم رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل  َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى أَْهِلِه َوُهَو َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل فَاْإلِ

ْسُئوٌل َمْسُئوٌل َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت َزْوِجَها َوِهَي َمْسُئوَلٌة َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو مَ 
12َأَال َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئولٌ 

“Diriwayatkan dari Abu Nu’m±n diriwayatkan dari ¦amm±d bin Zaid  dari Ayyb dari N±fi‘
dari ‘Abdill±h Rasullullah ¡aw. bersabda, “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap
pemimpin akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya, maka seorang imam adalah
pemimpin dan dia akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya, dan seorang suami adalah
pemimpin dalam keluarganya dan dia akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya, dan
seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan dia akan

10 A¥mad Mu¡¯af± Al-Mar±gi, Tafs³r Al-Mar±gi (Mesir: Mu¡¯af± al-B±bi al-¦alab³, 1394 H/1974 M),
juz 8, h. 261.

11 Ibn Ka£³r, Al-¦±fi§ ‘Im±d al-D³n Ab al-Fid±’ Ism±’³l, Tafs³r Al-Qur’±n al-’A§³m, jilid 10, Beirut:
D±r Ihy±’ al-Tur±£ al-‘Arab³, tt., h. 37.

12 Hadis ¢a¥³¥ Bukh±r³ ini terdapat di dalam kitab nikah, hadis nomor 4639. Ab Abdull±h bin
Mu¥ammad Ism±’³l al-Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, jilid 5 (Saudi ‘Arabia: D±r al-Ba¥£i ‘Ilmiyyah wa Ifta‘ wa ad-
Da‘wah wa al-Irsy±d, tt.),  h. 135.
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bertanggungjawab atas kepemimpinannya, dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap
harta majikannya dan dia akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya.”

Melalui proses pendidikan manusia akan mampu memahami dan melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya sebagai khalifah (pemimpin) di bumi ini dan sebagai ‘abd Allah

(hamba Allah) yang mengabdi kepada Allah dalam mencapai tujuan hidupnya. Dalam upaya

mencapai tujuan hidupnya di dunia ini, manusia harus mampu mengetahui dan memahami

upaya-upaya dan langkah-langkah yang harus ditempuh agar tujuan hidupnya tercapai.

Adapun fungsi-fungsi pendidikan adalah: (1) untuk menyiapkan generasi muda untuk

memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang; (2) memindahkan

ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua

kepada generasi muda; (3) memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara

keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup

(survival) suatu masyarakat dan peradaban; (4) mendidik anak-anak beramal di dunia untuk

memetik hasilnya di akhirat.13 Adapun fungsi pendidikan dalam keluarga yaitu untuk

menanamkan nilai dalam arti pandangan hidup, yang kelak mewarnai perkembangan jasmani

dan akalnya, dan penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai guru dan

pengetahuan di sekolah.

Fungsi-fungsi pendidikan di atas dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan

pendidikan keluarga adalah untuk mewujudkan manusia yang baik,14 manusia yang sempurna,

manusia Muslim yang bertakwa, yaitu hanya beribadah kepada Allah swt. mengambil

tuntunan dan bertingkah laku sesuai dengan yang disyari’atkan Allah swt, yang pada

puncaknya menjadi manusia muslim yang memenuhi syarat sebagai khalifah Allah15

(pemakmur bumi) di bumi dan menjadi ’abd Allah (hamba yang mengabdi kepada Allah swt).

Dengan adanya konsep pendidikan anak dalam keluarga menurut Alquran diharapkan

orangtua akan mampu mencapai tujuan pendidikan keluarga, yaitu (a) untuk mencapai

kesempurnaan manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan; dan (b) sekaligus untuk

13 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan, cet. 2 (Bandung: Al-Ma’arif, 1995), h.
94.

14 Mu¥ammad Qu¯b, Minhaj at-Tarbiyah al-Isl±miyyah, cet. 7 (Beirut: D±r al-Syurq, 1983), h. 11.
15 Ibid., h. 14. Lihat  juga Ahzami Sami’un Jazuli, Al-¦ayah f³ Al-Qur’±n Al-Kar³m (Riy±ḍ: D±r a¯-

°uwaiq, 1997), h. 79.
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mencapai kesempurnaan hidup dalam menjalani hidup dan penghidupannya guna mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.16 Oleh karena itu pendidikan sejak dini menempati

kedudukan yang tinggi dan memperlihatkan aktivitas dalam keluarga.17

Di antara langkah yang harus dilakukan bagi setiap orangtua terhadap anak-anaknya

adalah berusaha mendidik dan membimbing keluarga dan anak-anaknya. Jika orangtua tidak

mendidik dan mengajarkan anaknya apa yang seharusnya berhak diperoleh anak dari

orangtuanya, maka orangtua akan mendapatkan dosa besar. Karena setiap anak yang

dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka menjadi tugas dan tanggungjawab orangtualah

mendidik anak-anaknya. Sebagaimana hal ini dijelaskan Rasulullah saw. dalam hadis:

ثـََنا اْبُن  ثـََنا آَدُم َحدَّ َأِيب ِذْئٍب َعْن الزُّْهرِيِّ َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َحدَّ
بـََواُه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َفأَ 

18َرانِِه أَْو ُميَجَِّسانِهِ يـَُهوَِّدانِِه أَْو يـَُنصِّ 

“Diriwayatkan dari ²dam diriwayatkan dari Ibn Ab ªi’b dari az-Zuhr³ dari Ab Salamah bin
‘Abdurrahm±n dari Ab Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Setiap anak yang
dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan beragama
Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.”

Hadis di atas menjelaskan bahwa orangtualah yang akan membentuk  anak itu menjadi

Islam atau kafir. Orangtua harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik

anak-anaknya, sebagaimana mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri.19

Anak-anak yang lahir ke alam dunia adalah generasi penerus. Mereka adalah tunas-

tunas baru yang akan tumbuh dan berkembang. Sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran

16 F±¯iyah Hasan Sulaim±n, Maż±hib f³ at-Tarbiyyah: Ba¥£ f³ al-Maż±hib at-Tarbaw³ ‘ind al-Gaz±l³
(Mesir: D±r al-H±na li at-Tib’ah wa an-Nasr, 1958), h. 16.

17 Ibid.
18 Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab jenazah, bab pembicaaraan tentang keberadaan mayit dari anak-anak

kaum musyrik³n, hadis nomor 1296, 1270. Lihat Ab al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabri,
¢a¥³¥ Muslim, (Saudi ‘Arabia: Idarah al-Bu¥u£ ‘Ilmiyyah wa Ifta’ wa ad-Da’wah wa al-Irsy±d, 1400 H), juz 1,
h. 246. Hadis ini terdapat di dalam kitab takdir, bab makna setiap anak terlahir dalam keadaan fithrah, hadis
nomor 4807; Lihat juga Ab ‘Abb±s Mu¥ammad bin ‘Is± bin Saurah at-Tirm³©³, ¢a¥i¥ Sunan at-Tirm³©³, terj.
Fakhturrazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), kitab takdir, bab setiap bayi di atas fithrah, hadis nomor 2064.

19 Mu¥ammad Zuhail³, Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini, terj. Arum Titasari (Jakarta: A.H.
Ba‘adillah Pers, 2002), h. 39.
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bahwa tidak ada pendidikan yang akan membuahkan hasil yang baik kecuali pendidikan yang

didasari oleh keimanan. Allah swt. berfirman dalam Alquran:

                        
    20

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh
sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar”.

Allah swt. memerintahkan orangtua untuk memberikan penjelasan tentang jalan

kehidupan yang benar kepada anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang

tercerahkan, tidak hanya menjadi manusia yang baik untuk diri mereka sendiri, namun juga

mampu mengeluarkan orang lain dari gelapnya syirik dan kebodohan menuju kehidupan yang

disinari oleh cahaya tauhid dan ilmu pengetahuan.

Untuk mencetak generasi yang demikian, tidak ada cara lain kecuali dengan

menjadikan Alquran dan hadis sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan,

karena keduanya adalah petunjuk yang lurus.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dilakukan sejak usia dini. Seorang anak

akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan oleh kedua orangtuanya. Orangtua

adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak.21 Keduanya harus

berusaha mendidik dan mengarahkan anak-anaknya agar menyukai dan mencintai kebaikan.

Dengan demikian, anak kelak akan tumbuh menjadi manusia yang cinta kepada

kebaikan. Seorang anak yang lahir ke alam dunia adalah anugerah sekaligus amanah yang

diberikan Allah swt. kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak harus dipelihara, dijaga,

dirawat dan dididik dengan baik,22 ia tidak boleh disia-siakan atau ditelantarkan.

Orangtua wajib mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang didasari oleh

keimanan, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang membangun, bukan merusak.

20 QS. An-Nis±’/4: 9.
21 Sa’ad Kar³m, Agar Anak Tidak Durhaka, terj. ‘Abd asy-Syukur ‘Abd ar-Razzaq, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2008), h. 8.
22 Ysuf al-Qarḍaw³, Fiqih Wanita, terj. Aceng Mishbah, dkk., cet. 9 (Bandung: Jabal, 2007), h. 29.
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Kekhawatiran tentang munculnya sikap durhaka anak hanya dapat diantisipasi dengan

pendidikan yang didasari oleh keimanan.

Jika rumah, lingkungan, sekolah dan masyarakat dianggap memiliki peran besar dalam

membentuk pribadi seorang anak maka keluarga adalah faktor yang paling dominan dalam

pembentukan karakter anak. Di antara semua faktor di atas keluarga memiliki pengaruh yang

paling kuat. Sebab sejak kecil seorang anak berada di rumah dan masa kecil yang panjang

tersebut juga dialaminya di rumah. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang memiliki

pengaruh yang lebih besar terhadap seorang anak melebihi kedua orangtuanya.23

Pada masa kini hampir setiap orangtua mengeluhkan betapa saat ini sangat sulit

mendidik anak. Bukan saja sikap anak-anak zaman sekarang yang lebih berani dan agak ‘sulit

diatur’, tetapi juga tantangan arus globalisasi budaya, informasi, dan teknologi yang turut

memiliki andil besar dalam mewarnai sikap dan perilaku anak. “Anak-anak sekarang beda

dengan anak-anak dulu. Anak dulu takut dan segan sama orangtua dan guru. Sekarang, anak

berani membantah dan susah diatur. Ada saja alasan mereka.” Begitu rata-rata komentar para

orangtua terhadap anaknya. Pandai dan beraninya anak-anak sekarang dalam berargumen

untuk menolak perintah atau nasehat, oleh sebagian orangtua atau guru, mungkin dianggap

sebagai sikap bandel atau susah diatur. Padahal bisa jadi hal itu karena kecerdasan atau

keingintahuannya yang besar membuat dia menjawab atau bertanya, tidak melulu mereka

menurut dan diam (karena takut) seperti anak-anak zaman dulu.

Anak adalah amanah dan tanggung jawab yang dianugerahkan Allah kepada orangtua.

Kelalaian dalam pendidikan anak merupakan kecerobohan dan kekeliruan yang nyata. Karena

rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Seorang anak, sebelum dididik di sekolah dan

masyarakat, terlebih dahulu dididik di rumah dan keluarga. Seorang anak yang perilaku

sosialnya baik akan menjadi tabungan yang menguntungkan bagi kedua orangtuanya.

Sebaliknya kedua orangtua akan memikul tanggung jawab paling besar bila sepak terjang

anaknya menyimpang. Untuk itu diperlukan konsep pendidikan keluarga yang jelas dan utuh

serta menyeluruh, agar fungsi dan tujuan pendidikan dapat tercapai.

Dalam rangka menciptakan keluarga-keluarga yang kuat, terdidik, terampil, dan shalih,

tentu dibutuhkan proses tarbiyah yang baik. Dalam konteks ini, orangtua atau ayah dan ibu

23 Ibid., h. 10.
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menempati posisi paling penting dan paling bertanggungjawab terhadap tarbiyah anak dan

seluruh anggotanya. Namun persoalannya kini adalah apakah semua orangtua menyadari tugas

dan tanggungjawabnya sebagai pendidik anak? Apakah orangtua memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mengemban tugas mulia ini? Di tengah

kesibukannya mencari nafkah, masih tersediakan waktu mereka untuk mendidik anak-

anaknya? Mencermati kondisi kehidupan keluarga saat ini, terutama mencermati aktivitas dan

kesibukan orangtua bekerja dan mencari nafkah, mungkin banyak kalangan yang pesimis

terhadap kapasitas, kemampuan, dan ketersediaan waktu bagi orangtua untuk melaksanakan

perannya sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak?24

Di samping itu, harus diakui bahwa sampai saat ini konsep pendidikan keluarga dalam

Alquran belum tergali secara mendalam dan komprehensif, padahal problematika konseptual

tentang pendidikan anak dalam keluarga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

kajian Ilmu Pendidikan Islam. Hal ini perlu segera disikapi, sebab tatkala Ilmu Pendidikan

Islam berbicara tentang konsep pendidikan seumur hidup (life long education), maka

sangatlah tepat bila konsep pendidikan keluarga dalam Alquran dikedepankan menjadi bagian

penting dari kajian ilmu pendidikan Islam.

Untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pendidikan

keluarga dalam Alquran sebagaiamana dikemukakan di atas, peneliti memandang bahwa

ajaran Islam perlu dikedepankan untuk membedah konsep dan praktik pendidikan keluarga

dalam Alquran secara mendalam melalui kajian tafsir Alquran. Hal ini sangat beralasan, sebab

Alquran diyakini telah meletakkan dasar-dasar pendidikan keluarga dan telah memberikan

inspirasi bagi penerapan pola pendidikan keluarga sejak empat abad yang lalu. Inilah yang

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pendidikan Keluarga Dalam

Alquran (Kajian Tafsir Tematik)”.

24 Alrasyidin, Percikan Pemikiran Pendidikan dari Filsafat hingga Praktik Pendidikan (Bandung:
Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 141.
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B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan logika deduktif, yakni bertolak

dari masalah umum lalu difokuskan kepada masalah-masalah khusus sebagai pecahan dari

masalah umum.

Berdasarkan latar masalah, masalah umum penelitian ini adalah “Bagaimana

pandangan Alquran tentang pendidikan keluarga dalam Alquran?” Dari masalah umum ini

peneliti merumuskan masalah-masalah khusus sebagai pecahan dari masalah umum tersebut

sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga dalam Alquran?

2. Bagaimana aspek-aspek pendidikan keluarga dalam Alquran

3. Bagaimana dasar-dasar pendidikan keluarga dalam Alquran?

4. Bagaimana prinsip-prinsip keluarga dalam Alquran?

5. Bagaimana deskripsi pendidikan keluarga dalam pendidikan?

6. Bagaimana penafsiran pendidikan keluarga dalam Alquran?

7. Bagaimana aplikasi pendidikan keluarga dalam konteks kekinian?

C. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini ada tiga istilah utama yang digunakan, yaitu pendidikan, keluarga

dan Alquran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pendidikan didefenisikan

sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.25 Dalam pengertian yang

lebih komprehensif, pendidikan diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Sistem

Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembeljaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 26

25 Departemen  Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007,
edisi ketiga, h. 263.

26 Tim Penerbit Cemerlang, Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Naasional Beserta Penjelasannya (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 3.
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Dalam terminologi Islam, kata pendidikan diistilahkan dengan kata tarbiyah, ta‘l³m,

dan ta’d³b. Secara umum, tarbiyah dari akar kata rabb ( رب ) diartikan dengan proses

mengarahkan, menuntun, dan memelihara agar tumbuh menjadi manusia dewasa. Walaupun

kata ini mempunyai banyak arti, tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna “tumbuh dan

berkembang”.27 Pengertian seperti ini juga diberikan oleh al-Qur¯ub³28 yang menyatakan

bahwa pengertian dasar kata rabb menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara,

mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Sementara itu, menurut al-Asfahan³,

kata al-Rabb bisa berarti mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan dengan bertahap atau

membuat sesuatu untuk mencapai kesempurnaan secara bertahap.29

Menurut al-Nahl±w³,30 terma tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu: Rabba-yarb, yang

berarti bertambah dan tumbuh, seperti firman Allah. (QS. Ar-Rm/30:  39). 1) Rabiya-yarba,

dengan wazan khafiya-yakhfa, yang berarti menjadi besar. 2) Rabba–yarubbu, dengan wazan

madda-yamuddu, yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara.31

Terma tarbiyah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah

pendidikan,32 sedangkan dalam bahasa Inggris dengan istilah education.33 Menurut al-

27 Ibr±h³m Anis, et. al., Al-Mu‘jam al-Wasi¯ (Mesir: D±r al-Ma’±rif, 1972), h. 321.
28 Ibn ‘Abdull±h Muhammad ibn A¥mad al-An¡ari al-Qur¯ub³, Tafs³r al-Qur¯ub³ (Kairo: D±r al-Sya’bi,

t.t.), h. 120.
29 Al-Rag³b al-A¡fah±n³, Mu’jam Mufrad±t al-F±§ Al-Qur’±n (Beirut: D±r al-Fikr, t.t.), h. 189.
30 An-Nahl±w³, Prinsip-prinsip, h. 31.
31 Segala puji bagi Allah, Pemelihara semesta alam (QS. al-F±ti¥ah/1: 2). Menurut  Rasy³d Riḍ±,

pemeliharaan Allah itu termasuk pendidikan. Dalam konteks ini ada dua jenis pendidikan Allah  terhadap
manusia: pertama, tarbiyyah khalqiyah yaitu menumbuhkan dan menyempurnakan bentuk tubuh serta
memberikan daya jiwa dan akal. Kedua, tarbiyyah say’iyyah ta’limiyyah yaitu menurunkan wahyu kepada salah
seorang di antara manusia untuk menyempurnakan fi¯rah manusia dengan ilmu dan amal. Rasy³d Ri«a, Tafs³r al-

F±ti¥ah: Menemukan Hakikat Ibadah, terj. Tiar Anwar Bachtiar (Bandung: Al-Bayan Mizan), h. 59.
32 Mu¥ammad Idr³s ‘Abd al-Ra’f al-Marbaw³, Kamus Idr³s al-Marbaw³ ‘Arab³-Malayaw³, cet.  5 (t.t.p.,

D±r I¥y± al-Kutb al-‘Ar±biyyah, t.t.), jilid 1, h. 225.
33 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic Arabic-English, cet. 3 (Beirut: Maktabah

Libanon, 1980), h. 24.
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Ysu’³,34 secara etimologis, terma tarbiyah mempunyai tiga pengertian, yaitu: a) nasy’at yang

berarti pertumbuhan, berusia muda meningkat dewasa, b) tag©³yyah yang berarti memberi

makan dan mendewasakan, dan c) memperkembangkan, seperti yurb³ a¡-¡adaqah, yang

berarti membuat berkembang harta yang telah disedekahkan sebagaimana firman Allah: QS.

Al-Baqarah/2: 276.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kata-kata rabb dengan berbagai derivasinya

bermakna bertambah, tumbuh, menjadi besar, memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan

memelihara. Berdasarkan pengertian ini, maka terma tarbiyyah, yang seakar dengan kata

rabb, bisa bermakna mengarahkan, menuntun, dan memerlihara peserta didik agar mereka

tumbuh menjadi manusia dewasa, bertambah ilmu pengetahuan dan keterampilannya, menjadi

baik akhlaknya, sehingga mereka mampu menguasai suatu urusan untuk menunaikan tujuan,

fungsi, dan tugas penciptaannya oleh Allah swt.

Kata rabb sebagaimana terdapat pada ayat kedua al-F±ti¥ah, seakar dengan kata

tarbiyyah, yaitu mengarahkan sesuatu tahap demi tahap menuju kesempurnaan kejadian dan

fungsinya. Berdasarkan hal itu, maka arti rububiyyah sebagai kependidikan atau

pemeliharaan. Karenanya, kata rabb dalam surat al-F±tihah di atas dapat berarti murabb³ atau

pendidik. Berdasarkan pengertian ini, sebagaimana dikemukakan al-Syaib±n³,35 maka arti ayat

kedua surat al-F±tihah bermakna bahwa Allah swt. adalah Pendidik Yang Maha Agung bagi

seluruh alam semesta, sebagaimana firman Allah dalam surat al ‘Alaq (QS. Al-‘Alaq/96: 1-5).

Di dalam Tafs³r al-Mar±g³ dikemukakan bahwa at-tarbiyah terbagi kepada dua: 1)

tarbiyat khalqiyat, yaitu pembinaan terhadap jasmani manusia dengan jalan meningkatkan

daya-daya jiwa dan akalnya. 2) tarbiyat diniyat tahzibiyyat, yaitu pembinaan jiwa manusia

dan kesempurnaannya melalui petunjuk wahyu Ilahi yang diturunkan kepada para Nabi.

Istilah tarbiyah untuk pendidikan dikuatkan di dalam Alquran: QS. al-Isr±’/17: 24).

34 Luis Ma’lf al-Ysu’³, Al-Munj³d f³ al-Lugah wa al-Adab wa al-‘Ulm (Beirut: D±r al-Masyr³q,
1978), h. 247 dan 807.

35 Asy-Syaib±n³, Falsafah Pendidikan, h. 25.
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Istilah pendidikan dalam pendidikan Islam disebut at-tarbiyah, at-ta’l³m, dan at-ta’d³b.

Adapun ta‘l³m diartikan dengan proses mendidik manusia untuk menguasai pengetahuan

teoritis, mengulang kaji secara lisan, menguasai pengatahuan dan keterampilan, melaksanakan

apa yang diketahui, dan mengarahkan peserta didik bertingkah laku terpuji.36 ‘Abd al-F±tah

Jal±l menggunakan istilah at-ta’l³m untuk memberikan pengertian pendidikan dalam Islam

dari pada istilah at-tarbiyah dan at-ta’d³b.37 Istilah ta’l³m itu diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia dengan istilah pengajaran, dan dalam bahasa Inggris dengan istilah teaching.38

Akar kata ta’l³m adalah ‘alima. Menurut Ibn Man§ur,39 kata ini bisa memiliki beberapa

arti, seperti mengetahui atau mengenal, mengetahui atau merasa, dan memberi kabar

kepadanya. Sementara menurut Luis Ma’lf40 kata al-‘ilm merupakan ma¡dar dari ‘alama

berarti mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya (idrak asy-syai’ bihaq³qatih), sementara

kata ‘alima berarti mengetahui dan meyakininya (‘arafatuh wa tayaqqanah).

Menurut Mu«or, kata ta’lim sepadan dengan kata darrasa, terambil dari ‘allama-

yu’allimu, ta’l³man, yang secara bahasa berarti mengajar atau mendidik.41 Selanjutnya

menurut Ri«±42 ta’l³m adalah proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa

adanya batasan dan ketentuan tertentu sebagaimana firman Allah swt. (QS. Al-Baqarah/2: 31).

Al-Asfahan³43 menyatakan bahwa ta’l³m adalah pemberitahuan yang dilakukan dengan

berulang-ulang dan sering, sehingga berbekas pada diri muta’allim. Di samping itu, ta’l³m
juga adalah menggugah untuk mempersepsikan makna dalam pikiran. Karenanya,

36 Abdul Fatah Jal±l, Min al-U¡l at-Tarbawiyah f³ al-Isl±m (Mesir Al-Markaz ad-Duwaly li at-Ta’l³m
al-Wazif³ li al-Kib±r f³ al-‘²lam al-‘Arab³, 1977), h. 16.

37 ‘Abd al-F±tah Jal±l, Min Ull al-Tarbiyah f³ al-Isl±m (Mesir: al-Markaz ad-Dauli li al-Ta’l³m, 1977),
h. 16.

38 Mu’jam al-Lugat al-Arabiyyah, h. 636.
39 Ibn Mun§³r, Lis±n al ‘Ar±b (Beirut D±r al-A¥y±’u al-Turaṡ al-‘Arab³, 1998), h. 371.
40 Luis Ma’lf al-Ysu’³, Al-Munj³d, h. 55.
41 Atabik Ali Muḍor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multi Grafika, 1998), h. 1314.
42 Muhammad Rasy³d Ri«±, Tafs³r al-Man±r (Beirut: D±r al-Man±r, 1273 H), h. 262.
43 Al-A¡fah±n³, Mu‘jam, h. 356.
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sebagaimana dikemukakan Jalal,44 dalam konteks ta’l³m, apa yang dilakukan Rasulullah saw.

bukan sekedar membuat umat Islam bisa membaca apa yang tertulis, melainkan dapat

membaca dengan renungan, pemahaman, pengertian, tanggungjawab dan amanah.

Sementara ta‘d³b adalah proses penanaman dan pembinaan adab (akhlak) yang

disertai ilmu, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran dan pengasuhan yang baik.45 Menurut Ibn

Man§ur,46 arti asal kata addaba adalah al-dua’ yang berarti undangan. Kata ini kemudian

digunakan dalam arti undangan kepada suatu perjamuan. Dalam Mu’jam al-Wasi¯,47 kata

addaba diterjemahkan dalam arti: (1)  melatih perilaku yang baik dan sopan santun, (2)

mengadakan pesta atau perjamuan yang berarti berbuat dan berperilaku sopan, pelatihan atau

pembiasaan, dan (3) mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan, dan memberi tindakan.

Menurut Shalaby,48 terma ta’d³b sudah digunakan pada masa Islam klasik, terutama

untuk pendidikan yang diselenggarakan di kalangan istana para khalifah. Pada masa itu,

sebutan yang digunakan untuk memanggil guru adalah muadd³b. Shalaby, dengan mengutip

al-Jahiz, menyatakan bahwa terma muadd³b berasal dari kata adab, dan itu bisa bisa berarti

budi pekerti atau meriwayatkan.49

Menurut al-Attas, dalam konteks Islam pengertian pendidikan Islam lebih tepat

digunakan dengan istilah ta’d³b dari pada istilah tarbiyah dan ta’l³m, sekalipun kedua istilah

tersebut dibangun atas dasar argumentasi penafsiran terhadap Alquran. Penggunaan terma

ta’d³b untuk menyebutkan istilah yang paling sesuai didasarkan pada hadis Rasulullah:

44 ‘Abd al-F±tah Jal±l, Azas-azas Pendidikan Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1987), h. 27.
45 Syed Mohammad Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan Islam, terj. Haidar Baqir (Bandung: Mizan,

1994), h. 61.
46 Ibn al-Mun§³r, Lis±n, h. 93.
47 Anis, Al-Mu’jam, h. 9.
48 Ahmad Shalaby, Sejarah Pendidikan Islam, terj. Muchtar Ya¥ya dan M. Sanusi Latief (Singapura:

Pustaka Nasional Singapura, 1976), h. 32.
49 Ibid., h. 32-33.
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50ادبين ريب فأ حسن تأ ديىب

“Tuhanku telah mendidikku dan menjadikan pendidikanku sebaik-baik pendidikan.”

Kata addaba dalam hadis di atas dimaknai al-Attas dalam arti mendidik.51 Menurut al-

Attas, kandungan ta’d³b adalah akhlak. Hal ini sejalan dengan pendapat az-Zubaid³ yang

menyatakan bahwa kata adab dalam bahasa Arab bermakna husn al-akhl±q wa f³’ al-mak±rin,

yang berarti budi pekerti yang baik dan perilaku yang terpuji, atau riy±«ah al-nafs ma¥±sin

al-akhl±q, yaitu melatih/mendidik jiwa dan memperbaiki akhlak.52

Menurut az-Zark±n³,53 sebagai upaya dalam pembentukan adab, ta’d³b bisa

diklasifikasikan ke dalam empat macam: a) Ta’d³b al-akhl±q, yaitu pendidikan tatakrama

dalam kebenaran, yang memerlukan pengetahuan tentang wujud kebenaran. b) Ta’d³b al-

¥ikmah, yaitu pendidikan tatakrama dalam pengabdian kepada al-M±lik dengan tata krama

yang pantas. c) Ta’d³b al-syari’ah, yaitu pendidikan tatakrama dalam syari’ah yang tata

caranya telah digariskan dalam wahyu. d) Ta’d³b al-¢uhbah, yaitu pendidikan tatakrama

dalam persahabatan, berupa saling menghormati di antara sesama.

Setelah mencermati berbagai defenisi tentang pendidikan di atas, maka peneliti

menetapkan bahwa yang dimaksud dengan istilah pendidikan dalam konteks penelitian ini

adalah segala sesuatu yang mencakup konsep dan proses pendidikan yang berkenaan dengan

pembinaan potensi diri seorang anak, baik dalam bentuk pembiasaan, pengajaran, nasehat,

pengarahan, bimbingan maupun pelatihan untuk mengembangkan berbagai kecerdasan, baik

dalam aspek intelektual, emosional, spiritual maupun keterampilan.

50 Ibn Taimiyah, ‘Ilm al-Hadis (Mesir: D±r al-Kit±b al-Isl±miyyah, 1974), h. 521. Menurut Ibn
Taimiyah bahwa hadis ini secara maknawi memang shahih sekalipun sanadnya tidak begitu jelas.

51 Syed Mohammad Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan, h. 60.
52 Mu¥ammad Murtaḍ± al-Zubaid³, Taj al-‘Ars (Kairo: al-Khairiyah al-Munsyiah Bijaliyah, 1306 H),

h. 144.
53 Sayyid Mu¥ammad al-Zarqan³, Sar¥ al-Zarqan³ ‘ala Muwa¯¯a’ al-Im±m M±lik (Beirut: D±r al-Fikr,

t.t.), h. 256.
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Selanjutnya istilah keluarga berasal dari bahasa Sansekerta “kulawarga”. Kata kula

berarti “ras” dan warga yang berarti “anggota”. Keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-

anaknya. Keluarga adalah lingkungan di mana terdapat beberapa orang yang masih memiliki

hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki

hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu

tersebut.

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu,

ayah dan ibu merupakan faktor asasi dalam pembentukan keluarga.54 Keluarga adalah orang-

orang yang secara terus menerus atau sering tinggal bersama anak, seperti ayah, ibu, kakek,

nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan dan bahkan pembantu rumah tangga.55

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan

beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam

keadaan saling ketergantungan. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi setiap anak sebelum

melangkah kepada lingkungan pendidikan yang lebih luas, dan keluargalah yang menjadi

dasar bagi pembentukan kepribadian dan watak anak. Keluarga merupakan lembaga awal

dalam pembinaan yang dilakukan oleh kedua orangtua (ayah dan ibu) untuk mendidik anak-

anaknya menjadi seorang yang berakhlak dan bertauhid.56

Keluarga sebagai sebuah masyarakat kecil, adalah akar dari tumbuhnya suatu  negara.57

Dalam teori fungsionalisme atau struktur fungsional dinyatakan bahwa masyarakat dapat

dianggap sebagai suatu organisme yang hidup. Bagian dari setiap organisasi itu, khususnya

mereka yang terdiri dari sistem-sistem terlembagakan dari peran-peran yang disebut struktur,

cenderung bekerjasama secara simbiosa-mutualistik agar dapat memenuhi kebutuhannya

adalah kerap disebut sebagai fungsi.

Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut: sebagai

suami bagi istri, sebagai ayah bagi anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik,

54 Khalid A¥mad Syantut, Daurul Bait f³ Tarbiyyah a¯-°ifl al-Muslim, terj. Akmal Burhanuddin
(Bandung: Syamil Cipta Media, 2007),  h. 5.

55 Ibr±h³m ²min³, Agar Tak Salah Mendidik, terj. Ahmad Subandi dan Salman Fadhlullah (Jakarta: Al-
Huda, 2006), h. 107.

56 Syamsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah
Sampai Indonesia, cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 112.

57 Ibn Mu¡țaf±, Wanita Islam Menjelang Tahun 2000, cet. 4 (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 30.
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pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok

sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Sebagai istri dan ibu bagi

anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan

pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya

serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, di samping itu juga ibu dapat berperan

sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Anak-anak melaksanakan peranan

psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.58

Peran keluarga tidak hanya menjadi tempat berteduh dari kehujanan dan kepanasan

para anggota keluarga. Lebih dari itu, keluarga harus mampu menjadi dasar utama

pembentukan karakter pribadi-pribadi para anggota keluarganya, ia menjadi pembentuk

immune atas gencarnya penetrasi hal-hal yang tidak diinginkan dan diharapkan dari sebuah

keluarga. Sehingga saat setiap anggota keluarga keluar dari rumah, ia telah memiliki daya

tahan dan karakter untuk dapat bertindak kemudian memilih mana yang layak untuk

dilakukan.

Selanjutnya mencermati berbagai penjelasan tentang keluarga di atas, maka peneliti

menetapkan bahwa yang dimaksud istilah keluarga dalam konteks penelitian ini adalah sebuah

rumah tangga yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Adapun istilah Alquran secara harfiah berarti “bacaan sempurna”.59 Qar±’a

mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qir±’ah berarti menghimpun huruf-

huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Alquran

pada mulanya seperti qir±’ah, yaitu ma¡dar (infinitif) dari kata qar±’a, qir±’atan, qur’±nan.

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                60

58 Ibid.
59 Merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tidak ada bacaan pun sejak manusia

mengenal tulis-baca lima ribu tahun yang yang dapat menandingi Al-Qur’an al-Karim, bacaan sempurna lagi
mulia. M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Mauḍ’³ atas Pelbagai Persoalan Umat, cet. 3 (Bandung:
Mizan, 1996), h. 3.

60 QS. Al-Qiy±mah/75: 17-18.
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“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (dalam dadamu) dan
(membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka
ikutilah bacaannya”.

Qur’±nah di sini berarti qir±’atahu (bacaannya/cara membacanya). Jadi kata itu adalah

ma¡dar menurut wazan (ta¡r³f, konjugasi) “fu’lan” dengan vokal “u” seperti “gufran” dan

“syukran”. Kita dapat mengatakan qar±’tahu, qur’±n, qir±’atan wa qur’±nan, artinya  sama

saja. Di sini maqr±’ (apa yang dibaca) diberi nama Qur’an (bacaan) yakni penamaan maf’l

dengan ma¡dar.

Alquran dikhususkan sebagai nama bagi kitab yang diturunkan kepada Muhammad

saw. sehingga Alquran menjadi nama khas kitab itu, sebagai nama diri. Dan secara gabungan

kata itu dipakai untuk nama Alquran secara keseluruhan, begitu juga untuk penamaan ayat-

ayatnya. Maka jika mendengar orang membaca Alquran, kita boleh mengatakan bahwa ia

sedang membaca Alquran,61 sebagaimana firman Allah dalam Alquran.

Para ulama menyebutkan definisi Alquran yang mendekati maknanya dan

membedakannya dari yang lain dengan menyebutkan bahwa: “Alquran adalah kalam atau

firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad saw. yang pembacaannya merupakan

ibadah”. Dan dengan kata-kata “yang diturunkan” maka tidak termasuk kalam Allah yang

sudah khusus menjadi milik-Nya. Firman Allah:

                     
     62

“Katakanlah: “Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan firman Tuhanku, akan
habislah lautan sebelum firman Tuhanku habis ditulis, sekalipun Kami berikan tambahannya
sebanyak itu pula.”

Dan membatasi apa yang diturunkan itu hanya kepada Nabi Muhammad, tidak

termasuk yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti Taurat, Zabur dan Injil.

61 Mann±’ Khal³l al-Qa¯¯±n, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, terj. Muzzakir AS (Bogor: Pustaka Litera Antar
Nusa, 1996). h. 16.

62 QS. Al-Kahfi/18: 109.
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Sedangkan “yang pembacaannya merupakan suatu ibadah” mengecualikan hadis ahad

dan hadis-hadis qudsi – jika dijelaskan bahwa yang diturunkan dari Allah itu kata-katanya,

sebab kata-kata “pembacaannya sebagai ibadah” artinya perintah untuk membacanya di dalam

ṣalat dan lainnya sebagai suatu ibadah. Sedangkan qira’at ahad dan hadis-hadis qudsi tidak

demikian halnya.63

Alquran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi

Muhammad saw. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dikembangkan untuk keperluan

seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Alquran itu terdiri

dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah

dan yang berhubungan dengan amal shalih yang disebut syari’ah64

Alquran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya (mukjizat), diturunkan kepada

Nabi Muhammad saw., penutup para Nabi dan Rasul dengan perantaraan Malaikat Jibril as.,

dimulai dengan surat al-F±ti¥ah dan diakhiri dengan surat an-N±s, dan ditulis dalam mushaf-

mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir (oleh orang banyak), serta

mempelajarinya merupakan suatu ibadah.65

Dalam penelitian ini, istilah Alquran yang dimaksudkan adalah ayat atau kandungan

makna ayat yang memuat konsep atau ajaran yang memiliki korelasi dengan pedoman, prinsip

atau ciri-ciri pendidikan anak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menegaskan bahwa yang dimaksud Pendidikan

Keluarga dalam Alquran adalah proses pembinaan dalam bentuk pengajaran, bimbingan,

pembiasaan dan pelatihan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi baik dalam

aspek spiritual, emosional, intelektual maupun keterampilan yang ditelaah dan dianalisis

berdasarkan kandungan makna ayat Alquran yang memuat konsep atau ajaran yang memiliki

korelasi dengan pedoman, prinsip atau ciri-ciri yang relevan dengan pendidikan keluarga.

63 Al-Qa¯¯±n, Studi Ilmu-ilmu, h. 18.
64 Nasir Budiman, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Madani Press, 2001), h. 7-8.

65 Mu¥ammad ’Al³ a¡-¢abun³, Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an, terj. Aminuddin (Bandung: Pustaka Setia,
1998), h. 15.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan praktik  pendidikan

dalam keluarga menurut Alquran. Bertolak dari tujuan tersebut, penelitian ini memiliki

kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pandangan

Alquran tentang pendidikan keluarga yang dikaji melalui:

a. Konsep keluarga dalam Alquran?

b. Aspek-aspek pendidikan keluarga dalam Alquran?

c. Dasar-dasar pendidikan keluarga dalam Alquran?

d. Prinsip-prinsip keluarga dalam Alquran?

e. Deskripsi pendidikan keluarga dalam pendidikan?

f. Penafsiran pendidikan keluarga dalam Alquran?

g. Aplikasi pendidikan keluarga dalam konteks kekinian?

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan perbandingan bagi para

pemerhati pendidikan  keluarga muslim dan para peneliti berikutnya yang ingin mengkaji

hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan keluarga menurut Alquran.

3. Secara pragmatis, penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai rujukan bagi

pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan Islam.

E. Kajian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, kajian yang berhubungan dengan

pendidikan anak dalam keluarga sudah terdapat beberapa buku yang telah terbit, baik yang

berbahasa asing maupun berbahasa Indonesia. Bila ditelaah dengan seksama, buku-buku

tersebut memiliki materi pembahasan yang berkorelasi antara satu dengan lainnya, terutama

dalam hal meletakkan prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam keluarga.

Adapun kajian yang hampir sama dengan kajian ini adalah karya Muhammad Ibnu

‘Abd al-¦afi« Suwaid yang berjudul Manhaj at-Tarbiyyah an-Nabawiyyah li¯-°ifl telah

meletakkan konsep dasar pendidikan anak dalam keluarga. Dalam buku ini Suwaid

menjelaskan bahwa fase pendidikan anak berawal sejak masa perkawinan yang kelak menjadi

ayah dan ibu. Kebaikan dan keharmonisan hubungan kedua orang tua berpengaruh terhadap
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psikologi anak. Disebutkan juga bahwa anak perlu dididik dan dibesarkan dalam asuhan ibu

dan kerabat mereka, serta diberi keteladanan dengan nilai-nilai keislaman, serta dengan

melengkapi sarana-sarana pendidikan yang baik, seperti yang pernah dilakukan oleh

Rasulullah saw. dan petunjuk para pakar pendidikan Islam. Buku ini adalah upaya membedah

sirah dan cara Rasulullah saw. dalam bidang pendidikan dan kehidupan rumah tangga,

terutama tentang cara Rasulullah saw. mendidik anak dalam segala aspeknya.

Kemudian karya Ibr±h³m ²min³ yang berjudul Ta’lim wa Tarbiyah menjelaskan bahwa

orangtua memiliki tugas dan tanggungjawab yang berat dalam mendidik anak, terutama dalam

membina akhlak anak. Pendidikan dan pembinaan akhlak yang baik sesuai dengan yang telah

dicontohkan oleh Rasulullah saw., harus dimulai sejak tahun pertama dan kedua usia anak,

terutama dalam membiasakan hal-hal yang baik, sehingga anak terbiasa untuk melakukan

suatu kebaikan dalam kehidupannya. Dengan demikian anak akan mudah mengikuti dan

melaksanakan ajaran-ajaran Alquran dan Hadis Rasulullah saw.

’Abdull±h Na¡³¥ ’Ulw±n (w. 1407/1987) dalam karyanya Tarbiyah al-Aul±d telah

memberikan kontribusi tentang suatu sistem dan metode secara komprehensif tentang

pendidikan anak dalam Islam. Di dalam buku ini ’Ulw±n menjelaskan tentang peran orangtua

sebagai pendidik memiliki tanggungjawab sangat besar terutama tanggungjawab pendidikan

iman, akhlak, ibadah, fisik, intelektual, psikologis, dan sosial. ’Ulwan juga memandang

pentingnya pendidikan keteladanan dan pembisaan adalah faktor yang sangat penting dalam

pendidikan anak.

Selanjutnya Fuhaim Mu¡¯af± di dalam bukunya yang berjudul Minhaj a¯-°ifl al-

Muslim menjelaskan tentang metode dalam memperbaiki akhlak pada anak Muslim,

mengarahkan kemampuan anak kepada sesuatu yang terbaik bagi masyarakat Muslim, serta

melindungi anak dari arus-arus penyimpangan yang ada di zaman modern ini. Di dalam buku

ini, Fuhaim menjelaskan bagaimana cara melindungi anak dari prinsip-prinsip yang dapat

menghancurkan seorang Muslim, merusak kehidupannya, dan membuatnya kehilangan rasa

aman dan ketenangannya. Fuhaim juga mengharapkan agar buku ini dapat menjadi motivasi

orangtua untuk mencetak generasi-generasi Muslim yang mengimani secara penuh peran
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agama Islam dalam kehidupan ini. Juga memotivasi mereka untuk membentuk kepribadian

Muslim yang tangguh.

Ab Abdull±h Mu¡¯af± ibn al-’Adaw³ di dalam bukunya yang berjudul Tarbiyyah wa

°aifah min Na¡a’ih al-A¯ibb± memberikan penjelasan tentang persoalan-persoalan yang

berkaitan dengan pendidikan anak, mulai dari asfek fiqh, akhlak, etika hingga interaksi

orangtua dengan anak. Mu¡¯af± menguraikan kajiannya berdasarkan pada keterangan yang

ada di dalam Alquran dan hadis, praktek para sahabat dan pendapat para ulama. Di dalam

buku ini, Mu¡¯af± menjelaskan secara ringkas hukum-hukum yang berkaitan dengan anak,

karena fokus pembahasan buku ini adalah bagaimana mendidik anak dengan baik.

Di samping itu, Hidayatull±h A¥mad asy-Syasy di dalam bukunya yang berjudul

Mausu’ah at-Tarbiyah al-’Amaliyah li a¯-°ifl merupakan ensiklopedi yang dapat memberi

arahan dan bekal kepada orangtua dan pendidik agar memiliki kecakapan yang mumpuni

dalam strategi mendidik. Asy-Syasy menjelaskan bahwa Ensiklopedi ini memuat semua aspek

pendidikan: pendidikan, agama, perilaku, kecerdasan intelektual, psikologis, kesehatan, sosial

dan lingkungan, pendidikan seksual, dan estetika. Selain itu, ensiklopedi ini dilengkapi dengan

tes penerapan praktik mendidik, sehingga orangtua akan dapat mendapat gambaran dan

contoh mendidik yang tepat, sekaligus dapat mengukur kecakapan dalam mendidik.

Ma’rf Zuraiq di dalam bukunya yang berjudul Kaifa Nurrabi Abn±’ an± wa Nu’aliju

Masyakilahum menjelaskan signifikansi pendidikan anak dalam Islam, dengan

mengetengahkan 8 karakter penting yang perlu dimiliki anak di masa yang akan datang.

Selanjutnya Zuraiq mendeskripsikan karakter, tipologi dan bentuk-bentuk ekspresi anak yang

dapat dijadikan rujukan dalam mendidik anak. Buku ini merupakan panduan bagi orangtua

dalam mendidik anak dan mengatasi problema yang dihadapinya. Dengan membaca buku ini,

orangtua diharapkan dapat memahami psikologi anak, sehingga dapat menjadi partnernya

dalam segala hal dan menjadikan orangtua sebagai sosok terpenting dalam kehidupannya,

sehingga akhirnya anak tidak akan berbuat hal-hal yang buruk, tetapi anak senantiasa berbuat

baik, walaupun berada di luar pengawasan orangtuanya.
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Selain itu, Jamal Abdurrahman di dalam bukunya yang berjudul A¯f±l al-Muslim³n:

Kaifa Rab±hum an-Nab³ al-Am³n menjelaskan bahwa Nabi saw. adalah contoh teladan dalam

mendidik anak. Jamal menjelaskan bahwa bagaimana Nabi saw. dalam berbagai tahapan usia

mendidik generasi umat ini, dari sejak seorang anak belum lahir ke dunia hingga masa pra

nikah. Di dalam buku ini Jamal menjelaskan bahwa metode Nabi saw. mendidik anak adalah

mendidik dengan hati, artinya mendidik dengan kesabaran, kasih sayang, dan perhatian.

Hassan Syamsi Basya di dalam bukunya yang berjudul Kaifa Turabb³ Abn±ka f³ H±©±

az-Zam±n menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengasuhan anak dari tuntunan Rasulullah

saw., para ulama pada zaman dulu, psikolog masa kini, dan pengalamannya sendiri mendidik

anak selama 20 tahun, serta dilengkapi dengan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di

dalam buku ini, Hassan juga mengangkat masalah-masalah keluarga dan penyelesaiannya.

Kemudian Khalid A¥mad Syantut di dalam bukunya yang berjudul Daurul Bait f³

Tarbiyyah a¯-°ifli al-Muslim membahas cara-cara ilmiah untuk membangun lingkungan,

moral dan spiritual pada diri anak, dari mulai persalinan hingga akhir tahun ketujuh. Menurut

Khalid ketiga hal tersebut memiliki urgensi yang sangat besar bagi anak-anak, juga memiliki

dampak terhadap kondisi umat Islam secara keseluruhan.

Muhammad Zuhail³ di dalm bukunya yang berjudul Al-Isl±m wa asy-Syabb±b

menjelaskan pentingnya pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai yang suci dan bersih dari

penyimpangan sedini mungkin yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen pendidikan,

keluarga dan masyarakat. Karena kita membutuhkan generasi yang kuat dan shalih untuk

tahan beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa harus meninggalkan nilai-nilai suci Ilahi

dalam seluruh sendi kehidupan.

Kajian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah karya ’Abd ar-Rahm±n an-

Nahl±w³ yang berjudul U¡l Tarbiyyah al-Isl±miyyah wa As±libih± f³ al-Bait³ wa al-

Madrasah wa al-Mujtam±, juga telah memberikan andil dalam meletakkan konsep-konsep

dasar pendidikan anak dalam keluarga. Di dalam buku ini, An-Nahl±wi menjelaskan tentang
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implementasi prinsip-prinsip pendidikan anak dalam wujud pemaparan metode pendidikan

Islam berdasarkan berdasarkan Alquran dan Hadis.

Selanjutnya kajian yang juga membahas tentang pendidikan keluarga adalah karya

Rabi’ah asy-Syafi’i yang berjudul Membangun Keluarga Islami Sejak Dini. Di dalam buku

ini, asy-Syafi’i memaparkan tentang tugas dan peranan keluarga dalam Islam. Buku ini juga

memberikan penjelasan tentang pendidikan yang harus diberikan orang tua kepada anak-

anaknya di dalam memasuki kehidupan rumah tangga dapat menciptakan anak yang shalih.

Kemudian di dalam buku yang berjudul Tafsir Ayat-ayat Pendidikan: Hati yang

Selamat Hingga Kisah Luqman, Nurwadjah Ahmad memberikan penjelasan tentang

perjalanan hidup manusia, baik keunggulan dan kelemahan manusia, dan evaluasi Qurani

tentang kehidupan manusia di dalam lingkungannya. Hal ini akan terlihat dari berlangsungnya

proses pendidikan di dalam interaksi guru dan murid, dan nilai-nilai pendidikan.

Dindin Jamaluddin di dalam bukunya yang berjudul Metode Pendidikan Anak (Teori

dan Praktik) menjelaskan bahwa metode talqin harus diajarkan kepada anak. Dindin

menjelaskan bahwa metode ini diyakini sebagai basis utama metode pendidikan agama

terhadap anak. Dengan metode ini, anak dididik sejak dini akan nilai-nilai keagamaan yang

dimulai dari kalimat tauhid. Secara kontinyu anak dibimbing, dan diberikan amalan wirid-

wirid dan lainnya, sehingga anak senantiasa terjaga dalam kondisi stabil dan sadar yang

diharapkan orangtua untuk menjadi anak yang shali h.

Sepanjang pengetahuan peneliti, karya yang bersifat komprehensif semisal disertasi

tentang pendidikan keluarga keluarga dalam Alquran (kajian tafsir tematik) belum pernah

ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Padahal Alquran dalam berbagai ayat banyak memuat

pesan tentang pendidikan keluarga yang belum dikaji melalui perspektif ilmu pendidikan.

Sementara kajian ilmu pendidikan Islam perlu diperluas dengan menguak berbagai temuan

baru sehingga dapat menjadi kontribusi yang berharga untuk pengembangan konsep

pendidikan Islam. Atas dasar inilah peneliti termotivasi untuk menulis disertasi dengan judul

”Pendidikan Keluarga Dalam Alquran”.

Adapun fokus utama kajian disertasi ini adalah penelusuran dan penelaahan terhadap

ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan pendidikan anak dalam keluarga, lalu dilakukan

analisis secara kritis, serta mengungkapkan kekuatan dalil-dalil dan kandungan Alquran dalam
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memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan

anak dalam keluarga. Dengan demikian fokus utama kajian disertasi ini belum pernah dikaji

dalam pembahasan buku-buku dan hasil penelitian kajian terdahulu sebagaimana yang telah

dipaparkan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam disertasi ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama; berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, landasan

teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua;        berisi konsep keluarga dalam Alquran, terdiri dari pengertian keluarga  secara

etimologi dan terminologi, keluarga dalam Alquran, karakteristik keluarga

dalam Alquran.

Bab ketiga;       berisi metodologi penelitian, terdiei dari metode penelitian, sumber penelitian,

tehnik analisa data dan langkah-langkah penelitian.

Bab keempat; membahas aspek-aspek pendidikan keluarga dalam Alquran, terdiri tujuan

pendidikan keluarga menurut Alquran, orangtua sebagai pendidik dalam

pendidikan keluarga menurut Alqur’an, anak  sebagai peserta didik  dalam

pendidikan keluarga, materi pendidikan keluarga dalam Alquran, metode

pendidikan keluarga dalam Alquran, evaluasi pendidikan keluarga dalam

Alquran.

Bab  kelima;   berisi  tentang  pendidikan  keluarga  dalam perspektif Alquran, terdiri dari

dasar-dasar pendidikan keluarga dalam Alquran, prinsip-prinsip pendidikan

keluarga dalam Alquran, deskripsi pendidikan keluarga, penafsiran ayat-ayat

Alquran tentang pendidikan keluarga, aplikasi pendidikan keluarga menurut

Alquran pada masa kini.

Bab keenam;   berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
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BAB II

KONSEP KELUARGA MENURUT ALQURAN

A. Arti Keluarga secara Etimologi dan Terminologi

Secara etimologi, kata keluarga dalam bahasa Arab diambil dari akar kata ahl (اهل)

yang berarti famili, keluarga, kerabat.1 Dalam Kamus al-Muh³¯ kata ahl mengandung arti (اهل)

suami dan keluarganya serta kerabatnya.2 Dalam Lis±nul ‘Ar±b kata ahl (اهل) mengandung arti

suami, isteri dan anak-anaknya.3 Sementara menurut Mu’jam Mufrad±t Al-F±§ Al-Qur’±n

kata ahl mengandung makna suami, isteri dan anak-anaknya.4 (اهل) Dalam Alquran kata ahl

dalam berbagai bentuknya yang mengandung makna keluarga,5 (اهل) disebut sebanyak 145

kali bila diklasikfikasikan, ayat-ayat Alquran yang membahas tema keluarga diturunkan di

Madinah (Madaniyah). Ini disebabkan karena (اهل) fenomena  pendidikan keluarga terlihat

ketika  pada masa periode Madinah.6

Kemudian kata ahl (اهل) mempunyai dua akar kata dengan pengertian yang jauh

berbeda. Akar kata yang pertama adalah ihalah yang secara etimologis berarti lemak (اهلة)

yang diiris dan dipotong-potong menjadi kecil. Adapun akar yang kedua adalah kata ahl (اهل)

itu sendiri, yang baru bisa dipahami pengertiannya setelah dirangkaikan dengan kata lain

1 Ibr±h³m Madkur, Mu’jam al-Wasi¯, cet 1 (Kairo: D±r al-Ha¡iyyah, 1380 H/1960 M), juz 2, h. 32.
2 Majraddin Muhammad bin Ya‘qb al-Fairz Abar³¥, Al-Q±mus Al-Muh³¯ (Beirut:  D±r al-J³l, 1170 H),

juz 3, h. 342.
3 Ibn Man§r, Lis±n al ‘Arab (Beirut D±r al-A¥y±’u al-Tura£ al-‘Arab³, 1988), h.164.
4 Al-Rag³b Al-A¡fah±n³, Mu’jam Al-Mufrad±t Al-F±§ Al-Qur’±n (Beirut: D±r Al-Fikr, tt), h. 25.
5 Luis Ma’lf al-Ysu’³, Al-Munj³d f³ al-Lugah wa al-Adab wa al-‘Ulm (Beirut: D±r al-Masyr³q, 1978),

h. 20.
6 Mu¥ammad Fuad ‘Abd al-B±q³, Mu’jam al-Mufahras li al-F±§ Al-Qur’±n (Kairo: D±rul ¦ad³s, 1407

H/1987 M), h. 15.
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sehingga membentuk suatu kata majemuk.7 Kata ahl (اهل) dengan pengertian yang kedua

inilah yang disebutkan di dalam Alquran. Bentuk jamaknya adalah ahlun.8

Kata ahl ,yang dirangkaikan dengan kata ganti orang pertama, kedua, atau ketiga ,(اهل)

berarti keluarga dari orang yang disebut oleh kata ganti itu, seperti: ahluka, ahlikum, ahlan±,

ahlahu, ahlah±, ahlihim, ahl³kum dan ahlun±. Tiga kata yang disebut terakhir ini, yaitu

ahlihim, ahl³kum dan ahlun±, adalah bentuk jamak dari kata ahl, yang kemudian dirangkaikan

dengan kata ganti orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama.9

Di dalam kitab Fat¥u ar-Rahm±n10 ditemukan penjelasan tentang jumlah kata (اهل)

yang digunakan dalam Alquran, yaitu kata ahl sebanyak 53 kali, kata (اهل) ahli sebanyak 12

kali, ahluhu sebanyak 43 kali, ahlun± sebanyak 8 kali, dan ahlna sebanyak 6 kali. Jadi

seluruh jumlah kata ahl (اهل) dan derivasinya (turunannya) digunakan di dalam Alquran

adalah sebanyak 122 kali.

Kata keluarga yang menggunakan kata ahl³ ( اهلى ) dan ahlika (ا هلك) di sebutkan

oleh Allah sebanyak 12 kali di dalam Alquran di antaranya yaitu: QS. Hd/11: 45; QS.

°±h±/20: 29; QS. Asy-Syu’ar±/26: 169; QS. Hd/11: 40; QS. al-Mu’minn/23: 27; QS.

°±h±/11: 46; QS. Hd/11: 81; QS. Ysuf/12: 25; QS. °±h±/11: 33; QS. Al-Ankabt/29: 33.

7 A.J Wensick, Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Hadis An-Naw±w³ (Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 130.
8 M. Quraish Shihab (ed.)., Ensiklopedi Al-Qur’an: Kajian Kosakata., (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.

62.
9 Ibid.
10 ‘Alami Zadah Fai«ull±h Ms± al-Hasan³ al-Maqdisi, Fat¥u ar-Rahm±n li °alib Ay±t Al-Qur’an, cet. 1

(Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Ilmiyyah, 2005), h. 87-90.
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Sedangkan kata keluarga yang menggunakan kata ahlihi (ا), ahlahu ( (    )

dan ahl³h± (     ), ahlan± (     ), ahlikum (      ),  dan ahlihim (   )

disebutkan oleh Allah di dalam Alquran di antaranya adalah: QS. Al-Baqarah/2: 218; QS. An-

Nis±’/4: 35; QS. An-Nis±’/4: 92; QS. Al-Q±¡±¡/ 28: 29; QS. °āhā/20:10; QS. An-Naml/27:

7; QS. Maryam/19: 55; QS. ¢ad/38: 43; QS. Al-A’r±f/7: 83.

Sementara kata keluarga yang menggunakan kata ahlin± (  ) di dalam Alquran di

antaranya adalah: QS. °ur/52: 26; QS. Ysuf/12: 65; QS. Ysuf/12:88; QS. Ysuf /12: 93;
QS. Ysuf12: 62; QS. Y±sin/36: 50.

Selanjutnya kata keluarga yang menggunakan kata ahlna (    ), ahl³kum

(    ) dan ahl³him (     ) di dalam Alquran di antaranya adalah: QS. Al-Fat¥/48: 11;

QS Al-M±’idah/5: 89; QS. At-Ta¥r³m/66: 6; QS. Az-Zumar/39: 15.

Keluarga menurut etimologi berarti baju besi yang kuat yang melindungi manusia

dan menguatkannya saat dibutuhkan.11 Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah ibu, bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah yang menjadi tanggungan,12 sanak

saudara dan kaum kerabat.13

Adapun secara terminologi, keluarga adalah lingkungan tempat tinggal untuk

mendidik anak.14 Keluarga berarti sekelompok orang yang pertama berinteraksi dengan bayi

dan bersama merekalah bayi hidup pada tahun-tahun pertama pembentukan hidup dan

usianya.

11 Hidayatull±h A¥mad asy-Sy±s, Ensiklopedi Pendidikan Anak Muslim, terj. Sari Narulita dan Umron
Jayadi, cet. 1 (Jakarta: Fikr, 2008), h. 72.

12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2001), Edisi 3, h. 536.

13 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai  Pustaka), h. 471.
14 Mu¥ammad Fuad ‘Abd al-B±q³, Mu’jam al-Mufahras al-F±§ Al-Qur’±n al-Kar³m (Kairo: D±rul

Hadis, 1407 H/1987 M), h. 96.
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Bayi itu tumbuh dan berkembang mengikuti kebiasaan dan tingkah laku orang-orang

sekitarnya. Bayi tumbuh mengikuti bentuk pendidikan dan pertumbuhan pada tahun-tahun

pertama.15

B. Keluarga dalam Alquran

Keluarga dalam Islam terpancar dari fithrah dan karakter alamiah yang merupakan

basis penciptaan pertama makhluk hidup. Hal ini telah diterangkan dalam firman Allah:

          16

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran
Allah.”

Di dalam Tafsir Hamka17 dijelaskan bahwa berpasang-pasangan yang umum ialah

berawal berakhir, lahir batin, besar kecil, hina mulia, tinggi rendah, laut darat, bumi langit,

hidup mati, iman kafir, bahagia bahaya, syurga neraka dan lain sebagainya.

Adapun makna terbatas ialah berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, lebih

diperkecil yang bersuami isteri. Segala dijadikan Allah segala dua atau berpasang dua. Maka

seluruh alam yang diciptakan oleh Allah ini, tidaklah dijadikan dengan sendiri atau tidaklah

berarti, atau kuranglah artinya selama ia masih sendiri. Hanya Allah saja yang ada sendirinya.

Keluarga menurut dalam Alquran adalah menguak penggabungan fithrah antara suami

dan isteri. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah:

                           
        18

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

15 Asy-Sy±s, Ensiklopedi Pendidikan, Ibid.
16 QS. A©-ªariy±t/51: 49; Lihat juga QS. Y±sin/36: 36.
17 Haji ‘Abd al-Malik ‘Abd al-Karim Amrullah, Tafsir Hamka, cet. 5 (Singapore: Pustaka Nasional,

2003), jilid IX, h. 6923.
18 QS. Ar-Rm/30: 21; Lihat juga QS. Al-Baqarah/2: 187, 223; Lihat juga QS. An-Na¥l/16: 80.



29

Di dalam Tafs³r Al-Mar±g³19 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan

langit dan bumi sekalipun tubuhnya besar dan kuat tenaganya, sebagai makhluk yang siap

untuk menanggung beban-beban. Yaitu menerima perintah-perintah dan larangan, serta

mengetahui segala urusan agama dan dunia. Akan tetapi Allah menciptakan manusia

sekalipun kekuatannya lemah dan tubuhnya kecil, namun siap untuk menerima bebn-beban

tersebut dan melaksanakan segala kesulitan. Namun demikian manusia tetap dikuasai oleh

desakan-desakan nafsu yang mengajaknya kepada marah, sehingga ia menganiaya orang lain.

Dan ia ditunggangi syahwat dan kecenderungan kepada tidak berpikir tentang akibat segala

perkara.

Oleh sebab itu, kemudian Allah bebankan kepada manusia beban-beban tersebut agar

dapat merombak pagar kekuatan tersebut, dan mengurangi kekuasaannya atas manusia juga

dapat mengendalikan nafsunya sehingga takkan terjerumuskan ke jurang kehancuran.

Sayyid Qu¯b menulis bahwa langit, bumi dan gunung-gunung yang dipilih Allah untuk

dibicarakan di sini dan yang merupakan makhluk-makhluk yang sangat besar itu di mana

manusia hidup di dalam atau sekitarnya, makhluk-makhluk itu mengenal Allah tanpa upaya

dari mereka. Kesemuanya taat secara otomatis tanpa berpikir atau sementara. Mereka berjalan

sesuai hukum-hukum yang ditetapkan Allah secara teratur tanpa berhenti walau sesaat pun,

dan tanpa menyadari atau mempunyai pilihan menyangkut kerjanya itu. Semua tunduk

kepada-Nya namun merasa takut memikul amanat, amanat tanggungjawab, amanat kehendak,

amanat pengetahuan diri, amanat upaya khusus dan itulah yang dipikul oleh manusia.20

19 Al-Mar±g³, Tafs³r Al-Mar±g³, h. 78.
20 Manusia yang mengenal Allah dengan pengetahuan dan perasaannya serta memahami hukum-hukum-

Nya dengan melalui upaya kesungguhannya. Dia taat kepada Allah berdasar kehendak dan dorongan dirirnya
serta dengan melawan nafsunya yang mengajak kepada penyimpangan dan dia dalam setiap langkah-langkah itu
adalah seorang yang berkehendak dan berpengetahuan. Dia memilih jalannya dan mengetahui ke mana dia
diantar  oleh jalan itu. Ini adalah amanah yang sangat besar yang dipikul oleh makhluk Allah yang kecil
badannya ini, sedikit kekuatannya lagi lemah kemampuannya serta terbatas umurnya dan diperebutkan oleh
aneka syahwat, dorongan, kecenderungan sertea keinginan-keinginan. Sungguh penerimaan itu oleh manusia
mengandung resiko yang besar. Dengan menerimanya maka ia telah memikul suatu beban tanggung jawab yang
berat di pundaknya. Dan karena itu pula dia adalah zaluman menganiaya dirinya dan jahulan tidak mengetahui
kemampuannya, jika dibandingkan dengan besarnya tanggung jawabyang bersedia dipikulnya. Memang kalau
dia dapat berhasil memikulnya dan bngkit dan melaksnakan apa yang dituntut oleh amanat itu, mkaa sungguh dia
telah mencapai suatu maqam (peringkat) yang mulia, suatu kedudukan yang sangat unik di antara makhluk-
makhluk Allah. Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid 9, h. 295.
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Maka untuk mengemban beban cobaan dan amanat ini, dibutuhkanlah masa pelatihan

yang lama. Sehingga wajar saja jika masa kanak-kanak, manusia relatif lebih panjang dari

pada makhluk lain agar ia mampu menyerap latihan dan melakukan persiapan maksimal untk

menghadapi masa depannya. Karena, pendampingan orangtua sangat dibutuhkan oleh anak

manusia melebihi kebutuhan anak spesies lain pada induknya. Dengan demikian, keluarga

yang mapan dan bervisi lebih dekat dengan sistem manusia serta lebih dekat dengan fithrah

manusia, karakter bawaan, dan perannya dalam kehidupan.

Pengalaman empirik membuktikan bahwa tidak ada institusi lain yang mampu

memainkan peran besar sebagaimana yang diperankan oleh institusi keluarga, apalagi

menggantikan posisinya. Namun, para pengamut materialisme membantah dan mengusung

jargon tidak diperlukannya keluarga. Menurut mereka, pertumbuhan anak dalam panti asuhan

sama saja dengan pertumbuhannya di tengah-tengah kedua orang tuanya. Lebih jauh, mereka

pun membicarakan soal bayi tabung dan kemungkinan pembuatan anak yang jauh dari

keluarga dengan segala beban beratnya.21

Dalam Islam, sebuah keluarga yang ideal adalah keluarga yang tidak hanya diikat oleh

hubungan darah atau keturunan semata, sebab hubungan darah atau keturunan  tidak dapat

menjamin eksistensi dan kontinuitas bangunan sebuah keluarga. Alquran telah menjelaskan

sejumlah contoh tentang hal ini, di antaranya kisah keluarga Nabi Nh as. dengan anak dan

isterinya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran surat Hd/11: 42-45:

                     

                    

                 

                       
21 Al-Jauhar, Membangun Keluarga, h. 7.
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     22

“Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. dan Nh
memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: “Hai anakku,
naiklah (ke kapal) bersama Kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang
kafir.” Anaknya menjawab: “Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat
memeliharaku dari air bah!” Nh berkata: “Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab
Allah selain Allah (saja) yang Maha Penyayang.” dan gelombang menjadi penghalang antara
keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan
difirmankan: “Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah,” dan airpun
disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan
dikatakan: “Binasalah orang-orang yang zhalim.” Dan Nh berseru kepada Tuhannya sambil
berkata: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan Sesungguhnya janji
Engkau itulah yang benar dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya.”

Di samping itu kisah Ibr±h³m as. dengan ayah dan ibunya, sebagaimana firman Allah

swt. dalam Alquran:

                       
                        

                     
                    
                            
                
        23

22 QS. Hd/11: 42-45.
23 QS. Maryam/19: 41-48.
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“Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibr±h³m di dalam al-kitab (Al Quran) ini.
Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Ingatlah ketika
ia berkata kepada bapaknya: “Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak
mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? Wahai bapakku,
sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang
kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syai¯an. Sesungguhnya syai¯an itu durhaka
kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu
akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, Maka kamu menjadi kawan bagi setan.”
Berkata bapaknya: “Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibr±h³m? jika kamu tidak
berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.”
Berkata Ibr±¥³m: “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun
bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan
diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku,
mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.”

Selanjutnya kisah keluarga Nabi L¯ sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran:

                  
                  
                   
                         
                    24

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri
yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui
batas.” Mereka menjawab: “Hai L¯, Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar
kamu Termasuk orang-orang yang diusir” L¯ berkata: “Sesungguhnya aku sangat benci
kepada perbuatanmu.” (L¯ berdoa): “Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari
(akibat) perbuatan yang mereka kerjakan.”  Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya
semua. Kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang
tinggal. Kemudian Kami binasakan yang lain Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu)

24 QS. Asy-Syu’ar±/26: 165-175.
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maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. dan adalah
kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.”

Di dalam Alquran juga dijelaskan tentang keluarga Nabi Ya’qb dan anak-anaknya,

sebagaimana firman Allah:

                         
                  
                   
                            
25

“(Ingatlah), ketika Ysuf berkata kepada ayahnya: “Wahai ayahku, sesungguhnya aku
bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku.”
Ayahnya berkata: “Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-
saudaramu, Maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan
itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.” Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu
(untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta‘bir mimpi-mimpi dan
disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya‘qb, sebagaimana Dia
telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibr±h³m
dan Is¥±q. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Kemudian kisah Nabi Ms± as. dan ibunya, sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran:

                         
                       

25 Bapak Ysuf as. ialah Ya‘qb putera Ishak putera Ibr±h³m as. Dimaksud bapak disini kakek dan ayah
dari kakek.  QS. Ysuf/12: 4-6.
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         26

“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Ms±: “Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir
terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil) dan janganlah kamu khawatir dan janganlah
(pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan
menjadikannya (salah seorang) dari para rasul. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun
yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir‘aun dan
Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah isteri Fir'aun:
“(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya, mudah-
mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak,” sedang mereka tiada
menyadari. Dan menjadi kosonglah hati ibu Ms±. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan
rahasia tentang Ms±, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-
orang yang percaya (kepada janji Allah). Dan berkatalah ibu Ms± kepada saudara Ms±
yang perempuan: “Ikutilah dia,” maka kelihatanlah olehnya Ms± dari jauh, sedang mereka
tidak mengetahuinya. Dan Kami cegah Ms± dari menyusu kepada perempuan-perempuan
yang mau menyusui(nya) sebelum itu, maka berkatalah saudara Ms±: “Maukah kamu aku
tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku
baik kepadanya?” maka Kami kembalikan Ms± kepada ibunya, supaya senang hatinya dan
tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”

Kemudian selain kisah keluarga Ms± tersebut di atas, masih banyak lagi kisah

keluarga lainnya yang terdapat dalam Alquran.

26 QS. Al-Qa¡a¡/28: 7-14.
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Dari ayat-ayat di atas mengandung makna bahwa pengertian keluarga yang Qur’ani

adalah keluarga yang tidak hanya memiliki hubungan darah atau keturunan, tetapi keluarga di

dalamnya seluruh anggota keluarganya beriman kepada Allah swt. dan menjalankan syariat-

syariat Allah dan Rasul-Nya, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya

serta menjauhi segala larangan-Nya dalam rangka mencari ridha Allah swt.

C. Karakteristik Keluarga Menurut Alquran

Di dalam Alquran terdapat hukum-hukum yang mengatur tentang keluarga yang

memiliki karakteristik khas27 sebagai berikut:

1. Bersifat elaboratif (rinci). Hukum-hukum keluarga tentang pernikahan, perceraian,

warisan, dan wasiat dikaji secara terperinci.

Jika kita mengamati Alquran, akan terlihat bahwa hal-hal yang statusnya berubah-ubah

dijelaskan secara global dengan prinsip umum dan kaidah universal, sementara hal-hal yang

berstatus tetap, dan tidak berubah-ubah, hukum-hukumnya dijelaskan secara rinci.

Hal ini menunjukkan perhatian Alquran terhadap hukum-hukum keluarga. Oleh karena

itu, hukum-hukum ini telah dijelaskan secara terperinci, sehingga hukum ini tidak perlu

dirubah. Namun sayang, ada usaha-usaha konspiratif di Mesir dan bebarapa belahan dunia

Islam yang berusaha mencampuradukkan konsep Islam dan hukum-hukum keluarganya

dengan konsep Eropa yang materialistik dan manipulatif. Diantaranya, terbitnya beberapa

perundang-undangan hukum keluarga yang bertujuan untuk menundukkan syariat pada

orientasi Barat dengan dalih mengikuti kondisi dan perkembangan zaman, padahal itu

hanyalah bentuk pengaruh Barat, serta penyeretan ke jalan yang telah digariskan oleh pihak-

pihak yang berupaya menghancurkan masyarakat Islam dengan modus meruntuhkan benteng

pertahanan terakhirnya, yaitu keluarga.

2. Hukum-hukum keluarga dalam Alquran berlandaskan fondasi keimanan dan ketakwaan

kepada Allah.

Dalam hal ini hukum-hukum keluarga berstatus sama seperti keseluruhan sistem Islam

lainnya yang berlaku dalam segala aspek kehidupan. Dengan ini bahwa kesakralan hukum-

27 Al-Jauhari, Membangun Keluarga, h. 8-10.
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hukum keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesakralan hukum-hukum

akidah kepada Allah. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa legislasi perundang-undangan

hukum keluarga harus berpegang pada akidah Islam.

3. Alquran mendeskripsikan pernikahan sebagai salah satu ayat Allah swt. dan tanda

kekuasaan-Nya.

Untuk merealisasikan misi luhur tersebut, cinta kasih dan ketentraman jiwa di antara

suami dan istri yang bersatu membentuk keluarga muslim, menjadikan keluarga itu sebagai

ladang ketenteraman, cinta dan kasih sayang, lahan kerja sama dan gotong royong, serta

solidaritas.

4. Alquran menetapkan secara tegas bahwa istri memiliki hak dan kewajiban yang sama

dengan suami, kecuali ada nash yang menjelaskan perbedaannya, sebab prinsip dasarnya

adalah persamaan.

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                    28

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang
ma‘rf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Sebagaimana halnya makhluk-makhluk lain, manusia pun terdiri dari pasangan laki-

laki dan wanita. Kendati Allah swt. menciptakan tabiat masing-masing jenis, laki-laki dan

perempuan, sama di satu sisi dan berbeda di sisi lain, namun status kemanusiaan mereka tetap

sama. Hanya saja ada perbedaan besar pada keduanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan

kerja fisik. Wanita misalnya wanita diberi amanah untuk mengandung, melahirkan, dan

menyusui, serta kecenderungan-kecenderungan alamiah untuk menjalankan urusan yang

berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak.29

Perbedaan karakter mental dan fisik laki-laki dengan wanita ini tentu saja menuntut

penyesuaian peraturan hukum keluarga dengan perbedaan tersebut. Sebab karakter dasar

28 QS. Al-Baqarah/2: 228.
29 Al-Qar«±w³, Fiqih Wanita, h. 27.
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wanita menuntutnya untuk tetap berada di dalam rumah saat ia mengalami masa hamil,

melahirkan, dan menyusui serta mengurus suami dan anak-anak.30 Firman Allah swt. dalam

Alquran:

                        
   31

“Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka (bagimu) ada tempat tetap dan
tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada
orang-orang yang mengetahui.”

Allah mensyari’atkan persamaan di antara kedua suami dan isteri dalam beramal salih

baik di dunia maupun di akhirat. Allah swt. berfirman:

                       32

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya
aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau
perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”.

Kendati seruan-seruan agama secara harfiah ditujukan kepada suami (karena memakai

bentuk laki-laki), namun ‘illat (klausa hukumnya) sama, hal itu pun menjadi seruan pula bagi

isteri. Misalnya firman Allah:

                     
  33

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan
padanya kebaikan yang banyak.

30 Ibid.
31 QS. Al-An’±m/6: 98.
32 QS. Ali Imr±n/3: 195; QS. An-Nis±/4: 32;  QS. Al-Isr±’/17: 70.
33 QS. An-Nis±’/4: 19.
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Objek pembicaraan di atas dan nash-nash yang lain adalah suami, namun seruan itu

juga meliputi istri dan berlaku bagi mereka. Sebab ‘illat (klausa hukumnya) adalah keinginan

syara’ agar jangan berpisah, dan bergaul atau saling memperlakukan dengan baik. Keinginan

ini tentu saja berlaku bagi masing-masing pasangan suami dan isteri.

5. Islam tidak sekedar menjadikan hukuman atau otoritas hukum sebagai landasan dalam

membangun masyarkat yang bermartabat dan kuat.

Akan tetapi, sebelum itu Islam telah membuat prosedur dan tindakan preventif yang

mencegah dari dosa dan kesalahan. Islam tidak menghilangkan dorongan-dorongan fithrah,

melainkan hanya mengatur dan menyediakan iklim yang bersih dari sensualitas dan pornografi

yang dibuat oleh orang-orang yang menuruti syahwat.

Dari sudut pandang ini dapat dilihat bahwa gagasan dominan dalam metodologi

pendidikan Alquran adalah menghindarkan godaan, menjauhkan faktor-faktor pemicu fitnah,

menutup seluruh jalan bagi masuknya segala bentuk pornografi, sekaligus melenyapkan

rintangan yang menghambat proses hubungan yang disyariatkn yaitu pernikahan.

Ketika menjadikan syariat sebagai fondasi dalam membangun pilar-pilar keluarga dan

masyarakat, Islam sesungguhnya melihat dan mengacu pada respons naluri («am³r) yang telah

dididik dan ditatanya secara intens.

Dengan demikian Alquran melindungi institusi keluarga dari segala faktor perpecahan

dan perselisihan34 yaitu:

a) Di antara sarana antisipatif yang dibuat Alquran untuk menjaga keutuhan keluarga adalah

menutup celah yang bisa membangkitkan syahwat, sebagaimana Allah swt. berfirman:

                    
                    

                      

34 Al-Jauhari, Membangun Keluarga, h. 12-15.
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      35

b) Upaya pencegahan lain yang dilakukan untuk melindungi keluarga sehingga tidak sampai

menjadi ladang subur bagi pertumbuhan hal-hal yang tidak perlu. Hal ini dijelaskan oleh

Allah swt. dalam Alquran:

             36

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang
keji dan suatu jalan yang buruk”.

Ini adalah adalah peringatan yang antisipatif. Namun, antisipasi dini ini bisa dipahami

mengingat perbuatan zina didorong oleh syahwat yang memuncak, sehingga peringatan agar

tidak mendekati menjadi lebih efektif dan menjamin tidak terjadinya perzinahan.

Untuk kepentingan yang sama, Islam memakruhkan pembauran lawan jenis yang tidak

terlalu mendesak, mengharamkan berduaan dengan lawan jenis, dandanan menor, mengimbau

35 “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan
memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa)
nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera
mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara
lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang
mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak
yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang
beriman supaya kamu beruntung”. QS. An-Nr/24: 30-31.

36 QS. Al-Isr±’/17: 32.
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pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah dan menyarankan yang belum mampu

untuk berpuasa, sambil memakruhkan sekat-sekat yang menghambat kelancaran pernikahan

seperti mempermahal mahar.

Islam juga menghilangkan kekhawatiran akan kemiskinan dan kesusahan jika

dikarunia anak, di samping mengimbau orang-orang untuk membantu orang yang ingin segera

menikah dengan tujuan melindungi diri mereka, serta memberikan hukuman yang sangat berat

bagi kejahatan zina yang benar-benar terbukti dan menuduh orang berzina tanpa bukti, dan

masih banyak lagi cara pencegahan lain, yang kesemuanya diorientasikan untuk menjaga

keutuhan keluarga muslim.37

c) Upaya yang bersifat pencegahan dalam melindungi keluarga dari perpecahan adalah firman

Allah:

                     
                        

                    
      38

Islam tidak menunggu sampai terjadi nusyuz, dikibarkannya bendera pembangkangan,

jatuhnya kewibawaan pemimpin keluarga, dan terbelahnya keluarga menjadi dua pasukan

yang saling berseteru. Sebab, jika sudah sampai pada kondisi ini, hal ini susah sekali untuk

disembuhkan dan diatasi. Oleh karena itu, harus dilakukan langkah sedini mungkin untuk

mengatasi gejala-gejala nusyuz sebelum memuncak dan semakin parah, sebab nusyuz sering

37 Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid 4, h. 2224.
38 “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan

sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” QS. An-Nis± ’/4: 34.
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berakhir pada kehancuran institusi ini. Langkah inisiatif yang diambil Islam sejak dini adalah

membuat prosedur pendisiplinan yang berjenjang untuk mengatasi gejala nusyuz pada masa

inkubasinya. Prosedur ini diserahkan Islam pada suami bukan untuk menghukum,

melecehkan, dan menyiksa istri yang mau membangkang melainkan untuk memperbaiki dan

mengantisipasi perpecahan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini Islam tidak berlaku dan sepihak hanya mengangkat kasus nusyuz dari

pihak istri saja, namun ia juga tidak menafikan adanya kasus nusyuz yang dilakukan oleh

suami sehingga mengancam kehormatan istri serta keutuhan keluarga. Allah swt. berfirman:

                        
               
    39

d) Contoh lainnya adalah ‘iddah bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Mengomentari hukum meminang wanita semasa ‘iddah, Allah swt. berfirman:

               40

“Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah
kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Firman Allah ini mengharamkan janji menikahi seseorang sebelum habis masa ‘iddah-

nya, sebab hal itu jauh dari kesopanan, merampas kenangan tentang suami, dan tidak kenal

malu dengan Allah yang telah menjadikan ‘iddah sebagai fase pemisah antara status

pernikahan dan tanpa ikatan agar hati tetap bersih dan suci. Firman Allah ini juga menjadi tali

penghubung antara ketaatan pada hukum dan ketakutan kepada Allah yang Maha Mengetahui

39 “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak
mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi
mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan
memelihara dirimu (dari nusyuz) dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan”. QS.  An-Nis±’/4: 128.

40 QS. Al-Baqarah/2: 235.
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apa yang ada di dalam hati dan apa yang bergejolak di dalam dada. Dan kaitan ini

mengandung jaminan akhir atas pelaksanaan hukum tersebut.

e) Masih banyak lagi pesan-pesan Alquran yang lain untuk menjaga keutuhan keluarga.

Misalnya, pesan untuk memaafkan kesalahan pasangan selama masih bisa ditolerir

sebagaimana Allah swt. berfirman:

                     41

“Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan
keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu
kerjakan.”

Berdasarkan Alquran dan hadis, tujuan terpenting dari pembentukan keluarga adalah

hal-hal berikut42:

1) Mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga. Artinya, tujuan

berkeluarga adalah mendirikan rumah tangga muslim yang mendasarkan kehidupannya

pada perwujudan penghambaan kepada Allah.

Untuk hubungan suami istri, Allah pun membolehkan permintaan thalak dari seorang

istri karena kekhawatiran ketidakmampuan menegakkan syariat Allah sebagaimana

difirmankan dalam ayat berikut:
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41 QS. Al-Baqarah/2: 237;  QS. An-Nis±’/4: 19.
42 ‘Abd ar-Rahmᾱn an-Nahl±w³, An-Nahl±w³, ‘Abd ar-Rahm±n, U¡l Tarbiyyah al-Isl±miyyah wa

As±libih± f³ al-Bait³ wa al-Madrasah wa al-Mujtam±, Beirut: D±r al-Fikr, 1989, h. 139-144.
43 “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rf atau

menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah,
jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada
dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum
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Allah swt. menurunkan syariat yang membolehkan rujuk kepada suami setelah mantan

istri menikah dahulu dengan orang lain dengan dasar pemeliharaan pergaulan dan penegakan

hukum-hukum Allah sebagaimana difirmankan Allah dalam Alquran:

                      
              44

Demikianlah, anak-anak akan tumbuh dan dibesarkan di dalam rumah yang dibangun

dengan dasar ketaqwaan kepada Allah, ketaatan pada syariat Allah, dan keinginan

menegakkan syariat Allah. Dengan sangat mudah, anak-anak akan meniru kebiasaan orang tua

dan akhirnya terbiasa untuk hidup Islami. Dan ketika dia sudah dewasa pun, dia akan

merasakan kepuasan pada akidah yang dianut dirinya dan orang tuanya.

2)   Mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis, Allah swt. berfirman:

                      
                     

   45

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan
isterinya, agar dia merasa senang kepadanya, maka setelah dicampurinya, isterinya itu
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu).
kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah,
Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang shalih
tentulah kami terrmasuk orang-orang yang bersyukur.”

Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah
orang-orang yang zhalim.” QS. Al-Baqarah/2: 229.

44 “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal
baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka
tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang
(mau) mengetahui.” QS. Al-Baqarah/2: 230.

45 QS. Al-A‘r±f/7: 189.
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Firman Allah swt dalam Alquran:

                           
        46

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Jika suami istri bersatu di atas landasan kasih sayang dan ketentraman psikologis yang

interaktif, anak-anak akan tumbuh dalam suasana bahagia, percaya diri, tentram, kasih sayang,

serta jauh dari kekacauan, kesulitan, dan penyakit batin yang melemahkan kepribadian anak.

3) Mewujudkan sunnah Rasulullah saw. dengan melahirkan anak-anak yang shalih.

Kewajiban rumah tangga muslim dalam mendidik anak-anak melalui pendidikan yang

dapat mewujudkan tujuan tersebut.

Pada zaman sekarang ini tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting mengingat

banyaknya sendi kehidupan sosial yang melenceng dari tujuan pendidikan, khususnya tujuan

pendidikan Islam, baik itu berupa pengaruh dari media massa, tayangan radio dan televisi,

atau tempat-tempat yang dilegalisasi untuk pelecehan seksual. Jika para orangtua tidak siaga

dan waspada, berarti mereka telah menyerahkan anak-anaknya pada genggaman syetan dan

pengikutnya.

4) Memenuhi kebutuhan cinta kasih anak-anak.

Naluri menyayangi anak merupakan potensi yang diciptakan bersamaan dengan penciptaan

manusia dan binatang. Allah swt. menjadikan naluri itu sebagai salah satu landasan

kehidupan alamiah, psikologis, dan tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang

kepada anak-anaknya karena kasih sayang merupakan landasan terpenting dalam

pertumbuhan dan perkembangan psikologis dan sosial anak.

Jika seorang anak mengalami ketidakseimbangan rasa cinta, kehidupan

bermasyarakatnya akan dicemari penyimpangan-penyimpangan. Dia akan sulit berteman atau

46 QS. Ar-Rm/30: 21.
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bekerja sama, apalagi jika harus melayani atau mengorbankan miliknya demi orang lain. Jika

dewasa, dia tidak akan mampu menjadi ayah yang penyayang, suami yang bergaul dengan

baik dan penuh pertimbangan, atau tetangga yang santun pada tetangga lainnya. Dalam hal ini

Rasulullah saw. adalah figur pencinta anak yang ideal. Beliau mengasihi anak-anak dan

bersabar dalam menghadapi rajukannya. Kita menemukan banyak hikmah pendidikan dan

keteladanan yang ditunjukkan Rasulullah saw. sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam

kehidupan sehari-hari. Keteladanan itu, di antaranya adalah:

a) Rasulullah saw. tidak senang terhadap orangtua yang tidak  mencium, mengasihi, dan

menyayangi anak-anaknya. Bahkan, Rasulullah saw. menduga bahwa rasa kasih sayang

telah hilang dari hati mereka dan mereka akan terancam kehilangan kasih sayang di akhirat

mereka sebagaimana yang diancamkan beliau.

b) Dalam hal memberikan kasih sayang, Rasulullah saw. tidak membedakan anak laki-laki

dari anak perempuan. Di samping itu Rasulullah saw. juga tidak hanya menyayangi anak

yang masih kecil saja, anak yang sudah agak besar pun tetap mendapatkan curahan kasih

sayang beliau, karena mereka pun tetap memerlukan kasih sayang. Jadi, kebutuhan anak

akan kasih sayang tidak dibatasi usia. Beberapa penelitian ilmiah menguatkan prinsip

pendidikan kenabian tersebut. Hasil penelitian itu mengatakan bahwa perkembangan anak-

anak bukan hanya karena makanan atau air susu dari ibu.

Dalam perkembangannya, terutama dalam perkembangan kepribadiannya, anak-anak

membutuhkan curahan kasih sayang. Curahan kasih sayang itu lebih utama jika disalurkan

melalui kehidupan keluarga sehingga jika dewasa nanti, anak-anak akan membiasakan kasih

sayang yang dia peroleh kepada masyarakat sekitarnya, sehingga terbentuk rasa saling

mengasihi antar umat Islam.

5) Menjaga fithrah anak agar anak tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan.

Dalam konsepsi Islam keluarga adalah penanggung jawab utama terpeliharanya fithrah

anak. Dengan demikian penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anak-anak lebih

disebabkan oleh ketidakwaspadaan orangtua terhadap perkembangan anak sehingga fithrah

anak tidak terpelihara. Fithrah merupakan modal seorang bayi untuk menerima agama



46

tauhid dan tidak akan berbeda antara bayi yang satu dengan bayi lainnya. Dengan

demikian, orangtua berkewajiban melakukan dua langkah berikut:

a) Membiasakan anak untuk mengingat kebesaran dan nikmat Allah swt., serta semangat

mencari dalil dalam mengesakan Allah melalui tanda-tanda kekuasaan-Nya dan

menginterpretasikan berbagai gejala alam melalui penafsiran yang dapat mewujudkan

tujuan pengokohan fithrah anak tetap berada dalam kesucian dan kesiapan untuk

mengagungkan Allah swt.

b) Membiasakan anak-anak untuk mewaspadai penyimpangan-penyimpangan yang kerap

membiasakan dampak negatif terhadap diri anak, misalnya tayangan film, berita-berita

dusta, atau gejala kehidupan lain yang tersalurkan melalui media informasi. Anak-anak

harus diberi pemahaman tentang bahaya ke§aliman, dekadensi moral, kehidupan yang

bebas, dan kebobrokan perilaku melalui metode yang sesuai dengan kondisi anak, misalnya

melalui dialog, cerita atau pemberian contoh yang baik.

Agar anak tidak menyimpang dari fithrahnya yang suci, maka orangtua dituntut untuk

memberikan dasar keimanan yang kuat. Misalnya, orangtua harus mewaspadai bacaan atau

majalah anak-anak yang dapat menjerumuskan anak pada kesesatan atau penyimpangan.

Dengan perantaraan anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat

macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan

syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah dalam keadaan

membujang: Pertama, mengikuti kecintaan Allah swt. dengan berusaha memperoleh anak

agar jenis manusia terpelihara. Kedua, mengharap cinta Rasulullah saw. dalam memperbanyak

keturunan sebagai kebanggan Nabi. Ketiga, mengharap keberkahan, dengan doa anak shalih

setelah kematiannya. Keempat, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia

meninggal sebelumnya.47

6)  Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup.

47 Al-Gaz±l³, I¥y± ‘Ulm ad-D³n, 4/688.
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Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas

karena suatu hal yang terhenti karenanya, pernikahan membentuk keluarga selamanya.

Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan.48 Firman Allah swt. dalam Alquran:

                           
   49

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”

Huruf lam pada kata litaskun sebagai lam ta’lil (alasan/tujuan) yakni tujuan

pernikahan adalah ketenangan dan kelanggengan. Meskipun ketenangan menjadi tujuan pada

satu sisi, ia juga menjadi perantara pada sisi yang lainnya. Karena tujuan beketurunan tidak

tercapai tanpa kelanggengan dan kasih sayang antara suami istri. Kehidupan esok tidak

mungkin tercapai tanpa keteguhan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-

sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang, dan berdamai. Ia tidak menungkin hal-hal

tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri ¡±li¥ bersamanya, mengiringinya,

membantunya, bekerja sama dengannya, menggembirakannya, membuatnya sedih,

meringakan beban kesedihannya, memperhatikan rumah istri dan anak-anak. Oleh karena itu

bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu

tujuan keluarga dalam Islam.50

Jika institusi keluarga dibangun di atas fondasi ketakwaan kepada Allah dan

keridhaan-Nya maka institusi keluarga akan mampu menghasilkan manusia yang siap berjihad

di jalan Allah, sebab keluarga yang demikian akan memberikan ketenangan di dalam diri

anggotanya dalam menghadapi penderitaan hidup, juga membangkitkan kesabaran dalam

menghadapi kesulitan, dan memberikan keyakinan penuh akan pertolongan Allah.51

48 As-Subki, Fiqih Keluarga, h. 28.
49 QS. Ar-Rm/30: 21.
50 Su’±d Ibr±h³m ¢±lih, A«wa’ ‘ala Ni§am al-Usrah f³ al-Isl±m, (Tuhamah: As-Su’diyah, t.t), h. 17-18.
51 Al-Jauhari, Membangun Keluarga, h. 16.
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Adapun tujuan membangun keluarga Qur’ani adalah sebagai berikut52:

1. Sebagai penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini telah di jelaskan oleh Allah swt. dalam

Alquran:

                    
                          53

Sementara Alquran melarang gaya hidup membujang yang dijalani para pendeta

dengan penegasan firman Allah:

                       
                        
                         
  54

2. Ketenangan jiwa.

Ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dirasakan manusia terhadap pasangannya

merupakan salah satu tuntutan psikologis yang tidak pernah lepas dari setiap diri manusia

dan tidak ditemukan selain dalam institusi pernikahan. Ini merupakan jenis ketenangan

yang berbeda dengan ketenangan lain. Ketenangan ini adalah ketenangan ruh yang

52 Ibid., h. 16-21.
53 “Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk

hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu
(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.”
Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” QS. Al-A‘r±f/7: 32.

54 “Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-rasul Kami, dan Kami iringi (pula) dengan
Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang- orang yang
mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak
mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan
Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, maka Kami berikan kepada
orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.” QS. Al-
¦ad³d/57: 27.
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dirasakan saat bersama dengan ruh pasangannya. Rasa kasih yang dimaksud dalam firman

Allah swt. adalah:

                          
            55

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

3. Memenuhi tuntutan keturunan.

Di bawah naungan keluarga seseorang bisa mewujudkan salah satu tuntutan mendesak

dalam kehidupannya, yaitu tuntutan memiliki keturunan dan generasi penerus.

Anak adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk memenuhi

keinginan dan seruannya. Allah swt. berfirman:

                     
                         
          56

4. Mendidik anak.

Keluarga dalam hal ini adalah satu-satunya lingkungan yang mampu mendidik anak-

anak menjadi sosok muslim yang shalih. Keluarga adalah lahan istimewa untuk

menanamkan perasaan cinta kepada Allah dan Rasul, juga perasaan cinta dan kasih. Dari

keluarga yang inilah kelak terbangun sebuah masyarakat muslim yang bersolidaritas dan

55 QS. Ar-Rm/30: 21.
56 “Dan (ingatlah kisah) Zakariy±, tatkala ia menyeru Tuhannya: “Ya Tuhanku janganlah Engkau

membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. maka Kami memperkenankan
doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya
mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan
mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dan mereka adalah orang-orang yang khusy‘ kepada
kami.” QS. Al-Anbiy±’/21: 89-90; Ibr±h³m/14: 39.
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berlandaskan cinta yang melenyapkan segala faktor pemicu konflik dan ketegangan. Oleh

karena itu setiap orangtua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-

anaknya. Firman Allah swt. dalam Alquran:

                              
               57

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras,
dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pengalaman manusia dan penelitian para pakar menunjukkan bahwa pendidikan dalam

keluarga memiliki pengaruh besar yang tidak tertandingi oleh pengaruh organisasi sosial

manapun dalam pembentukan dan pembinaan kepribadian, khususnya pada masa kanak-

kanak. Hal ini didasarkan pada sejumlah faktor, di antaranya pada masa-masa ini anak

tidak akan tunduk pada pengaruh komunitas lain selain keluarganya. Lagi pula, pada masa

tersebut anak sangat mudah terpengaruh, mudah dibentuk, mudah menyerap pelajaran dan

isyarat. Anak pada masa tersebut juga minim pengalaman dan lemah keinginan sehingga

selalu membutuhkan orang yang mencukupi dan menyediakan beragam kebutuhan fisik

dan mentalnya. Alasan lainnya karena proses pengajaran pada fase itu akan sangat efektif.

Dari sini dapat kiranya kita kalkulasikan apa saja yang mungkin memberikan pengaruh

yang signifikan pada masa itu dalam membentuk kepribadian anak dan mengarahkannya

pada sesuatu yang baik atau buruk, juga ke arah yang sehat atau sakit. Demikian pula

dengan tahun-tahun pertama kehidupan bayi. Masa ini sangat menentukan pembentukan

kepribadiannya, sebab apa yang sudah tertanam pada masa ini, dari keyakinan, kebiasaan,

kecenderungan, hingga perasaan haru akan sulit bahkan tidak akan bisa dirubah, akan tetapi

pengaruhnya akan terus melekat pada seseorang hingga besar.

5. Mewujudkan kohesi sosial.

57 QS. At-Ta¥r³m/66: 6.
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Jika Islam bertujuan membangun masyarakat yang kuat, di sini keluarga memiliki peran

besar dalam mewujudkan tujuan ini karena secara teknis keluarga membentuk dan

mengembangkan hubungan sosial baru melalui garis nasab dan pernikahan. Allah swt.

berfirman:

                     58

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya)
keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

6. Mengantisipasi masyarakat dari keterpurukan.

Jalinan hubungan antara suami istri dengan basis keluarga merupakan satu-satunya

sistem yang sesuai dengan fitrah manusia dan kebutuhan faktualnya yang berangkat dari

status dirinya sebagai manusia yang memiliki tujuan. Tentu saja hal ini lebih besar dari

pada tujuan hewani. Jika motivasi perkwinan pada hewan hanya berakhir memenuhi

kebutuhan biologis dan memperbanyak keturunan, motivasi pernikahan pada manusia tidak

hanya berakhir pada titik ini. Akan tetapi hasrat pernikahan justru menjadi sarana utntuk

mencapai tujuan yang lebih jauh, yaitu jalinan abadi antara seorang laki-laki dan seorang

wanita untuk mewujudkan misi luhur masyarakat humanis.59 Jalinan abadi yang dimaksud

adalah pernikahan secara resmi dan sah. Melalui sarana pernikahan ini dan dalam lingkup

keluarga yang bersih dan suci, tanpa mengganggu kedamaian masyarakat maupun

mengguncang bangunan moral humanisnya.

Hubungan antara laki-laki dan wanita ini memiliki dua kategori, yaitu pertama

hubungan yang berbasis keluarga, yaitu melalui jalur pernikahan menurut syari’at Islam.

Kedua, adalah hubungan yang dinyatakan ditolak oleh Alquran, hubungan ini tidak resmi

ini, tidak melindungi keduanya dari kotoran dan penyakit kelamin, juga tidak melindungi

keluarga, rumah, dan masyarakat dari kehancuran.

Kedua pola hidup ini dijelaskan dalam dua kata, sebagaimana firman Allah:

58 QS. Al-Furq±n/25: 54.
59 Al-Jauhari, Membangun Keluarga,h. 23.
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                       60

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak
yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.
dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina”.

Di sini, Allah ingin menunjukkan nilai positif pernikahan sebagai pola hidup yang

disukai sekaligus ingin menunjukkan keburukan zina sebagai pola hidup yang dibenci.

Allah swt. telah memberi tanda bagi orang yang beriman dengan kemampuan

mengontrol hawa nafsu dan mengarahkannya ke arah yang suci. Alquran mengisyaratkan

bahwa seks bebas adalah bentuk dekadensi dan bahaya yang bisa menghancurkan masyarakat.

Allah swt. berfirman:

                     
               61

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau
budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.
Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui
batas”.

Untuk menjaga kesucian pernikahan, rumah tangga, dan komunitas, juga untuk

melindungi diri, keluarga, dan masyarakat, maka hawa nafsu harus dijaga dari hubungan yang

tidak halal. Hati harus dibatasi dari pencarian hal-hal yang tidak halal, dan masyarakat pun

juga harus dijaga dari pengumbaran syahwat tanpa kalkulasi serta dari kebobrokan rumah

tangga dan manusia di dalamnya. Kelompok manusia yang mengumbar syahwat tanpa

perhitungan halal haram rentan terhadap kerusakan dan kebobrokan, sebab rumah sudah tidak

lagi aman dan keluarga pun sudah tidak lagi sakral atau dihormati. Padahal keluarga adalah

unit pertama dalam bangunan kelompok masyarakat yang meniscayakan ketenangan dan

60 QS. An-Nis±/4: 24.
61 QS. Al-Mu’minn/23: 5-7.
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kesucian agar tetap menjadi arena yang kondusif untuk mengasuh dan mendidik anak, dan

orang tua pun bisa hidup tenteram satu sama lain dalam mengasuh anak-anak.62

Kelompok masyarakat yang mengumbar syahwat tanpa batas kalkulasi merupakan

kelompok terhina dan terpuruk di tangga terbawah humanisme. Jadi, parameter yang tidak

pernah keliru dalam mengukur tingkat keluhuran manusia adalah terkendalinya hasrat atau

keinginan manusia, dan terkelolanya dorongan-dorongan fithrah.63

Dari dua pendapat tentang tujuan keluarga di atas dapat di simpulkan bahwa bahwa

manfaat dan tujuan berkeluarga yang paling penting adalah:

1. Memelihara kelangsungan jenis manusia.

Allah telah menjelaskan dalam Alquran:

                    
                64

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu
dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-
baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat
Allah?”

Allah swt. juga berfirman:

                        
                         65

2. Memelihara Keturunan.

Dengan pernikahan yang disyari’atkan Allah kepada hamba-hamba-Nya, maka anak-

anak akan merasa bangga dengan bapak-bapaknya yang menjadi keturunannya itu. Tidak

62 Al-Jauhari, Membangun Keluarga, h. 24.
63 Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid IV, h. 2455.
64 QS. An-Na¥l/60: 72.
65 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang

diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain  dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu
menjaga dan mengawasi kamu.” QS. An-Nis±/4: 1.
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diragukan lagi bahwa di dalam keturunan ini terdapat penghargaan diri, kemantapan jiwa

dan penghormatan terhadap kemanusiaan mereka.

3. Keselamatan masyarakat dari dekadensi moral.

Dengan perkawinan, masyarakat akan selamat dari dekadensi moral, di samping  akan

merasa aman dari berbagai keretakan sosial. Dengan demikian masyarakat dapat

melaksanakan risalah dan memikul tanggungjawab yang dituntut oleh Allah swt.

4. Keselamatan masyarakat dari penyakit.

Di antara penyakit tersebut adalah penyakit syphilis (raja singa), kencing nanah, dan

lain-lain penyakit berbahaya yang membunuh keturunan, melemahkan badan, menyebarkan

wabah dan menghancurkan kesehatan anak-anak.

5. Ketenangan jiwa.

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                          
            66

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Jelaslah bahwa di dalam ketentraman jiwa dan ruhani ini terdapat suatu dorongan untuk

mendidik, memperhatikan dan melindungi anak-anak.

6. Saling bahu-membahu pasangan suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-

anak.

Dengan pernikahan ini, pasangan suami istri akan saling bahu-membahu dalam

membina keluarga dan memikul tanggung jawab. Masing-masing dari keduanya akan

menyempurnakan pekerjaan yang lain. Bahkan seluruh anggota keluarga akan merasa

tentram dalam naungan kecintaan, kebahagiaan dan ketentraman.

7. Menghaluskan rasa kebapakan dan keibuan.

66 QS. Ar-Rm/30: 21.
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Dengan pernikahan, perasaan-perasaan akan halus di dalam jiwa kedua orangtua. Dan

dari hati mereka terpancar sumber-sumber perasaan yang mulia. Di dalam perasaan ini

terdapat pengaruh mulia dan hasil-hasil positif di dalam memelihara anak-anak dan

kemaslahatan, serta bangkit bersama menuju kehidupan yang tentram dan aman,

menyongsong masa depan yang mulia dan tinggi.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa keluarga menurut Alquran adalah sebuah

kehidupan rumah tangga  yang dibangun atas dasar ikatan pernikahan antara suami dan isteri

sesuai dengan syari’at Allah dan Rasul-Nya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah dan

mencari ridha Allah swt.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Objek pembahasan penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran, maka pendekatan yang

dipilih di dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu tafsir. Di samping itu juga diperlukan

pendekatan ilmu pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Dalam ilmu tafsir, dikenal

beberapa corak atau metode utama dalam penafsiran Alquran yang masing-masing memiliki

ciri khas tersendiri.

Menurut al-Farm±w³,1 hingga kini, setidak-tidaknya, terdapat empat macam metode

utama dalam penafsiran Alquran, yaitu: metode tahl³l³,2 metode ijm±l³,3 metode muq±rin,4 dan

metode mau«’i. Metode yang terakhir ini adalah suatu metode tafsir yang berusaha mencari

jalan menghimpun seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisanya melalui ilmu-ilmu bantu

yang sesuai dengan masalah yang dibahas, kemudian melahirkan konsep yang utuh dari

Alquran tentang pendidikan keluarga.

1 Al-Farm±w³, ‘Abd al-Hayy, Al-Bid±yah f³ al-Tafs³r al-Mauḍ’³: Dir±sah Manhajiyyah Mauḍ³yyah,
cet. 2 (Mesir: Ma¯ba’ah al-Ha«rah al-‘Arabiyyah, 1977), h. 52.

2 Metode tahlil³ adalah metode tafsir yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Alquran dari
berbagai aspeknya beradasarkan urutan-urutan ayat atau surat dari mushaf, dengan memprioritaskan pengertian
dan kandungan lafazh-lafazhnya; hubungan ayat-ayatnya; hubungan surat-suratnya; sebab-sebab turunnya;
hadis-hadis yang berhubungan dengannya; pendapat-pendapat para mufasir terdahulu dan mufasir itu sendiri
yang tentunya diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya. M. Quraish Shihab, Metode Penelitian

Tafsir (Ujung Pandang: cf. Zhahir, t.t.), h. 1; ‘Iwad al-Alma’³, Dirasah f³ al-Tafs³r al-Mauḍ’³ l³ Al-Qur’±n al-

Kar³m (Riy±ḍ: t.p., t.t.), h. 18; ‘Abd al-Hay al-Farmawi, Al-Bid±yah f³ al-Tafs³r al-Mauḍ’³ (Mesir: Maktabah
Jumhuriyyah Mi¡r, 1977), h. 52.

3Metode ijm±l³ adalah penafsiran Alquran berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat dengan
suatu uraian yang ringkas dan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat diterima oleh baik masyarakat
awam maupun kaum intelektual. Kitab Tafs³r Jal±lain karangan Jal±l al-D³n al-Suyț³ dan Jal±l al-D³n al-
Mahall³, biasanya dimasukkan dalam kategori ini. Demikian pula dengan kitab Tafs³r Al-Qur’±n al-Kar³m
karangan Mu¥ammad Farid Wajdi. Lihat Al-Alm±’i, Dirasah, h. 17-18; Al-Farmaw³, al-Bid±yah, h. 25.

4 Metode al-muqar³n adalah menafsirkan sekelompok ayat-ayat Alquran atau surat-surat tertentu,
dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, atau antara pendapat-
pendapat para ulama tafsir dengan mengutamakan segi-segi “perbedaan” tertentu dari objek yang dibandingkan
itu. Ibid., al-Alm±’i, Dir±sah, h. 20.
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik (mau«‘³),
yaitu metode penafsiran tafsir yang ditempuh dengan menghimpun seluruh ayat-ayat Alquran

yang berbicara tentang tema yang sama serta mengarah pada suatu pengertian dan satu tujuan,

sekalipun ayat-ayat itu tuurn pada tempat, kurun, dan cara yang berbeda, serta tersebar pada

berbagai surat.5 Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menghimpun dan mengkaji secara

kritis ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan tema pendidikan keluarga. Kemudian ayat-

ayat yang dipilih itu dikaji secara mendalam dan komprehensif dari berbagai aspeknya sesuai

dengan petunjuk dan kandungan yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut.

Penelitian ini juga bermaksud untuk membangun suatu gambaran yang komplek dan holistik

dengan deskripsi-deskripsi rinci tentang masalah yang berkaitan dengan konsep dan praktik

pendidikan keluarga dalam ajaran Islam.

Alasan utama pemilihan metode tematik (ma«³) dalam penelitian ini disebabkan

metode tersebut banyak dikembangkan para ahli masa kini, karena lebih sesuai dengan

perkembangan dan tuntutan zaman yang banyak menuntut pemecahan masalah dari kasus-

kasus tertentu secara komprehensif dan utuh. Secara umum metode tematik (ma«³)
mengambil dua bentuk. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam Alquran dengan

menjelaskan tujuannya secara umum dan khusus, serta hubungan persoalan yang beragam

dalam surat tersebut satu dengan lainnya. Dengan demikian, persoalan tersebut saling

berkaitan bagaikan satu persoalan saja. Kedua, menghimpun ayat-ayat Alquran yang

membahas masalah tertentu dari berbagai surat Alquran dan sedapat mungkin diurutkan sesuai

dengan masa turunnya, sambil memperhatikan sebab turunnya dan menjelaskan pengertian

menyeluruh dari ayat-ayat tersebut sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok

bahasannya.6 Untuk dimaklumi, metode tematik (ma«³) yang digunakan dalam penelitian

ini cenderung mengikuti bentuk (pola) yang kedua.

Alasan lain peneliti menggunakan metode tafsir tematik (ma«³) ini karena

didasarkan pada sisi keistimewaannya dari beberapa aspek yaitu:

5 Ali Hasan al-Aridi, Sejarah dan Metodologi Tafsir (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 78.
6 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1994), h. 117.
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1. Metode ini berupaya memaksimalkan informasi Alquran tentang tema-tema tertentu dengan

cra menghimpun seluruh ayat Alquran yang berkaitan dengan tema-tema sentral atau tema-

tema up to date.

2. Kekuatan tahapan metodenya. Apabila seluruh tahapan ditempuh, hasil penafsirannya akan

lebih komprehensif dan sistematis.

3. Kesesuaian dengan nalar masyarakat modern dalam menunjukkan hidayah Alquran kepada

khalayak.7

Ketiga aspek keisitmewaan metode tematik (ma«³) tersebut didukung pula oleh

pernyataan Sulaim±n Ad-Daqr sebagaimana dikutip Akhmad Alim, bahwa urgensi

penggunaan metode ini didasarkan atas pertimbangan dari beberapa unsur kelebihan sebagai

berikut:

1. Metode tafsir ma«³ lebih praktis dalam menjawab zaman, dan memberikan solusi dari

problem kontempor yang dihadapi oleh  umat Islam saat ini.

2. Metode tafsir ma«³ mencakup seluruh disiplin ilmu, dengan perspektif kajian yang

tematik.

3. Metode tafsir ma«³ dapat mengetahui hubungan dan kesesuaian antara beberapa ayat

dalam satu judul bahasan.

4. Metode tafsir ma«³ akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru

khususnya dalam kajian sains, baik sains alam maupun sosial.

5. Memberikan pandangan pikiran yang sempurna, sehingga mampu mengetahui seluruh
nash-nash Alquran mengenai topik tersebut secara sekaligus, dengan demikian ia bisa
menguasai topik tersebut secara lengkap.

6. Menghindari adanya pertentangan dan menolak tuduhan yang dilontarkan oleh orientalis,
yang mempunyai tujuan jahat terhadap Alquran, seperti yang mereka katakan bahwa ajaran
Alquran bertentangan dengan zaman dan ilmu pengetahuan.

7. Mempermudah para akademisi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik

dalam Alquran dengan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh.

7 A¥mad asy-Syirba¡³, Sejarah Tafsir Al-Qur’an, terj. Tim Pustaka Firdaus (Bandung: Pustaka Firdaus,
1994), h. 176.
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8. Akan bisa cepat sampai ke tujuan untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu topik

bahasan Alquran tanpa susah payah.

9. Akan menarik minat untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan isi Alquran,

sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara ajaran-ajaran Alquran dengan pranata kehidupan

riil.8

Secara operasionalnya, metode ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (tema). Dalam hal ini adalah tentang keluarga.

2. Menghimpun ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pada tahap ini

menurut al-Farm±w³ menggunakan kitab Tafsir Ayat A-Qur’an yang di ta¥q³q oleh

Mu¥ammad Fu’ad ‘Abd al-B±q³.

3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan pengetahuan

tentang asb±b al-nuzlnya.9

4. Memahami korelasi (mun±sabah)10 ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.

5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline).

6. Melengkapi dengan Hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat yang

mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan ayat lain yang ‘±m (umum),11

8 Akhmad Alim, Tafsir Pendidikan Islam (Jakarta: Al-Mawardi Prima Prerss, 2014), h. 10-11.
9 Asb±bun-Nuzl adalah sesuatu yang menjadi sebab turun ayat atau beberapa ayat, atau suatu

pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada
waktu terjadinya suatu peristiwa. A¡-¢ubhi A¡-¢alih, Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur’an, terj. Tim Pustaka Firdaus
(Jakarta: Tim Pustaka Firdaus, 1990), h. 173-174. Asb±bun-Nuzl terbatasi oleh dua perkara: Pertama, apabila
terjadi suatu peristiwa, lalu turun ayat Alquran berkaitan dengan peristiwa itu. Kedua, Rasulullah ditanya
mengenai sesuatu, lalu turun ayat Alquran menjelaskan hukumnya. Muqbil bin H±di al-W±di’³, ¢a¥³¥ Asb±bun-

Nuzl, terj. Imanuddin Kamil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), h. 43.
10 Mun±sabah (bersesuaian) ialah meletakkan ayat pada tempat yang mun±sabah dengan dia.
11 Al-‘±m adalah yang menurut arti bahasanya menunjukkan atas mencakup atau menghabiskan semua

satuan-satuannya, yang sesuai dengan maknanya tanpa membatasi jumlah dari satuan-satuan itu. Keumuman al-

‘±m bersifat menyeluruh. ‘Abd al-Wahh±b Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, terj. Faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka
Amani, 2003), h. 262.
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yang kh±¡ (khusus),12 mu¯laq13 dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertemu

dalam satu tujuan, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Untuk mengumpulkan data secara maksimal, penelitian ini mempergunakan metode

tafsir ma«³ (tematik) pola kedua14 yang dipaparkan oleh Mu¡¯af± Muslim sebagai berikut:

1. Mengumpulkan beberapa ayat representatif kemudian menelusuri asal kata dari ayat

tersebut, lalu mengeluarkan makna-makna kata, peneliti dapat menghubungkannya dengan

tema.

2. Menentukan tema sesuai dengan kandungan Alquran dengan  bermacam gaya bahasa yang

dapat digunakan, terutama ketika pada proses analisis, diskusi, pemaparan, dan komenntar.

3. Setelah menentukan tema, lalu diambil ayat-ayat yang berhubungan dengan tema itu,

kemudian ayat dan penafsirannya dikumpulkan. Selanjutnya disimpulkan beberapa unsur

tema (pasal pembagian), dan buah dari pemikiran tema itu disesuaikan dengan gaya bahasa

Alquran. Selanjutnya pembahasan dibagi menjadi bab, pasal dan pembahasan. Dalam hal

ini peneliti memberikan pandangan dan pendapat yang dilandasi dalil Alquran dan

menghubungkannya dengan kondisi kehidupan dan problematika masyarakat saat ini serta

memberikan solusi menurut konsep Alquran.

4. Menghindari pembahasan substansi dari khilafiyyah, tidak mencantumkan dialek bacaan,

bentuk i‘r±b, dan kalimat-kalimat sastra, kecuali kata-kata yang berkaitan dengan tema

pokok pembahasan.15

12 Lafal kh±¡ adalah lafal ysng dibuat untuk menunjukkan satu satuan tertentu; berupa orang, atau beberapa
satuan yang bermacam-macam dan terbatas, seperti: tiga belas, seratus, kaum, golongan, jama’ah, kelompok, dan
lafal lain yang menunjukkan jumlah satuan dan tidak menunjukkan cakupan kepada seluruh satuannya. Ibid., h.
281.

13 Mu¯laq dipahami secara mu¯laq, kecuali jika ada dalil yang membatasinya, yang dimaksud dengan mu¯laq

adalah yang terbatas, karena sama dalam hukum dan sebab. Tidak terdapat perbedaan antara mu¯laq dan terbatas,
maka yang mu¯laq itu dibatasi dengan batasan yang terbatas. Ibid., h. 282- 283.

14 Untuk dimaklumi sebenarnya ada 3 (tiga) model cara kerja metode tafsir ma«³ yang ditawarkan oleh
Mu¡¯af± Muslim alam karyanya Mab±hi£ f³ at-Tafs³r al-Mau«‘³, namun peneliti cenderung memilih model yang
kedua ini lebih relevan dengan arah kajian tafsir kontemporer. Sebab Mu¡¯af± Muslim mempertegas arah dari
cara kerja tafsir ini dengan menjadikan konsep Alquran sebagai solusi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kondisi kehidupan dan problematika masyarakat saat ini. Pada sisi lain, model ini dipilih karena Mu¡¯af± Muslim
telah memodifikasi metode tafsir ma«³ yang digunakan ‘Abd al-Hayy al-Farm±w³.

15Mu¡¯af± Muslim, Mab±hi£ f³ at-Tafs³r al-Mau«‘³, Damaskus: D±r al-Qalam, 2000), h. 23-29.
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Dalam melakukan penelitian berdasarkan metodek tematik, ada beberapa catatan

penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu:

1. Di dalam penelitian ini peneliti menuliskan materi Alquran setiap judul pokok dan pasal

pembahasan. Dalam hal ini perlu didukung hadis untuk menjelaskan materi Alquran,

demikian pula perkataan  sahabat, tabi’in, dan para ahli bahasa.

2. Konsisten dengan metodologi yang benar dalam penafsiran, maksudnya tidak

menggunakan riwayat yang lemah, isr±iliyy±t dan sebagainya.

3. Jika ingin menjelaskan kata-kata asing secara bacaan (dialek) dan sastra bahasa, hendaklah

menuliskannya pada foot note.16

Secara rinci, metode penelitian tematik versi Mu¡¯af± Muslim yang menjadi landasan

penelitian disertasi ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memilih judul

2. Mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan tema pembahasan.

3. Menyusun ayat-ayat sesuai dengan kronologis waktu turunnya.

4. Mendalami tafsir ayat Alquran secara rinci dengan menggunakan referensi dari tafsir, dan

mengetahui sebab turunnya jika ada, tujuan makna lafal dan penggunaannya, hubungan

antara lafal pada kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, atau pada ayat yang satu

dengan ayat yang terkait dengan tema pembahasan.

5. Setelah merangkum makna ayat yang dikumpulkan, peneliti langsung merumuskan unsur-

unsur pokok dalam tema melalui pandangan Alquran.

6. Merujuk kembali kepada cara penafsiran yang global dalam pemaparan konsep pemikiran

dan tidak hanya membatasi makna lafal menurut bahasa, tetapi juga memahaminya menurut

petunjuk Alquran melalui dalil-dalil, seperti dalil dari hadis rasul dan pemahaman sahabat.

7. Konsisten terhadap metodologi ketika menuliskan pembahasan penelitian. Kemudian

membaginya menjadi bab, pada setiap bab terdapat pasal, dan setiap pasal pembahasan

masing-masing menggunakan judul.17

Perlu ditegaskan bahwa metode penelitian ini tidak mempergunakan patokan kata-kata

kunci atau terminologi (istilah) yang secara spesifik tentang pendidikan keluarga, sebab

16 Ibid., h. 39.
17 Ibid., h. 37-38.
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Alquran tidak menjelaskan peristilahan itu secara eksplisit. Dengan demikian, pembahasan

tentang pendidikan keluarga dalam Alquran melalui penelitian ini dapat ditelusuri berdasarkan

isi (content) kandungan ayat yang didukung oleh asb±b an-nuzl,18 telaah kajian tafsir,

hikmah yang terkandung dari maksud ayat, dan kandungan ayat demi ayat yang

menginspirasikan prinsip-prinsip pendidikan keluarga.

Di samping itu, jika pada ayat-ayat tertentu yang memiliki asb±bun nuzl terdapat

riwayat “sebab turun ayat” yang bertentangan, maka peneliti cenderubng memilih riwayat

asb±bun nuzl yang didasari hadis shahih sebagai landasan yang kokoh dalam membangun

analisis dan argumentasi terhadap kajian suatu ayat.

Setelah mengikuti langkah-langkah penelitian yang dikemukakan Mu¡¯af± Muslim di

atas, pemeliti melakukan analisis terhadap maksud dan sasaran ayat-ayat yang berkenaan

dengan tema yang dibahas, kemudian merumuskan teori baru pada setiap sub-sub pembahasan

yang dikemas dari hasil analisis atas pendapat para mufassir dan ahli pendidikan Islam.

Selanjutnya merumuskan simpulan dengan menjadikan konsep Alquran sebagai solusi

terhadap persoalan-persoalan yang muncul pada rumusan masalah penelitian.

B. Sumber Penelitian

Penelitian ini mengutamakan pembahasan dengan pendekatan library research

(penelitian kepustakaan), karena semua sumber datanya berasal dari data-data tertulis yang

berkaitan langsung atau tidak langsung dengan topik yang dibahas, maka untuk memperoleh

keabsahan data dan informasi, penelitian ini mempergunakan dua sumber, yakni sumber

primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah Alquran dan hadis.

Meskipun penelitian ini berkaitan dengan kajian Alquran, namun memahami kandungan

18 Asb±bun-nuzl adalah sesuatu yang menjadi sebab turun ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan
yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu
terjadinya suatu peristiwa. A¡-¢ubh³ A¡-¢±li¥, Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur’an, terj. Tim Pustaka Firdaus
(Jakarta: Tim Pustaka Firdaus, 1990), h. 173-174. Asb±bun-nuzl terbatasi oleh dua perkara: Pertama, apabila
terjadi suatu peristiwa, lalu turun ayat Alquran berkaitan dengan peristiwa itu. Kedua, Rasulullah ditanya
mengenai sesuatu, lalu turun ayat Alquran menjelaskan hukumnya. Muqbil bin Had³ al-Wadi’³, Shahih Asbabun-
Nuzul, terj. Imanuddin Kamil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), h. 43.
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Alquran dan hadis dalam pembahasannya. Hal ini dimaklumi, sebab fungsi utama dari hadis

adalah penjelas (mubayyin) bagi ayat-ayat Alquran.19

Adapun sumber sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang berkaitan

dengan sumber-sumber kajian Alquran tentang pendidikan orang dewasa, baik yang diperoleh

dari kitab-kitab tafsir, berbagai mu‘jam (kamus), buku-buku kajian keislaman dan umum,

ensiklopedi, dan sumber-sumber informasi digital.

Sumber sekunder yang digunakan untuk menemukan ayat-ayat Alquran digunakan

kitab Al-Mu’jam al-Mufahras li Alf±§ Al-Qur’±n al-Kar³m karya Mu¥ammad al-Fu’±d ‘Abd

al-B±q³.³. Untuk membantu kelancaran penemuan terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi

saw. digunakan pula penelusuran secara digital, yaitu Holy Al-Qur’an, Al-Qur’an Player,

Kutub at-Tis‘ah dan Maktabah asy-Sy±milah.

Sumber sekunder pada bidang tafsir yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab yang

ditulis oleh para mufassir yang memiliki latar belakang yang berkecimpung di lembaga

pendidikan Islam, antara lain Tafs³r Al-Mar±g³ karya A¥mad Al-Mar±g³,20 Tafsir Al-Azhar

karangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka),21 Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish

Shihab.22

19 Ramli Abdul Wahid, Studi Ilmu Hadis (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 26.
20 Kitab Tafs³r Al-Mar±g³ ditulis oleh A¥mad Mu¡¯af± Mu¥ammad bin Abdul Mun‘im Al-Mar±g³, lahir di

kota Maragah, sebuah kota yang terletak di pinggiran sungai Nil, 70 km ke arah Selatan kota Kairo-Mesir, pada
tahun 1300 H/1883 M dan wafat pada tahun 1371 H/1952 M di Hilwan, sebuah kota satelit yang terletak 25 km
sebelah Selatan kota Kairo pada usia 69 tahun. Kitab tafsir ini pertama kali diterbitkan oada tahun 1951 di Kairo.
Keunggulan tafsir ini antara lain terletak pada penafsirannya dengan gaya modern sesuai dengan kondisi
masyarakat yang berkembang; pilihana gaya bahasa yang disuguhkan kepada pembaca sifatnya ringan,
sederhana, dan mudah dipahami; penjelasan tafsir ayatnya bertolah dari hal yang global, kemudian baru diuraikan
rincian ayat demi ayat; dan menawarkan berbagai solusi alternatif berdasarkan makna-makna yang terkandung
dalam nash-nash Alquran. Di samping keunggulannya, kitab tafsir ini juga mengandung kelemahan, di antaranya
sedikit sekali mengutip hadis-hadis yang mengandung penafsiran ayat, dan tidak mengakumulasi pendapat para
ulama masa sebelumnya dan tidak pula melakukan pentarji¥an, sehingga cenderung dianggap kitab tafsir ini
merupakan ijtihad Al-Mar±g³ semata-mata.

21 Tafs³r Al-Azh±r karya Haji Abdul M±lik Kar³m Amrull±h atau lebih dikenal dengan  julukan Hamka,
lahir di Maninjau-Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 dan wafat di
Jakarta, 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Hamka adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, ahli filsafat,
aktivis politik, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama. Sikapnya yang konsisten
terhadap agama, menyebabkan dirinya acapkali berhadapan dengan berbagai rintangan, terutama terhadap
kebijakan pemerintah. Di dalam penjara ia mulai menulis Tafsir Al-Azhar. kelebihan tafsir ini terletak pada
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Sebagai sumber pendukung dari keempat tafsir di atas, digunakan pula masing-masing

dua kitab tafsir klasik dan modern. Kitab tafsir klasik diwakili Tafs³r Al-J±m³‘ li A¥k±m Al-

Qur’±n karya ‘Abdull±h Mu¥ammad bin A¥mad Al-An¡±r³ Al-Qur¯b³23 dan Tafs³r Al-

Qur’±n al-‘A§³m karya ‘Im±dudd³n Ab Fid±’ Ism±‘³l ibn ’Amr ibn Ka£³r.24 Sedangkan kit±b

tafs³r modern diwakili Tafs³r Al-Man±r karya Mu¥ammad Rasy³d Ri«±25 dan Tafs³r f³ ¨il±l

keluasan cakupan pengetahuan yang terkandung di dalamnya, karena tafsir ini mengakumulasi intisari berbagai
kandungan berbagai kitab tafsir, baik tafsir abad tafsir abad klasik, pertengahan maupun modern.

22 Tafsir Al-Mishbah adalah karya M. Quraish Shihab, seorang cendikiawan Muslim Indonesia yang
dikenal ahli dalam bidang tafsir Alquran. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia
sempat menjabat Wakil Ketua MUI, anggota Lajnah Pentashhih Alquran Kementerian Agama RI dan Rektor
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1993-1998). Keunggulan tafsir ini terletak pada penekanannya tentang
perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual,
sehingga pesan-pesan Alquran dapat difungsikan dalam kehidupan nyata, sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan kemajuan peradana masyarakat. Namun sebagai karya seorang insan yang tidak luput dari
kekurangan, kitab tafsir ini juga memiliki kelemahan, antara lain dalam banyak ayat Shihab tidak menekankan
asb±bun nuzl sebagai dasar analisi tafsir karena penafsirannya dikorelasikan dengan kehidupan masyarakat
kontemporer.

23 Tafs³r Al-J±m³‘ li A¥k±m Al-Qur’±n merupakan karya Ab ‘Abdull±h Mu¥ammad bin A¥mad bin Ab
Bakr Al-An¡±r³ Al-Qur¯b³, seorang ahli hadis dan mufassir yang terkenal yang berasal dari Qur¯bi (Cordoba,
Spanyol) dan mengikuti mazhab fiqih M±lik³. Kitab Tafs³r Al-J±m³‘ li A¥k±m Al-Qur’±n sering juga disebut
Tafs³r Al-Qur¯b³. Peneliti belum menemukan referensi tentang tahun kelahirannya. Ia wafat pada hari senin, 9
Syaw±l 671 H. Keunggulan tafsir ini antara lain memberikan kupasan yang rinci dari aspek bahasa; menyebutkan
ayat-ayat lain yang berkaitan dengan ayat pokok bahasan, demikian pula mencantumkan hadis-hadis dengan
sumbernya sebagai dalil; mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan
hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan; mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi
masing-masing; dan melakukan tarjih dengna mengambil pendapat yang dianggap paling benar. Pada sisi lain,
kekurangan tafs³r ini hanya dominan berbicara tentang aspek hukum, tidak mencantumkan kisah-kisah atau
sejarah, sehingga sering dianggap mengaburkan program besar Alquran sebagai petunjuk dan pedoman seluruh
aspek kehidupan.

24 Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m atau yang populer disebut Tafs³r Ibn Ka£³r merupakan salah satu kitab tafsir
yang banyak diterima dan tersebar di dunia Islam. Kitab tafsir ini ditulis oleh ‘Im±dudd³n Ab Fid±’ Ism±‘³l ibn
’Amr ibn Ka£³r ad-Dimasyq³ dan lebih dikenal dengan nama Ibn Ka£³r. Beliau lahir pada tahun 1301 M/701 H di
sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Ba¡ra di negeri Syam dan wafat pada tahun 1372 M/774 H di
Damaskus. Kelebihan kitab tafsir ini sangat kaya dengan riwayat baik hadis maupun atsar, bahkan hampir seluruh
hadis periwayatan dari Imam A¥mad ibn ¦anbal dalam kitab Al-Musnad tercantum dalam kitab tafsir ini. Kitab
tafsir ini memprioritaskan penafsiran Alquran dengan Alquran, jika tidak ditemukan baru selanjutnya ditafsirkan
dengan hadis Nabi Muhammad saw., kemudian pendapat para sahabat dan tabi‘in. Pada sisi lain, penafsiran ayat
sering dikaitkan dengan aspek historis dan pendapat ahli fiqih, jika ayat yang ditafsirkan berkaitan dengan
hukum. Kelemahan tafsir ini terdapat pada muatannya yang bersifat ringkas dan pada ayat-ayat tertentu terdapat
penafsiran yang kurang rinci.

25 Tafs³r Al-Man±r adalah karya dua orang ulama besar bernama Mu¥ammad ‘Abdh dan Mu¥ammad
Rasy³d Ri«±. Kitab tafsir ini pada awalnya bernama Tafs³r Al-Qur’±n al-¦ak³m, namun kemudian populer



65

Al-Qur’±n karangan Sayyid Qu¯b.26 Selain itu kitab-kitab tafsir yang disebutkan di atas, juga

kitab-kitab tafsir yang representatif diantaranya adalah Tafs³r Jal±ludd³n karangan Jal±l al-D³n

al-Suy¯³ dan Jal±l al-D³n Mahall³, dan Tafs³r Al-Qur’±n al-Kar³m karangan Mu¥ammad Farid

Wajd³.

Alasan menjadikan kitab-kitab tafsir sebagaimana tersebut di atas sebagai sumber

rujukan utama adalah karena kitab- kitab tersebut dianggap populer dalam dunia akademik

khususnya dalam kajian tafsir dan dalam kitab-kitab tafsir tersebut banyak memberi komentar

dalam mengulas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan pembahasan tentang ahl

(keluarga) yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini. Di samping itu, kitab-kitab tafsir

tersebut dianggap telah mewakili corak penafsiran pada masa klasik dan modern.

dengan sebutan Tafs³r Al-Man±r. Penulisnya Mu¥ammad ‘Abdh lahir di desa Mahallat Nasr Kabupaten Al-
Bihairah-Mesir pada tahun 1849 M dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905 M di Mesir. Sementara muridnya
Mu¥ammad Rasy³d Ri«± lahir di Qalmun, sebuah desa sekitar 4 km dari Tripoli, Libanon pada tanggal 27
Jumadil Awal 1282 H dan wafat di Mesir pada tanggal 23 Jumadil Awal 1354 H. bertepatan dengan tanggal 22
Agustus 1935 M. ‘Abdh menulis dan menyampaikan kuliah-kuliah tafsirnya dari surah Al-F±ti¥ah sampai srah
An-Nis±’ ayat 125. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya, menulis dan menafsirkan ayat-ayat Alquran sampai
dengan surah Ysuf ay±t 52. Menurut satu riwayat, penafsiran Ri«± sendiri sampai pada ayat 110, tetapi yang
dimuat pada majalah Al-Man±r hanya sampai ayat 52. Kelebihan kitab tafsir ini terdapat pada upaya penulisnya
menghimpun riwayat-riwayat shahih dan panadangan rasional yang menjelaskan hikmah-hikmah syari‘ah serta
sunatullah yang berlaku terhadap manusia dan menjelaskan fungsi Alquran sebagai petunjuk untuk seluruh
manusia pada setiap waktu dan tempat serta membandingkan antara petunjuknya denegan keadaan kaum
Muslimin dewasa ini. Kitab tafsir ini juga mengutamakan ketelitian redaksi ayat-ayat Alquran dan
menghubungkannya dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat, mempertemukan kebaikan
dunia dan akhirat, serta memadukan dengan teori-teori ilmu pengetahuan yanag valid. Kekurangan kitab tafsir ini
tidak dapat dijadikan rujukan yang komprehensif, sebab kajian hanya terbatas dari srah Al-F±ti¥ah sampai
surah Ysuf. Sebab ketika tulisan tafsir ini berlangsung dan belum tuntas, ‘Abdh dan Ri«± telah wafat. Lihat
Mu¥ammad ¦usain az-Zahab³, Tafs³r wa al-Mufassirn (Kairo: D±r al-¦ad³£, 2012), vol. 2, h. 507; Dadan
Rusmana, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 188-204.

26 Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n karya Sayyid Qu¯b, seorang penulis, pendidik, penyair Islam, dan juga anggota
utama Ikhwanul Muslimin Mesir, dilahirkan di Mu¡a, Provinsi Asyut-Mesir pada tanggal 9 Oktober 1906 dan
wafat di Mesir pada tanggal 29 Agustus 1966 dalam usia 59 tahun. Keunggulan tafsir ini terletak pada setiap
pembahasan ayatnya yang menekankan komitmen sangat tinggi terhadap aqidah Islam, gaya bahasa dan
kesusteraan yang menyentuh hati, serta kekayaan pemikiran dan gagasan tentang masalah sosial kemasyarakatan.
Namun kekurangannya, sebagian kalangan memandang tafsir ini kurang menggunakan metode akar kebahasaan,
sehingga pembahasan kajiannya cenderung seperti pidato-pidato keagamaan dari seorang da’i. Pada aspek lain,
gaya bahasa yang digunakan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan pengalaman pahit selama 10 tahun di penjara,
sebab beliau menulis dan menyelesaikan kitab tafsir ini ketika sedang berada di dalam penjara. Lihat A. Ilyas
Isma’il, Paradigma Dakwah Sayyid Qu¯b: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah (Jakarta: Penamadani,
2008), h. 95-100.
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Selanjutnya untuk memudahkan pencarian ayat-ayat Alquran yang diperlukan dalam

membahas tema-tema tertentu, maka kitab al-Mu’jam al-Mufahras l³ al-F±§ Al-Qur’±n al-

Kar³m yang disusun oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-B±q³ penulis digunakan sebagai buku

pedoman. Kemudian juga akan digunakan literatur-literatur lain yang dapat mendukung atau

sesuai dengan kajian penelitian ini, seperti literatur tentang ilmu pendidikan dan filsafat

pendidikan Islam.

Sebagai dasar rujukan untuk analisis makna kata-kata dan term-term tertentu dari ayat-

ayat Alquran, penulis gunakan kitab Al-Mufrad±t f³ Gar³b Al-Qur’±n yang disusun oleh Ab

al-Q±sim al-Husain ibn Mu¥ammad al-Rag³b al-Asfah±n³. Selanjutnya agar pembahasan

mengenai kata-kata dan term-term dalam Alquran lebih lengkap, maka kamus-kamus besar

juga digunakan, khususnya Lis±n al-‘Ar±b karangan Ibn Mun©³r al-An¡±r³ (1232-1311 M).

Sumber sekunder lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat para

ilmuwan Muslim atau ahli pendidikan Islam abad pertengahan hingga abad modern yang

memiliki relevansi dengan konsep pendidikan keluarga dalam Alquran, seperti ‘Abdull±h

N±¡i¥ ‘Ulw±n, Al³ Ysuf a¡-¢ubk³, dan Mu¥ammad Said Murs³.

C. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan empat tahap yang berjalan secara siklus sebagai

berikut:

Pertama, memilih ayat-ayat secara content (isi) mengandung muatan makna pendidikan

keluarga, yang dilihat dari dua aspek lahir ayat atau aspek asb±bun nuzlnya, atau dapat pula

dilihat pada dua aspek sekaligus, yaitu aspek makna lahir  ayat dan asb±bun nuzlnya.

Kedua menentukan makna pokok atau lahir ayat yang berkaitan dengan makana

kebahasaan atau makan semantik yang menjadi bagian penting dalam istilah tersebut,

sedangkan makna nasabi merupakan makna tambahan yang terjadi, karena istilah itu

dihubungkan dengan konteks kalimat tempat istilah itu berada.
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Ketiga, melakukan analisis terhadap maksud dan sasaran ayat-ayat yang berkenaan

dengan tema yang dibahas, kemudian merumuskan teori baru pada setiaip sub pembahasan

yang dikemas dari hasil analisis.

Keempat menyimpulkan hasil temuan dari ayat-ayat yang dianalisis dengan

menjadikan konsep Alquran sebagai solusi dalam menjawab persoalan-persoalan yang

terdapat pada rumusan masalah penelitian.

D.  Langkah-langkah Penelitian

Langkah pertama adalah membahas bentuk-bentuk ungkapan pendidikan dalam

Alquran, baik terma ahl dengan ragam kata jadiannya (i¡tiqaq-nya) maupun terma lain yang

sepadan dengan ahl, atau tidak sepadan tetapi mengandung makna pendidikan. Tahap atau

langkah ini sangat penting untuk memasuki tahap berikutnya, karena dengan memahami

terma-terma itu akan diketahui hubungan antara terma ahl dengan terma-terma lainnya,

sekaligus membuktikan bahwa ahl adalah terma yang berdimensi banyak dan merupakan

lingkungan keluarga menurut petunjuk Alquran.

Langkah kedua adalah menjelaskan bagaimana konsep pendidikan keluarga?

Langkah ketiga adalah menjelaskan aspek-aspek pendidikan keluarga dalam Alquran?

Langkah keempat adalah bagaimana dasar-dasar pendidikan keluarga dalam Alquran?

Langkah  kelima adalah menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip keluarga

dalam Alquran?

Langkah keenam adalah menjelaskan bagaimana deskripsi pendidikan keluarga dalam

pendidikan?

Langkah ketujuh adalah menjelaskan bagaimana aplikasi pendidikan keluarga dalam

konteks kekinian?

E. Tehnik Penulisan

Kajian penelitian ini menggunakan teknik penulisan laporan yang berpedoman kepada

buku “Pedoman Penulisan Disertasi Program Pascasarjana UIN-SU” yang diterbitkan oleh

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (PPs IAIN-SU).
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BAB IV

ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN KELUARGA

DALAM ALQURAN

A. Tujuan Pendidikan Keluarga Menurut Alquran

Tujuan pendidikan keluarga menurut Alquran adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meneguhkan fitrah anak

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                  
          1

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fithrah Allah
yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. tidak ada peubahan fithrah pada Allah,
(itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Ibn Ka£³r dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m menjelaskan tentang ayat ini, maka

perkokohlah pandanganmu dan istiqamahlah di atas agama yang disyari’atkan Allah

kepadamu, berupa kesucian millah Ibr±h³m yang Allah bimbing kamu kepadanya, dan

disempurnakan oleh agama Allah itu untukmu dengan sangat sempurna. Di samping itu

hendaknya engkau konsekuen terhadap fithrah lurusmu yang di fithrahkan Allah atas

makhluk-Nya. Karena Allah telah memfithrahkan makhluk-Nya untuk mengenal dan

mengesakan-Nya yang tidak ada Ilah (Yang Haq) selain-Nya,2 sebagaimana penjelasan dalam

firman-Nya:

                           
                 3

1 QS. Ar-Rm/30: 30.
2 Im±dudd³n Ab Fid±’ Ism±’³l ibn ‘Amr Ka£³r, Tafs³r al-Qur’±n al-‘A§³m, (Mesir: D±r al-Hilal, 1414

H), jilid 7, h. 175.
3 QS. Al-A’r±f/7: 172.
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“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah
Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”
(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
“Sesungguhnya kami (Ban³ ²dam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan

Tuhan)”.

Di dalam Tafs³r al-Azh±r, Hamka menjelaskan bahwa tegakkanlah wajahmu, artinya

berjalanlah tetap di atas jalan agama yang telah dijadikan syari’at oleh Allah untuk engkau.

Agama itu adalah agama yang disebut hanif, yang sama artinya dengan mustaq³m, yaitu lurus,

tidak berbelok ke kiri dan ke kanan. Hanif ini pula yang disebut untuk Agama Nabi Ibr±h³m.

Bahkan dijelaskan yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad sekarang ini ialah agama hanif itu,

a¡-¡ir±¯al mustaq³m itu, sesudah banyak diselewengkan atau dibelokkan dari tujuan semula

oleh anak cucunya, baik anak cucu yang dari keturunan Bani Israil atau anak cucu dari Bani

Ism±‘³l.4 Kata        (fa’aqim wajhaka) yang dimaksud adalah perintah untuk

mempertahankan dan meningkatkan upaya menghadapkan diri kepada Allah, secara sempurna

karerna selama ini kaum muslimin apalagi Nabi Muhammad saw. telah menghadapkan wajah

kepada tuntunan agama-Nya. Dari perintah di atas tersirat juga perintah untuk tidak

menghiraukan gangguan kaum musyrikin, yang ketika turunnya ayat ini di Mekkah, masih

cukup banyak.5

Kata    (¥an³fan) biasa diartikan lurus atau cenderung kepada sesuatu. Kata ini

telapak pasangannya. Yang kanan condong ke arah kanan. Ini menjadikan manusia dapat

berjalan dengan lurus. Kelurusan itu, menjadikan si pejalan tidak miring ke kiri dan ke kanan.6

4 Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), jilid
7, h. 5515.

5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera
Hati, 2002), vol. 11, h. 52.

6 Ibid., h. 53.
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Kata ة  (fi¯rah) terambil dari kata fa¯ara yang berarti mencipta. Sementara pakar

menambahkan, fi¯rah adalah mencipta sesuatu pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya.

Dengan demikian kata tersebut dapat dipahami dalam arti asal kejadian atau bawaan sejak

lahir.7

Berbeda pendapat ulama tentang maksud kata fi¯rah pada ayat ini. Ada yang

berpendapat bahwa fi¯rah yang dimaksud adalah keyakinan tentang keesaan Allah swt. yang

telah ditanamkan Allah dalam diri setiap insan.8 Dalam konteks ini sementara ulama

menguatkannya dengan hadis Nabi:

ثـََنا اْبُن َأِيب ِذْئٍب َعْن الزُّْهرِيِّ َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َأِيب ُهَريْـ  ثـََنا آَدُم َحدَّ رََة َحدَّ
َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبـََواُه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد 

9يـَُهوَِّدانِِه أَْو يـَُنصَِّرانِِه أَْو ُميَجَِّسانِِه 

“Diriwayatkan dari ²dam diriwayatkan dari Ibn Ab Dzi’b dari az-Zuhr³ dari Ab Salamah
bin ‘Abdurra¥m±n dari Ab Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Setiap anak
yang dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan

beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.”

Maka sejak akal itu sebagai insan, pengakuan akan adanya Maha Pencipta itu adalah

fithrah, sama tumbuh dengan akal, bahkan boleh dikatakan bahwa dia adalah sebagian dari

yang menumbuhsuburkan akal.10

2. Mewujudkan generasi yang memiliki iman yang kuat.

                          
  11

7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ab al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyair³ an-Naisabur³, ¢a¥³¥ Muslim (Saudi ‘Arabiyyah:

Idarah al-Buhu£ ‘Ilmiyyah wa Ifta’ wa ad-Da’wah wa al-Irsy±d, 1400 H), jz 1, h. 246.
10 Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 7, h. 5516.
11 QS. An-Nis±’/4: 9.
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“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh
sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.”

Rasululllah saw. bersabda:

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َسْعِد ْبِن إِبـَْراِهيَم َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب  ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم َحدَّ َحدَّ
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعوُدِين َوأَنَا ِمبَكََّة َوُهَو َيْكرَُه أَْن َجاَء النَِّيبُّ َوقَّاٍص َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َها قَاَل يـَْرَحُم اللَُّه اْبَن َعْفَراَء قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أُوِصي ِمبَاِيل  ُكلِِّه َميُوَت بِاْألَْرِض الَِّيت َهاَجَر ِمنـْ
َال قـُْلُت الثـُُّلُث قَاَل فَالثـُُّلُث َوالثـُُّلُث َكِثٌري إِنََّك َأْن َتدََع َورَثـََتَك قَاَل َال قـُْلُت فَالشَّْطُر قَاَل 

ٌر ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة يـََتَكفَُّفوَن النَّاَس ِيف أَْيِديِهْم َوإِنََّك َمْهَما أَنـَْفْقَت ِمْن نـَفَ  َقٍة َأْغِنَياَء َخيـْ
ُة الَِّيت تـَْرفـَُعَها ِإَىل ِيف اْمَرأَِتَك َوَعَسى اللَُّه َأْن يـَْرفـََعَك فـَيَـْنَتِفَع ِبَك نَاٌس فَِإنـََّها َصَدَقٌة َحىتَّ اللُّْقمَ 

12َوُيَضرَّ ِبَك آَخُروَن وَملَْ َيُكْن َلُه يـَْوَمِئٍذ ِإالَّ ابـَْنةٌ 

“Telah bercerita kepada kami Ab Nu’aim telah bercerita kepada kami Sufy±n dari Sa‘ad bin
Ibr±h³m dari ‘²mir bin Sa‘ad dari Sa‘ad bin Ab³ Waq±¡ ra. berkata, Nabi saw. datang
menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Mekkah.” Dia tidak suka bila meninggal
dunia di negeri di mana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda: “semoga Allah
merahmati Ibn ‘Afr±’.” Aku katakan: “wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk
menyerahkan seluruh hartaku”. Beliau bersabda: “jangan”. Aku katakan: “setengahnya” beliau
bersabda: “jangan.” Aku katakan lagi: “sepertiganya”. Beliau bersabda: “ya, sepertiganya dan
sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam
keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu
mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja
yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk sedekah sekalipun satu
suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu di
mana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan mu«arat
orang-orang yang lainnya”. Saat itu dia (Sa‘ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak
perempuan.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

12 Ab Mu¥ammad ibn Mu¥ammad Ism±’³l al-Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, (Saudi ‘Arabiyyah: Idarah al-
Bu¥u£ wa al-Ift±‘ wa ad-Da‘wah wa al-Irsy±d, t.t.), kitab wasiat, bab meninggalkan ahli waris dalam keadaan
kaya, hadis nomor 2537.
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ثـََنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن قَال مسَِْعُت  ثـََنا َسِعيُد ْبُن يـَْعُقوَب الطَّاَلَقاِينُّ َحدَّ َأِيب ُحيَدُِّث َعْن َحدَّ
َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن قـََبَض يَِتيًما ِمْن بـَْنيِ َحَنٍش َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاسٍ 

13َال يـُْغَفُر لَهُ اْلُمْسِلِمَني ِإَىل َطَعاِمِه َوَشَرابِِه أَْدَخَلُه اللَُّه اْجلَنََّة ِإالَّ َأْن يـَْعَمَل َذنـًْبا 

“Telah menceritakan kepada kami Sa'³d bin Ya‘qb A¯-°±liq±n³ telah menceritakan kepada
kami Al Mu‘tamir bin Sulaim±n berkata, saya mendengar bapakku menceritakan dari Hanasy
dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abb±s ra. berkata: “Barangsiapa yang memelihara anak yatim dan
memberinya makan dan minum niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga kecuali
jika dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni.”

Di dalam Tafs³r f³ ¨il±l al-Qur’±n,14 Qu¯b memperingatkan agar jangan memakan harta

anak yatim dan untuk memberikan dua macam sentuhan yang kuat terhadap hati seseorang.

Pertama, menyentuh tempat persembunyian kasih sayang orangtua kepada anak-anak yang

lemah, dan takwa kepada Allah Yang Menghitung dan Maha Mengawasi. Kedua, menyentuh

tempat yang menakutkan, berupa api yang menyala-nyala, yang dikemukakan dalam bentuk

pemandangan inderawi yang menakutkan.

Demikianlah sentuhan pertama menyentuh lubuk hati, hati orangtua yang amat sensitif

terhadap anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Digambarkannya anak keturunan mereka patah

sayapnya, dengan tidak ada orang yang menaruh kasih sayang dan melindunginya. Dilukiskan

demikian kepada mereka tentang anak-anak yatim yang urusannya diserahkan kepada mereka

setelah anak-anak itu kehilangan (ditinggal) orangtuanya. Mereka sendiri tidak mengetahui

kepada siapa anak-anak mereka akan diserahkan sepeninggal mereka nanti, sebagaimana dulu

urusan anak-anak yatim itu diseraahkan kepada mereka.

Di samping itu, dipesankan kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah di dalam

mengurusi anak-anak kecil yang diserahkan pengurusan oleh Allah kepada mereka. Dengan

harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurusi anak-anak mereka

dengan penuh ketakwaan, perhatian, dan kasih sayang. Dipesankan juga kepada mereka

13 Tirmi©³, ¢a¥³¥ Sunan at-Tirmi©³, kitab berbakti dan menyambung silaturrahim, bab kasih sayang
terhadap anak yatim dan mengasuhnya, hadis nomor 1840.

14 Sayyid Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l al-Qur’±n, (Beirut: D±r al-Syurq, 1992), jilid 2, h. 287.



73

supaya mengucapkan perkataan yang baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka

pelihara itu, sebagaimana mereka memelihara harta mereka.15

Sentuhan kedua, yaitu dalam gambaran yang menakutkan, gambaran api neraka di

dalam perut dan gambaran api yang menyala-nyala sejauh mata memandang. Sesungguhnya

harta (anak-anak yatim yang mereka makan secara aniaya) ini adalah api neraka, dan mereka

memakan api ini. Tempat kembali mereka adalah ke neraka yang membakar perut dan kulit

mereka. Api di dalam api dan api di luar. Melalui ayat ini jiwa kaum muslimin diharapkan

tumbuh perasaan takut, dan takwa di dalam bersentuhan dengan harta anak yatim. 16

Ayat ini memberikan tuntunan, bahwa berwasiat bagi orangtua yang akan wafat sangat

dipentingkan dalam hal mengatur harta benda yang akan ditinggalkannya, jangan sampai

meninggalkan anak-anak dalam keadaan hidup terlantar dan lemah, yang mereka khawatir

terhadap kesejahteraan mereka.17 Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِ  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوَعِليُّ ْبُن ُحمَمٍَّد الطََّناِفِسيُّ قَاَال َحدَّ ْدرِيَس َعْن َحدَّ
قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه رَبِيَعَة ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي ْبِن َحبَّاَن َعْن اْألَْعرَِج َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ 

ٌر َوَأَحبُّ ِإَىل اللَِّه ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف  18َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخيـْ

“Ab Bakar bin Ab³ Syaibah dan ‘Al³ bin Mu¥ammad a¯-°an±fisi meriwayatkan dia berkata,
‘Abdull±h bin Idr³s dari Rab³’ah bin U£m±n dari Mu¥ammad bin Ya¥ya ¦abban dari al-A’raj
dari Ab Hurairah dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Mukmin yang kuat lebih baik dan
lebih dicintai Allah dari pada mukmin yang lemah.”

3. Mewujudkan anak yang menjadi qurrata a’yun

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                            
19

“Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri
kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi
orang-orang yang bertakwa.”

15 Ibid.
16 Ibid.
17 A¥mad Mu¡¯af± al-Mar±g³, Tafs³r Al-Mar±g³, (Beirut: D±r al-Fikr, t.t.), jilid 2, h. 110.
18 Ibn M±jah, ¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitab muqaddimah, bab takdir, hadis nomor 76.
19 QS. Al-Furq±n/25: 74.
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Menurut Quraish Shihab, di dalam Tafsir Al-Mishbah kata    (qurrah) pada mulanya

berarti dingin. Yang dimaksud di sini adalah menggembirakan. Sementara ulama berpendapat

bahwa air mata yang mengalir dingin menunjukkan kegembiraan, sedang yang hangat

menunjukkan kesedihan. Karena itu pada masa lalu, di mana gadis-gadis masih malu

menunjukkan perasaan atau kesedihannya menerima calon suami, para wali menemukann

indikator penerimaan atau penolakannya melalui air matanya. Bila dingin maka itu berarti ia

bergembira menerima pinangan, dan bila hangat itu tanda penolakan. Ada juga yang

berpendapat bahwa masyarakat Mekkah pada umumnya merasa sangat terganggu dengan

teriknya matahari dan datangnya musim panas. Sebaliknya mereka menyambut gembira

kedatangan musim dingin, apalagi dingin di daerah sana tidak terlalu menyengat. Dari sini

kata terssebut diartikan juga dengan kegembiraan. 20

Ayat ini membuktikan bahwa sifat-sifat hamba-hamba Allah yang terpuji ini tidak

hanya terbatas pada upaya menghiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi juga memberikan

perhatian kepada keluarga dan anak keturunan, bahkan masyarakat umum. Doa mereka itu

tentu saja dibarengi dengan usaha mendidikanak dan keluarga agar menjadi manusia-manusia

terhormat, karena anak dan pasangan tidak dapat menjadi penyejuk mata tanpa keberagamaan

yang baik, budi pekerti yang luhur serta pengetahuana yang memadai.

Kata    (imam) terambil dari kata amma- ya’ummu yang berarti menuju, menumpu

tau meneladani. Dari akar kata yang sama lahir antara lain kata ummyang berarti ibu dan

imam yang maknanya pemimpin, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan dan

harapan. Ada juga yang berpendapat bahwa kata imam pada mulanya berarti cetakan, seperti

cetakan untuk membuat sesuatu yang serupa bentuknya dengan cetaakan itu. Dari sini,

kemudian imam artinya teladan. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas keshalehan

dalam kehidupan di dunia ini, yaitu menyangkut pasangan hidup dan anak keturunan serta

keteladanan bagi orang-orang yang bertakwa.

4. Membentuk anak yang shalih

20 Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 9, h. 545.
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Di dalam Alquran Allah swt. berfirman:

                        
                   

   21

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan
isterinya, agar dia merasa senang kepadanya, maka setelah dicampurinya, isterinya itu
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (beberapa waktu),
kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami dan isteri) bermohon kepada Allah,
Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang ṣālih,
tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Al-Mar±g³ di dalam Tafs³r al-Mar±g³ menjelaskan bahwa Allahlah yang menciptakan

manusia dari satu jenis, sehingga jadilah mereka berdua berpasangan laki-laki dan perempuan.

Namun, tatkala hampir tiba saatnya bersalin, sementara anak yang dikandungnya semakin

besar, maka kedua insan itu (²dam dan Hawa) menengadahkan diri kepada Allah, dengan

memanjatkan doa-doa, agar Allah berkenan menganugerahi mereka berdua seorang anak yang

shalih.22 Maksudnya adalah anak yang sempurna, anak yang normal,23 seorang bayi yang

sempurna kejadiannya, sehingga kelak dapat menunaikan pekerjaan-pekerjaan berguna, yang

mesti dilakukan oleh manusia.24

Doa orangtua kepada Allah untuk dianugerahi anak yang shalih sempurna dan tanpa

cacat, adalah gambaran dari gejolak hati setiap orangtua. Baik doa itu mereka ucapkan

maupun hanya terlintas dalam hati. Betapa tidak anak yang dikandung adalah harapan

orangtua bahkan bagian daari diri mereka. Keduanya menginginkan untuk apa dari yang lebih

baik dari perolehan dirinya sendiri. Doa tersebut adalah gambaran pertama dari cinta orangtua

terhadap anaknya.25

21 QS. Al-A’r±f/7: 189.
22 Al-Mar±g³, Tafs³r Al-Mar±g³, juz  9, h. 261-263.
23 Ibn Kaṡir, Tafsῑr Al-Qur’±n al-‘A§³m , juz 3, h. 500.
24 Al-Mar±g³, Tafsῑr al-Mar±g³, juz  9, h,. 263.
25 Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 5, h. 340-341.
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Ayat ini menggambarkan benar-benar keinginan suami-isteri, terutama yang baru

berumahtangga. Pada umumnya orang terlebih dahulu menginginkan anak laki-laki. Tetapi

meskipun dapat anak perempuan, merekapun bersyukur juga. Dan ayat ini sesuai dengan

perasaan orang Arab pada masa ayat ini diturunkan, yaitu lebih menginginkan anak laki-laki.26

Kata     (asy-sy±kir³n) terambil dari kata  (syukur) yang hakikatnya

menurut pengertian agama adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan

penganugerahannya. Mensyukuri kehadiran anak, berarti mendidiknya dengan

mengembangkan potensi-potensinya, sehingga ia dapat mengenal Allah swt. dan berguna

untuk masyarakatnya.27

Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m28 menjelaskan bahwa Allah swt.

menciptakan umat manusia ini secara keseluruhan dari diri Nabi ²dam, darinya pula Allah

demikian tidak ada ikatan antara dua ruh yang lebih agung dari

pada ikatan antara suami dan istri.

5. Menyelamatkan keluarga dari azab neraka.

Allah swt. berfirman:

                              
               29

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras,
dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا بـَْهُز ْبُن َحِكيمٍ  ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ َويَزِيُد ْبُن َهاُروَن قَاَال َحدَّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َمِنيٍع َحدَّ َعْن َحدَّ
ِه قَالَ  َها َوَما َنذَ أَبِيِه َعْن َجدِّ ُر قَاَل اْحَفْظ َعْورََتَك ِإالَّ ِمْن قـُْلُت يَا َنِيبَّ اللَِّه َعْورَاتـَُنا َما نَْأِيت ِمنـْ

26 Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 4, h. 2647.
27 Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 5, h. 341
28 Ibn Kaṡir, Tafsῑr, Al-Qur’±n, jilid 3, h. 499.
29 QS. At-Ta¥r³m/66: 6.
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َزْوَجِتَك أَْو َما َمَلَكْت َميِيُنَك قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإَذا َكاَن اْلَقْوُم بـَْعُضُهْم ِيف بـَْعٍض قَاَل ِإْن 
َأَحُدنَا َخالًِيا قَاَل فَاللَُّه اْسَتَطْعَت َأْن َال يـََراَها َأَحٌد َفَال يـَرَاَها قَاَل قـُْلُت يَا َنِيبَّ اللَِّه ِإَذا َكانَ 

30َأَحقُّ َأْن ُيْسَتْحَيا ِمْنُه ِمْن النَّاسِ 

“Telah menceritakan kepada kami A¥mad bin Man³’ telah menceritakan kepada kami Mu‘±©
dan Yaz³d bin Harn keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hak³m dari
ayahnya dari kakeknya ia berkata, Aku berkata, “Wahai Nabiyullah, manakah aurat kami yang
harus kami tutupi dan yang kami biarkan terbuka?” Beliau menjawab: “Jagalah auratmu
kecuali dari istrimu atau budakmu.” Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, bila dengan sejenis?”
Beliau menjawab: “Bila kau mampu agar tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka jangan
sampai ia melihatnya.” Aku berkata, “Wahai Nabiyullah, bila salah seorang dari kami
sendirian?” Beliau menjawab: “Hendaknya ia lebih layak untuk malu kepada Allah daripada
kepada manusia.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا َصاِلُح ْبُن َحيَّاَن قَاَل قَاَل َعاِمرٌ  ثـََنا اْلُمَحاِرِيبُّ قَاَل َحدَّ َأْخبَـَرنَا ُحمَمٌَّد ُهَو اْبُن َسَالٍم َحدَّ
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َثَالثٌَة َهلُْم َأْجرَاِن لَ الشَّْعِيبُّ َحدََّثِين أَبُو بـُْرَدَة َعْن أَبِيِه قَا

َوآَمَنِ ُحمَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َواْلَعْبُد اْلَمْمُلوُك ِإَذا أَدَّى َرُجٌل ِمْنَ ْهِل اْلِكَتاِب آَمَن بَِنِبيِّهِ 
َوَرُجٌل َكاَنْت ِعْنَدُه أََمٌة َفَأدَّبـََها َفَأْحَسَن تَْأِديبَـَها َوَعلََّمَها فََأْحَسَن َحقَّ اللَِّه َوَحقَّ َمَوالِيهِ 

31تـَْعِليَمَها ُمثَّ َأْعتَـَقَها فـَتَـَزوََّجَها فـََلُه َأْجَرانِ 

“Telah mengabarkan kepada kami Mu¥ammad Ibn Sal±m, telah menceritakan kepada kami
al- Mu¥±ribi berkata, telah menceritakan kepada kami ¢ali¥ bin Al Hayy±n berkata, telah
berkata '²mir Asy-Sya‘bi, telah menceritakan kepadaku Ab Burdah dari bapaknya berkata,
Rasulullah saw. telah bersabda: “Ada tiga orang yang akan mendapat pahala dua kali,
seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman kepada Muhammad saw.,
dan seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Dan seseorang yang
memiliki hamba sahaya wanita lalu dia memperlakukannya dengan baik, mendidiknya dengan
baik, dan mengajarkan kepadanya dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian
membebaskannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala.”

30 Hadis ini tergolong syar³f marf‘ dan sebagian perawi dinilai £iqah, £iqah ¥afi§, dan £iqah ¡adq. At-
Tirmi©³, ¢a¥³¥ Sunan at-Tirmi©³, kitab adab, bab menjaga aurat, hadis nomor 2718.

31 Hadis ini tergolong syar³f marf‘ sebagian perawi dinilai £iqah £ubut dan ¥afi§. Bukh±ri, ¢a¥³¥
Bukh±r³, kitab ilmu, bab mengajarkan ilmu kepada hamba sahaya dan keluarga, hadis nomor 95.
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Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َصاِلِح ْبِن َصاِلحِ  ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َسِعيٍد أَبُو َسِعيٍد اْألََشجُّ َحدَّ َحدَّ
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأِيب ُموَسى قَالَ ْبِن َحيٍّ َعْن الشَّْعِيبِّ َعْن َأِيب بـُْرَدَة َعنْ 

َجَها فـََلُه َمْن َكاَنْت َلُه َجارِيٌَة َفَأدَّبـََها َفَأْحَسَن أََدبـََها َوَعلََّمَها َفَأْحَسَن تـَْعِليَمَها ُمثَّ أَْعتَـَقَها َوتـََزوَّ 
َا َرُجٍل ِمْن أَْهِل  32اْلِكَتاِب آَمَن بَِنِبيِِّه َوآَمَن ِمبَُحمٍَّد فـََلُه َأْجَرانِ َأْجَراِن َوأَميُّ

“Telah menceritakan kepada kami Abdull±h bin Sa‘³d Ab Sa'id al-Asyakh berkata, telah
menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaim±n dari ¢±lih bin ¢lih bin ¦ay dari asy-Sya‘b³
dari Ab Burdah dari Ab Ms± ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa
memiliki budak wanita, ia mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, ia ajari dengan
sebaik-baik pengajaran, kemudian ia merdekakan dan nikahkan, maka ia mendapat dua pahala.
Laki-laki mana saja dari ahli kitab, ia beriman kepada Nabi-Nya dan juga kepada Nabi
Muhammad, maka ia mendapatkan dua pahala. Budak mana saja yang melaksanakan hak
Rabbnya dan hak tuannya, maka ia mendapatkan dua pahala.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا اْبُن َأِيب زَاِئَدَة قَاَل َصاِلُح ْبُن َصاِلٍح َعْن َعاِمٍر َعْن َأِيب َأْخبَـَرنَا  يـَْعُقوُب ْبُن إِبـَْراِهيَم قَاَل َحدَّ
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َثَالثٌَة يـُْؤتـَْوَن بـُْرَدَة ْبِن َأِيب ُموَسى َعْن َأِيب ُموَسى قَالَ 

ا َمرَّتـَْنيِ َرُجٌل َكاَنْت َلُه أََمٌة َفَأدَّبـََها َفَأْحَسَن أََدبـََها َوَعلََّمَها َفَأْحَسَن تـَْعِليَمَها ُمثَّ أَْعتَـَقهَ َأْجَرُهمْ 
33َوتـََزوََّجَها َوَعْبٌد يـَُؤدِّي َحقَّ اللَِّه َوَحقَّ َمَوالِيِه َوُمْؤِمُن َأْهِل اْلِكَتابِ 

“Telah mengabarkan kepada kami Ya‘qb bin Ibr±h³m, ia berkata; telah menceritakan kepada
kami Ibn Ab³ Zaidah, ia berkata; telah menceritakan kepadaku ¢ali¥ bin ¢ali¥ dari ‘²mir
dari Ab Burdah bin Ab Ms± dari Ab Ms±, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Tiga
golongan yang diberi pahalanya dua kali, yaitu seorang laki-laki yang memiliki sahaya wanita
kemudian mendidiknya dengan baik dan mengajarinya dengan baik, kemudian
memerdekakannya dan menikahinya. Dan seorang sahaya yang menunaikan hak Allah dan
hak tuan-tuannya, serta seorang mukmin dari kalangan ahli kitab.”

Rasulullah saw. bersabda:

32 Hadis ini tergolong hadis syar³f marf‘, sebagian perawi dinilai £iqah ¡adq, ¡adq £iqah. Ibn
M±jah, ¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitab nikah, bab seorang laki-laki memerdekakan budak wanitanya, kemudian
menikahinya, hadis nomor 1946.

33 Hadis ini tegolong hadis syar³f marf’, sebagian perawi dinilai ¡adq, £iqah, ¥±fi§. An-Nas±’³, ¢a¥³¥
Sunan an-Nas±’³, kitab pernikahan, bab membebaskan hamba sahaya lantas menikahinya, hadis nomor 3292.
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ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َأِيب ِإْسَحاَق قَاَل مسَِْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْعِقٍل قَالَ  ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحدَّ َحدَّ
َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل اتـَُّقوا مسَِْعُت َعِديَّ ْبَن َحامتٍِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَلَسِمْعُت 

34النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َمتْرَةٍ 

“Telah menceritakan kepada kami Sulaim±n bin ¦arb telah menceritakan kepada kami
Syu‘bah dari Ab Is¥±q berkata, aku mendengar ‘Abdull±h bin Ma‘qil berkata, aku
mendengar ‘²d³ bin ¦atim ra. berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Jagalah
kalian dari neraka sekalipun dengan (bersedekah) sebutir kurma.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه بْ  ثـََنا َعْبُد َحدَّ ُن اْلُمَباَرِك َأْخبَـَرنَا َمْعَمٌر َعْن اْبِن ِشَهاٍب َحدَّ
َدَخَلْت اْمَرأٌَة َمَعَها ابـَْنَتاِن َهلَا َفَسأََلْت اللَِّه ْبُن َأِيب َبْكِر ْبِن َحْزٍم َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ 

َر َمتَْرٍة َفَأعْ  َها ُمثَّ قَاَمْت فـََلْم جتَِْد ِعْنِدي َشْيًئا َغيـْ َها وَملَْ تَْأُكْل ِمنـْ َها بـَْنيَ ابـَْنتَـيـْ طَْيتُـَها ِإيَّاَها فـََقَسَمتـْ
َسلََّم َمْن َفَخَرَجْت َفَدَخَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخبَـْرتُُه فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 

ًرا ِمْن النَّارِ ابـُْتِلَي ِبَشْيٍء ِمْن هَ  قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن ِذِه اْلبَـَناِت ُكنَّ َلُه ِستـْ
35َصِحيحٌ 

“Telah menceritakan kepada kami A¥mad bin Mu¥ammad, telah mengabarkan kepada kami
Abdull±h bin Mubarak, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Ibn Ab Syih±b, telah
menceritakan kepada kami Abdull±h bin Ab Bakr bin Hazm dari ‘Urwah dari ‘²isyah ia
berkata, seorang wanita masuk menemuiku bersama dengan dua orang anak wanitanya, lalu
wanita itu meminta, namun ia tidak mendapatkan sesuatu dariku kecuali kurma. Kemudian
aku pun memberikan kurma itu padanya, lalu wanita itu membagikannya pada kedua anak
wanitanya, sedang ia sendiri tidak memakannya. Kemudian wanita itu berdiri dan keluar.

34 Hadis ini sebagian perawi dinilai £iqah, £iqah ma’mun, £iqah £ubut. Bukh±ri, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab
zakat, bab peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma dan sedikit yang
dikeluarkan sudah dianggap sedekah, hadis nomor 1328.

35 Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan kwalitas perawi sebagian dinilai £iqah ¥±fi§. At-
Tirmi©³, ¢a¥³¥ Sunan at-Tirmi©³, kitab menyambung silaturrahmi, bab menafkahi anak dan saudara perempuan,
nomor hadis 1838; Lihat Im±m A¥mad bin Mu¥ammad bin Hanbal, Musnad Im±m A¥mad, kitab sisa musnad
sahabat Anshar, bab lanjutan musnad yang lalu, hadis nomor 24866; Lihat juga Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab
zakat, bab pelihara diri kalian dari siksa api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, hadis nomor 1329,
5536. Muslim, Lihat juga Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab berbuat baik, menyambut silaturrahmi dan adab, bab
keutamaan berlaku baik kepada anak perempuan, hadis nomor 4763.
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Sesudah itu, Nabi masuk dan akupun langsung mengabarkan hal itu pada beliau, maka Nabi
saw. bersabda: “Siapa yang diuji karena memelihara anak-anak wanita ini, maka mereka akan
menjadi tameng baginya dari api neraka.” Abu Isa berkata, ini adalah hadis ¥asan ¡a¥³¥.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا  ثـََنا ُمَسدٌَّد َحدَّ َخاِلٌد َحدَّثـََنا ُسَهْيٌل يـَْعِين اْبَن َأِيب َصاِلٍح َعْن َسِعيٍد اْألَْعَشى قَاَل أَبُو َحدَّ
َداُود َوُهَو َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ُمْكِمٍل الزُّْهرِيُّ َعْن أَيُّوَب ْبِن َبِشٍري اْألَْنَصارِيِّ َعْن َأِيب 

وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َعاَل َثَالَث بـََناٍت فََأدَّبـَُهنَّ قَاَل َرسُ َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ قَالَ 
ََذا َوَزوََّجُهنَّ َوَأْحَسَن ِإلَْيِهنَّ فـََلُه اْجلَنَّةُ  ثـََنا َجرِيٌر َعْن ُسَهْيٍل ِ ثـََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى َحدَّ َحدَّ

ْسَناِد قَاَل َثَالُث َأَخَواٍت  36َأْو َثَالُث بـََناٍت أَْو بِْنَتاِن َأْو ُأْخَتانِ اْإلِ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Kh±lid
berkata, telah menceritakan kepada kami Suhail -maksudnya Suhail bin Ab ¢±li¥ dari Sa‘³d
Al-A‘sya -Ab D±ud berkata, dia adalah Sa‘³d bin 'Abdurrahm±n bin Mukmil Az-Zuhr³ dari
Ayyb bin Basy³r al-An¡ari dari Abu Sa'id Al Khudr³ ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda:
“Barangsiapa memelihara tiga orang anak wanita, lalu ia mendidik dan menikahkan mereka,
serta berbuat baik kepada mereka. maka ia akan mendapatkan surga.” Telah menceritakan
kepada kami Ysuf bin Ms± berkata, telah menceritakan kepada kami Jar³r dari Suhail
dengan sanad ini, ia menyebutkan, “Tiga saudara perempuan, atau tiga anak perempuan, atau
dua anak perempuan, atau dua saudara perempuan.”

Al-Mar±g³ di dalam Tafs³r al-Mar±g³ menjelaskan bahwa Allah memerintahkan

kepada orang-orang yang beriman hendaklah sebagian dari kamu memberitahukan kepada

sebagian yang lain, apa yang dapat menjaga dan menjauhkan dirimu dari api neraka, yaitu

patuh dan taat dengan segala perintah-Nya. Dan hendaklah kamu mengajarkan melalui nasehat

dan pengajaran kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka menjaga diri mereka

dari api neraka.37

6. Mewujudkan anak menjadi hamba Allah yang bersyukur.

Firman Allah swt. dalam Alquran:

36 Hadis ini dinilai tergolong hadis syar³f marf’ dan sebagian perawi ¡adq, £iqah. Ab D±ud, Sunan

Ab D±d, kitab adab, bab keutamaan mengurus anak yatim, hadis nomor 4481.
37 Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, juz 28, h. 261.
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  38

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Luqm±n, yaitu: “Bersyukurlah kepada
Allah dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk
dirinya sendiri, dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
lagi Maha Terpuji.”

Kata   (asykur) memiliki 3 (tiga ) huruf dasar yaitu syin ( س ), kaf ( ك ), dan

ra ر) ), yang mengandung arti dasar bergerak, tumbuh dn berkembang. Menurut Ibn

Man§r, dari ketiga huruf tersebut terbentuk kata: Pertama, syakira, yang biasa digunakan

untuk binatang unta betina yang mulai tumbuh susunya. Jika orang Arab mengatakan, syakir

un naqata, artinya unta betina itu berkembang dengan baik. Kedua, syakkara, yang berarti:

tumbuh tunas. Kalau orang Arab mengatakan syakkar an-nabat, artinya: tanaman itu mulai

bertunas dan berkembang. Kata isytakara, yang berarti: bertiup dengan kencang. Isyatakara

ar-riyahu, artinya: angin bertiup dengan kencang. Keempat, syakir, artinya: rambut atau bulu

yang baru tumbuh dan bila kata asykir diidhafatkan kepada kata sesudahnya seperti: syakir ul-

baqarah, artinya: anak unta yang baru dilahirkan. Kelima, kasyira, yang berarti: orang yang

lari dengan kencang. Keenam, kasyara, berarti: orang yang menggerakkan giginya atau

tertawa dengan menampakkan giginya. Ketujuh, syakara, yang berarti: perkataan atau

perbuatan yang lahir dari kesadaran sendiri.39

Sementara, menurut Al-Mar±g³ menerjemahkan kata asy-syukru dengan a¯-¯a’atu

(ketaatan).40 Sedangkan Zuhayl³ memberikan definisi syukur dengan memuji dan taat kepada

Allah serta menggunakan seluruh anggota badan dalam kegiatan yang diridhai Allah.41

Berbeda dengan al-Mar±g³ dan Wahbah, Al-Maqdis³ menjelaskan pengertian asy-syukru

38 QS. Luqm±n/31: 12.
39 Ibn Man§r, Lis±n al-Ar±b, (Beirut: D±r al-Ma¡adir, 1200 H), h. 143.
40 Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, Vol. 5, h. 157-158.
41 Wahbah Zuhail³, Tafs³r al-Mun³r, h. 156.
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dengan menggunakan seluruh nikmat pada tempat yang diridhai Allah, baik dengan hati, lisan

maupun anggota badan lainnya.42 Senada dengan Al-Maqdis³, Al-Jurjani menjelaskan bahwa

syukur adalah mengarahkan seluruh potensi untuk beribadah kepada Allah. Kalau asy-syakir

adalah orang yang bersyukur ketika mendapat nikmat, sedangkan asy-syukur adalah orang

yang bersabar ketika mendapat musibah.43

Dengan demikian tujuan pendidikan menurut ayat tersebut adalah menumbuhkan

seluruh potensi yang dimiliki anak dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah.

7. Mewujudkan anak menjadi hamba Allah (‘abdull±h) yang dikasihi-Nya.

         44

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-
Ku.”

Ibn Ka£³r menjelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu dengan tujuan

untuk menyuruh mereka beribadah kepada-Ku, bukan karena Aku membutuhkan mereka. Dan

melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepada-Ku, baik secara sukarela maupun

terpaksa.45

Al-Qusyair³ berpendapat bahwa jin dan manusia yang disebut dalam ayat di atas adalah

jin dan manusia yang telah ditetapkan Allah sebagai penghuni surga. Seperti penuturan Zaid

bin Asl±m, penciptaan manusia untuk beribadah terkait dengan ketentuan Allah yang

ditetapkan sebelumnya. Apabila seseorang ditentukan (dalam blue print-Nya) sebagai calon

ahli surga, ia akan menjadi orang yang taat beribadah. Akan tetapi ia tidak akan beribadah jika

dalam blue print-Nya telah ditetapkan sebagai calon ahli neraka.46

Sementara dalam Tafs³r al-Mar±g³ dijelaskan bahwa supaya mereka tunduk kepada-

Ku, dan merendahkan diri. Yakni bahwa setiap makhluk dari jin atau manusia tunduk kepada

keputusan Allah, patuh kepada kehendak-Nya, dan menuruti apa yang telah Dia takdirkan

42 ‘Abd ar-Ra¥m±n al-Maqdisi, Minhaj al-Qasid³n (Mekkah: Mu¡¯afa al-B±z, 1996), h. 413.
43 Wahbah, Tafs³r al-Mun³r, h. 163.
44 QS. Aż- ªariy±t/51: 56.
45 Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 9, h. 156.
46 Al-Qur¯ub³, jilid 7, h. 200.
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atasnya. Allah menciptakan mereka menurut apa yang Dia kehendaki, dan Allah memberi

rezeki kepada mereka menurut keputusan-Nya, tidak seorang pun di antara mereka yang dapat

memberi manfaat maupun mudarat kepada dirinya sendiri. Kalimat seperti ini merupakan

penegas bagi suruhan agar memberi peringatan, dan juga memuat alasan dari diperintahkannya

memberi peringatan. Karena diciptakannya mereka dengan alasan tersebut menyebabkan

mereka harus diberi peringatan yang menyebabkan mereka wajib ingat dan menuruti nasehat.47

Dalam Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n48 dijelaskan bahwa ayat ini walaupun singkat namun

mengandung hakikat besar dan agung, serta menjelaskan tentang tujuan keberadaan jin dan

manusia yang tercermin pada tugas. Manusia tidak akan berhasil dalam kehidupannya tanpa

menyadari maknanya dan meyakininya, baik kehidupan pribadi maupun kolektif. Ayat ini

menurutnya membuka banyak sisi dan aneka sudut dari makna dan tujuan. Sisi pertama bahwa

pada hakikatnya ada tujuan tertentu dari keberadaan manusia dan jin, ia merupakan satu tugas.

Siapa yang melaksanakan dan menunaikan tugas itu, maka dia telah merealisasikan tujuan

keberadaannya, dan siapa yang mengabaikan dan melalaikannya, maka dia membatalkan dan

menghancurkan hakikat dan tujuan keberadaannya, dan menjadilah dia seseorang yang tidak

memiliki tugas dan fungsi, hidupnya kosong tanpa tujuan dan tidak memiliki makna utama

yang menjadi sumber nilainya yang pertama. Jika demikian, berarti dia telah melepaskan diri

dari prinsip yang telah melahirkannya ke alam nyata. Lalu, dia berakhir kehampaan dan dalam

kesia-siaan yang mutlak yang melepaskan dari hukum alam, padahal hukum inilah yang

mengikat, memelihara, dan menjamin keberadaannya.

Sayyid Qu¯b mengatakan bahwa tugas tertentu yang mengikat jin dan manusia dengan

hukum alam nyata ialah beribadah kepada Allah, yakni penghambaan diri kepada Allah. Ini

berarti di sini ada hamba dan di sana ada Allah. Di sana ada hamba yang menyembah dan

mengabdi serta di sana ada Tuhan yang disembah juga diarahkan pengabdian hanya kepada-

Nya. Karena itu muncullah aspek lain dari hakikat yang besar itu, jelaslah bahwa makna

ibadah itu mestilah lebih luas dan lebih komprehensif dari sekadar menegakkan aneka simbol.

Aspek lain itulah yang disebut kekhalifahan di bumi, dan itulah karya alam manusia ini.

Kekhalifahan menuntut berbagai aktivitas kehidupan dalam rangka memakmurkan bumi,

47 Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, h. 24-25.
48 Sayyid Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n, jilid 11, h. 49
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mengenali potensi dan kekuatan bumi, berbagai simpanannya, dan hartanya yang terpendam.

Sehingga terwujudlah kehendak Allah dalam menggunakan bumi, mengembangkannya dan

meningkatkan kehidupan di sana. Kekhalifahan juga menuntut pelaksanaan syari’at Allah di

bumi guna mewujudkan manhaj Ilahi yang selaras dengan prinsip alam yang universal.

Jelaslah bahwa tugas kekhalifahan itu masuk ke dalam konsep ibadah. 49

Dengan demikian, hakikat ibadah tercermin dalam dua masalah pokok, yaitu: Pertama,

kemantapan makna dan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri setiap manusia.

Kemantapan perasaan bahwa ada hamba dan ada Tuhan, hamba yang patuh dan Tuhan yang

disembah (dipatuhi). tidak selainnya. Tidak ada dalam wujud ini kecuali satu Tuhan dan

selain-Nya adalah hamba-hamba-Nya. Kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan

seluruh gerak hati, anggota badan, dan gerak kehidupan. Semuanya itu hanya dihadapkan

kepada Allah semata seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep

kecuali makna penghambaan diri kepada Allah. Melalui dua hal itulah terwujudlah makna dan

konsep ibadah. Dan menjadilah setiap amal bagaikan ibadah ritual, dan setiap ibadah ritual

serupa dengan memakmurkan bumi, memakmurkan bumi serupa dengan jihad di jalan Allah,

dan jihad seperti kesabaran menghadapi kesulitan dan ridha menerima ketetapan-Nya, semua

itu adalah ibadah, semuanya adalah pelaksanaan tugas pertama dari penciptaan Allah terhadap

jin dan manusia, dan semua merupakan ketaatan kepada ketetapan Ilahi yang berlaku umum

yakni ketaatan segala sesuatu kepada Allah bukan kepada selain-Nya.50

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan hidup muslim adalah beribadah kepada Allah, yaitu

melakukan perbuatan apa pun yang tidak ada larangan agama disertai dengan niat mengabdi

kepada-Nya. Perbuatan apa saja, asal mendapat ri«a Allah. Ukuran keri«aan Allah terletak

pada kepatuhan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tujuan pendidikan keluarga menurut Alquran

adalah mewujudkan anak menjadi hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah swt.

Oleh karena itu orangtua hendaklah berusaha memiliki sifat-sifat muslim telebih

dahulu agar dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya.

49 Ibid.
50 Ibid, h. 50.
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Islam telah menggariskan aspek-aspek kepribadian bagi seorang muslim, karena itu

Alquran menyebutkan sifat-sifat seorang muslim yang disebut dengan ‘ib±d ar-Rahm±n

(hamba-hamba ar-Rahm±n). Sebagaimana Allah swt. berfirman:

                     
                    
                         
                    
                      

                       
                        
                
                      
                             
                  

             51

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas
bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka
mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari
dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan
kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang
kekal.” Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak

51 QS. Al-Furq±n/25: 63-76.
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(pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-
orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina,
barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan)
dosa(nya). (Yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal
dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan
mengerjakan amal shalih, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan
mengerjakan amal shalih, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang
sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila
mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak
berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang
apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya
sebagai orang- orang yang tuli dan buta. Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami,
anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati
(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” Mereka itulah orang
yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka
disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya,
surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.”

Di dalam Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n dijelaskan bahwa sifat-sifat hamba yang mendapat

kemuliaan adalah hamba Allah yang memiliki karakteristik-karakteristik utama yaitu:

1. Mereka yang berjalan di muka dengan rendah hati, tidak sombong dan tidak tergesa-gesa.

Karena berjalannya manusia, sebagaimana halnya seluruh gerakan, adalah ungkapan dari

kepribadian, dan perasaan yang ada di dalam dirinya. Sehingga jiwa yang lurus, tenang, dan

mempunyai tujuan akan menampilkan sifat-sifat ini dalam cara berjalan orang tersebut.

Maka, ia pun berjalan dengan lurus, tenang, dan bertujuan. Padanya terdapat wibawa,

ketenangan, kesungguhan, dan kekuatan.

2. Pada malam hari mereka bangun untuk mendirikan shalat qiyamullail ketika manusia

sedang tidur. Mereka itu adalah orang-orang yang sibuk dengan urusan ibadah kepada

Allah dari tidur yang nyenyak dan nyaman untuk mengarahkan hati mereka ke Arasy ar-

Rahman, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hati mereka dipenuhi dengan

ketakwaan, dan rasa takut dari siksa api neraka serta mohon dijauhkan dan diselamatkan

dari azab neraka Jahannam, karena azab-Nya sangat menakutkan dan mengerikan.

3. Dalam kehidupan mereka merupakan contoh kesederhanaan dan keseimbangan. Ini adalah

sifat yang diwujudkan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan menjadi arah pendidikan

dan hukum Islam, dan mendirikan bangunannya itu di atas keseimbangan dan keadilan itu.
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Seorang Muslim dalam menginfakkan harta pribadi terikat dengan aturan menyeimbangkan

antara dua perkara, yaitu antara sikap berlebihan dalam menginfakkan dan terlalu menahan.

Kedua sikap tersebut akan merusak jiwa, harta dan masyarakat. Karena jika terlalu

berlebihan dan terlalu menahan harta, maka harta itu tak dapat dimanfaatkan oleh

pemiliknya dan orang-orang disekitarnya. Dengan demikian  harus dimulai dari jiwa

individu, sehingga menjadikan keseimbangan itu sebagai satu karakter keimanan.

4. Mereka tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh jiwa manusia dan tidak berzina. Itu

adalah dosa-dosa besar yang terlarang yang diancam dengan azab yang pedih dan

dilipatgandakan, juga berupa kehinaan yang merupakan sesuatu yang lebih keras dan berat.

Kemudian Allah membukakan pintu taubat bagi yang ingin selamat dari nasib orang yang

berbuat buruk ini, yaitu dengan pintu bertaubat, beriman dengan benar, dan beramal shalih.

Allah akan menggantikan perbuatan-perbuatan buruknya yang sebelum taubat dengan

kebaikan-kebaikan mereka yang baru. Taubat dimulai dengan penyesalan dan

meninggalkan kemaksiatan, dan diakhiri dengan amal shalih yang menjadi bukti bahwa

taubatnya itu sungguh-sungguh. Ia pada waktu yang sama membuat pengganti yang baik

dalam jiwa dan berhenti dari berbuat maksiat. Karena kemaksiatan adalah perbuatan dan

gerak, maka kekosongannya harus diisi dengan perbuatan dan gerak yang berlawanan

dengan kemaksiatan itu. Jika tidak, maka jiwa akan ingin kembali melakukan perbuatan

dosa karena pengaruh kekosongan yang ia rasakan setelah ia meninggalkan perbuatan

maksiat itu. Dan ini merupakan manhaj pendidikan Alquran yang menakjubkan, yang

berdiri di atas pengetahuan yang mendalam tentang jiwa manusia.

5. Mereka tidak memberikan kesaksian palsu, karena hal itu berarti menhilangkan hak orang

lain dan membantu kezhaliman. Mereka juga menjaga diri dan perhatian mereka dari main-

main dan pembicaraan kosong. Sebaliknya mereka membersihkannya dari segala

kemungkinan terkait dengan hal itu atau melihatnya, apalagi ikut di dalamnya. Tetapi

mereka sibuk dengan akidah dan dakwahnya yang harus ia tanggung, dan kehidupan

seluruhnya.

6. Mereka cepat mengingat jika diingatkan, mudah mengambil pelajaran jika mereka diberi

nasehat, dan terbuka hatinya untuk menerima ayat-ayat Allah, yang mereka terima dengan

pemahaman dan mengambil pelajaran. Mereka menyadari dengan penuh kesadaran dan hati



88

yang terbuka mengenai kebenaran yang terdapat dalam akidah mereka, dan kebenaran yang

terdapat dalam ayat-ayat Allah. Sehingga, mereka mengimaninya dengan penuh keimanan.

7. Mereka tak cukup mengisi malam mereka dengan sujud dan qiyamullail, mereka mereka

meraih sifat-sifat yang agung itu seluruhnya. Sebaliknya mereka mengharapkan agar

mereka dilanjutkan oleh keturunan mereka, dan mempunyai pasangan yang satu kualitas

dengan mereka. Sehingga, mata mereka menjadi sejuk, hati mereka menjadi tenang, dan

penerus mereka itu menjadi bertambahlah jumlah hamba-hamba Allah yang berjalan di

jalan Allah. Dan mereka mengharapkan agar Allah menjadikan dari mereka satu teladan

yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan takut terhadap-Nya. Dan yang

pertama adalah keturunan dan pasangan mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang

yang terdekat dengan mereka, dan mereka itu adalah amanah yang paling pertama yang

akan dipertanyakan kepada mereka. 52

Sementara di dalam Tafs³r al-Mar±g³ dijelaskan bahwa Allah swt. menggambarkan

sifat-sifat para hamba-Nya yang beriman dan ikhlas. Allah menjelaskan sifat-sifat keutamaan

dan akhlak sempurna, sehingga mereka berhak menerima pahala yang besar dari Allah dan

tempat tinggal yang mulia. Allah menyebutkan di antaranya sembilan sifat yang senantiasa

dicita-citakan oleh orang-orang yang beramal shalih, yang mengharapkan pahala dan

kesenangan, sebagai balasan atas sifat dan perbuatan mulia yang mereka lakukan. Adapun

sifat yang sembilan itu adalah sebagai berikut:

1. Para hamba Allah yang berjalan dengan tenang, rendah hati, dan tidak sombong.

2. Jika mereka disapa oleh orang-orang bodoh dengan perkataan yang buruk, mereka tidak

membalasnya dengan perkataan serupa, tetapi memberi maaf dan hanya mengatakan yang

baik.

3. Orang-orang yang menghidupkan seluruh atau sebagian malamnya dengan shalat, yakni

bersujud dan berdiri untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah:

                     53

52 Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid 8, h. 312-318.
53 QS. As-Sajadah/32: 16.
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“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya
dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezeki yang Kami
berikan.”

                54

“Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan

diwaktu pagi sebelum fajar.”

                      
              55

“Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di
waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang
mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang
berakallah yang dapat menerima pelajaran.”

4. Orang-orang yang memohon kepada Allah agar dijauhkan dari Jahannam karena azabnya

itu adalah kebinasaan yang kekal, dan seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal.

5. Orang-orang yang tidak berlaku mubadzir di dalam mengeluarkan nafkah, maka tidak

mengeluarkannya lebih dari kebutuhan, tidak pula kikir terhadap diri dan keluarga mereka,

sehingga mengabaikan terhadap mereka, tetapi mereka mengeluarkannya secara adil dan

pertengahan.

6. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain bersama Allah, tidak menyekutukan

membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang

benar, dan tidak berzina.

7. Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, tidak menolong ahli kebatilan dalam

melakukan kebatilan, dan memuliakan diri mereka dengan tidak mendengarkan perkataan

yang tidak berguna dan tidak mengandung kebaikan.

8. Orang-orang yang apabila disebutkan nama Tuhannya, maka mereka berlutut sambil

mendengarkannya dengan telinganya dan melihat dengan matanya.

54 QS. Aż-ªariy±t/51: 17-18.
55 QS. Az-Zumar/39: 9.
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9. Orang-orang yang memohon kepada Allah agar diberi pasangan dan keturunan yang taat

beribadah kepada-Nya semata, dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Orang yang

beriman dengan sebenar-benar iman, apabila melihat keluarganya sama dengannya, taat

kepada Allah, maka dia kan merasa senang dan gembira, dia mengharapkanmereka dapat

berguna baginya di dunia selama hidup dan matinya serta bertemu dengannya di akhirat.

Mereka juga memohon agar Allah menjadikan mereka para imam yang diteladani dalam

menegakkan panji-panji agama dengan menganugerahkan ilmu yang luas kepada mereka,

dan memberi taufik kepada mereka untuk mengerjakan amal shalih. 56

Demikianlah ciri-ciri atau sifat-sifat hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, hamba-

hamba Allah yang dikasih-Nya, dalam hal ini tentu saja sifat-sifat itu adalah sifat-sifat

kepribadian Muslim sejati yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan hidup

manusia di muka bumi ini, dan juga akhirnya merupakan tujuan utama pendidikan dalam

keluarga, yaitu ingin membentuk generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang shalih.

B. Orangtua Sebagai Pendidik dalam Pendidikan Keluarga

Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan untuk menyebutkan orangtua yang

memiliki kewajiban mendidik anaknya di dalam lingkungan keluarga adalah pendidik.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:

                         
                          
                            57

“Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan
isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat,
yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Hai orang-orang
yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.”

56 Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, juz 19, h. 67-78.
57 QS. At-Ta¥r³m /66: 6.
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Asb±bun nuzl ayat ini adalah:

ُر ْبُن  َثِين ُزَهيـْ ثـََنا ُعَمُر ْبُن يُوُنَس اْحلََنِفيُّ َحدَّثـََنا ِعْكرَِمُة ْبُن َعمَّاٍر َعْن ِمسَاٍك َأِيب َحدَّ َحْرٍب َحدَّ
َثِين َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاٍس َحدََّثِين ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب قَالَ  َلمَّا اْعتَـَزَل َنِيبُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ُزَمْيٍل َحدَّ

لََّم ِنَساَءُه قَاَل َدَخْلُت اْلَمْسِجَد فَِإَذا النَّاُس يـَْنُكُتوَن بِاحلََْصى َويـَُقوُلوَن طَلََّق َرُسوُل َعَلْيِه َوسَ 
ْعَلَمنَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِنَساَءُه َوَذِلَك قـَْبَل َأْن يـُْؤَمْرَن بِاحلَِْجاِب فـََقاَل ُعَمُر فـَُقْلُت َألَ 

ْليَـْوَم قَاَل َفَدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة فـَُقْلُت يَا بِْنَت َأِيب َبْكٍر أََقْد بـََلَغ ِمْن َشْأِنِك َأْن تـُْؤِذي َذِلَك ا
اَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت َما ِيل َوَما َلَك يَا اْبَن اخلَْطَّاِب َعَلْيَك ِبَعْيَبِتَك قَ 

َعَلى َحْفَصَة بِْنِت ُعَمَر فـَُقْلُت َهلَا يَا َحْفَصُة أََقْد بـََلَغ ِمْن َشْأِنِك َأْن تـُْؤِذي َرُسوَل َفَدَخْلُت 
حيُِبُِّك اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َواللَِّه َلَقْد َعِلْمِت َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال 

نَا َلطَلََّقِك َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََبَكْت َأَشدَّ اْلُبَكاِء فـَُقْلُت َهلَا أَْيَن َرُسوُل َوَلْوَال أَ 
َالِم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت ُهَو ِيف ِخَزانَِتِه ِيف اْلَمْشرُبَِة َفَدَخْلُت فَِإَذا أَنَا ِبَربَاٍح غُ 

ْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاِعًدا َعَلى ُأْسُكفَِّة اْلَمْشرُبَِة ُمَدلٍّ رِْجَلْيِه َعَلى نَِقٍري مِ 
َخَشٍب َوُهَو ِجذٌْع يـَْرَقى َعَلْيِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َويـَْنَحِدُر فـََناَدْيُت يَا رَبَاُح 

ِإَيلَّ فـََلْم َتْأِذْن ِيل ِعْنَدَك َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََنَظَر رَبَاٌح ِإَىل اْلُغْرَفِة ُمثَّ َنَظرَ اسْ 
لََّم فـََنظََر يـَُقْل َشْيًئا ُمثَّ قـُْلُت يَا رَبَاُح اْسَتْأِذْن ِيل ِعْنَدَك َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 
ِيل ِعْنَدَك رَبَاٌح ِإَىل اْلُغْرَفِة ُمثَّ َنَظَر ِإَيلَّ فـََلْم يـَُقْل َشْيًئا ُمثَّ َرفـَْعُت َصْوِيت فـَُقْلُت يَا رَبَاُح اْسَتْأِذْن 

اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َظنَّ َأينِّ َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإينِّ َأُظنُّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى 
ِجْئُت ِمْن َأْجِل َحْفَصَة َواللَِّه لَِئْن أََمَرِين َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَضْرِب ُعُنِقَها 

َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َألَْضرَِبنَّ ُعنُـَقَها َوَرفـَْعُت َصْوِيت فََأْوَمَأ ِإَيلَّ َأْن اْرَقْه َفَدَخْلُت َعَلى 
َقْد َوَسلََّم َوُهَو ُمْضَطِجٌع َعَلى َحِصٍري َفَجَلْسُت َفَأْدَىن َعَلْيِه ِإزَارَُه َولَْيَس َعَلْيِه َغيـْرُُه َوِإَذا احلَِْصريُ 

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإَذا أَنَا ِبَقْبَضٍة ِمْن أَثـََّر ِيف َجْنِبِه فـََنَظْرُت بَِبَصرِي ِيف ِخَزانَِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّ 
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َنايَ  قَاَل َما َشِعٍري َحنِْو الصَّاِع َوِمْثِلَها قـََرظًا ِيف نَاِحَيِة اْلُغْرَفِة َوِإَذا أَِفيٌق ُمَعلٌَّق قَاَل فَابـَْتَدَرْت َعيـْ
َال أَْبِكي َوَهَذا احلَِْصُري َقْد أَثـََّر ِيف َجْنِبَك يـُْبِكيَك يَا اْبَن اخلَْطَّاِب قـُْلُت يَا َنِيبَّ اللَِّه َوَما ِيل 

وُل َوَهِذِه ِخزَانـَُتَك َال أََرى فِيَها ِإالَّ َما أََرى َوَذاَك قـَْيَصُر وَِكْسَرى ِيف الثَِّماِر َواْألَنـَْهاِر َوأَْنَت َرسُ 
انـَُتَك فـََقاَل يَا اْبَن اخلَْطَّاِب َأَال تـَْرَضى َأْن َتُكوَن اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَصْفَوتُُه َوَهِذِه ِخزَ 

نـَْيا قـُْلُت بـََلى قَاَل َوَدَخْلُت َعَلْيِه ِحَني َدَخْلُت َوأَنَا أََرى ِيف َوْجِهِه اْلَغضَ  َب لََنا اْآلِخَرُة َوَهلُْم الدُّ
لنَِّساِء فَِإْن ُكْنَت طَلَّْقتَـُهنَّ فَِإنَّ اللََّه َمَعَك فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َيُشقُّ َعَلْيَك ِمْن َشْأِن ا

لََّه ِبَكَالٍم َوَمَالِئَكَتُه َوِجْربِيَل َوِميَكائِيَل َوأَنَا َوأَبُو َبْكٍر َواْلُمْؤِمُنوَن َمَعَك َوقـَلََّما َتَكلَّْمُت َوَأْمحَُد ال
َعَسى رَبُُّه { الَِّذي أَُقوُل َونـََزَلْت َهِذِه اْآليَُة آيَُة التَّْخِيريِ ِإالَّ َرَجْوُت َأْن َيُكوَن اللَُّه ُيَصدُِّق قـَْوِيل 

َوِإْن َتظَاَهَرا َعَلْيِه فَِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوَالُه َوِجْربِيُل }{ ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يـُْبِدَلُه أَْزَواًجا َخيـْرًا ِمْنُكنَّ 
وََكاَنْت َعاِئَشُة بِْنُت َأِيب َبْكٍر َوَحْفَصُة }بـَْعَد َذِلَك َظِهٌري َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنَني َواْلَمَالِئَكةُ 

قَاَل َال َتظَاَهَراِن َعَلى َسائِِر ِنَساِء النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َأطَلَّْقتَـُهنَّ 
اْلَمْسِجَد َواْلُمْسِلُموَن يـَْنُكُتوَن بِاحلََْصى يـَُقوُلوَن طَلََّق َرُسوُل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإينِّ َدَخْلُت 

ِشْئَت فـََلْم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِنَساَءُه أََفأَْنزُِل َفُأْخِربَُهْم أَنََّك ملَْ ُتطَلِّْقُهنَّ قَاَل نـََعْم ِإنْ 
ثُُه َحىتَّ َحتَسََّر ا ْلَغَضُب َعْن َوْجِهِه َوَحىتَّ َكَشَر َفَضِحَك وََكاَن ِمْن َأْحَسِن النَّاِس ثـَْغرًا أََزْل ُأَحدِّ

اللَِّه َصلَّى ُمثَّ نـََزَل َنِيبُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َونـََزْلُت فـَنَـَزْلُت أََتَشبَُّث بِاجلِْذِْع َونـََزَل َرُسولُ 
َا ُكْنَت ِيف اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم كَ  َا َميِْشي َعَلى اْألَْرِض َما َميَسُُّه بَِيِدِه فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإمنَّ َأمنَّ

اْلُغْرَفِة ِتْسَعًة َوِعْشرِيَن قَاَل ِإنَّ الشَّْهَر َيُكوُن ِتْسًعا َوِعْشرِيَن فـَُقْمُت َعَلى بَاِب اْلَمْسِجِد 
{ ُيطَلِّْق َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِنَساَءُه َونـََزَلْت َهِذِه اْآليَةفـََناَدْيُت بَِأْعَلى َصْوِيت ملَْ 

ُهْم َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمْن اْألَْمِن َأْو اْخلَْوِف أََذاُعوا بِِه َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُوِيل اْألَمْ  ِر ِمنـْ
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ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن  َفُكْنُت أَنَا اْستَـْنَبْطُت َذِلَك اْألَْمَر َوأَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ آيََة }َيْستَـْنِبُطونَُه ِمنـْ
58التَّْخِيريِ 

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin
Ynus al-Hanaf³ telah menceritakan kepada kami ‘Ikrimah bin ‘Amm±r dari Simak Ab
Zumail telah menceritakan kepadaku ‘Abdull±h bin ‘Abb±s telah menceritakan kepadaku
‘Umar bin al-Kha¯¯ab dia berkata: “Ketika Nabi saw. mengasingkan diri dari para istrinya.”
Dia (‘Umar) melanjutkan: “Lalu saya memasuki masjid dan saya lihat orang-orang sedang
memain-mainkan kerikil.” Mereka semua berkata: “Rasulullah saw. telah menceraikan para
istrinya, kejadian itu terjadi sebelum ada perintah hijab,” maka ‘Umar berkata: “Kemudian
saya berkata: “Saya ingin tahu kepastiannya sekarang juga.” Dia melanjutkan: Lalu saya
menemui ‘²isyah sambil bertanya: “Wahai putri Ab Bakar, belum puas jugakah kamu
menyakiti hati Rasulullah saw.?” Dia menjawab: “Apa urusanku denganmu wahai Ibn al
Kha¯¯ab! Sebaiknya kamu mengurusi tempatmu sendiri (maksudnya disuruh untuk menasehati
Haf¡ah putrinya).” Dia (‘Umar) melanjutkan: Kemudian saya menemui Haf¡ah binti ‘Umar,
lantas saya berkata kepadanya: “Wahai Haf¡ah, sudah puaskah kamu menyakiti hati
Rasulullah saw., sungguh kamu telah mengetahui bahwa Rasulullah saw. tidak mencintaimu,
kalau bukan karenaku, niscaya Rasulullah saw. telah menceraikanmu,” karena itu dia (Haf¡ah)
menangis sejadi-jadinya. Lalu saya bertanya kepadanya: “Di manakah sekarang Rasulullah
saw.?” Dia menjawab: “Beliau ada di ruangan pribadinya.” Kemudian saya pergi untuk
menemui beliau, tiba-tiba saya bertemu dengan Rabah, seorang pelayan Rasulullah saw.,
sedang duduk dengan menjulurkan kakinya di atas kayu yang berada di depan pintu ruangan,
yaitu kayu yang dibuat tangga Rasulullah saw. untuk naik, lantas saya memanggilnya: “Wahai
Rabah, mintakanlah saya izin untuk bertemu Rasulullah saw.!” Kemudian Rabah menengok
ke ruangan lalu memandangku tanpa mengatakan suatu apa pun, lalu saya memanggilnya
dengan agak keras: “Wahai Rabah, mintakanlah saya izin untuk menemui Rasulullah saw.,
sebab saya mengira, bahwasannya Rasulullah saw. tahu jika kedatanganku karena Haf¡ah,
demi Allah seandainya Rasulullah saw. memerintahkanku untuk memenggal lehernya,
sungguh saya akan memenggal lehernya!” Perkataanku itu saya katakan dengan nada yang
keras. Kemudian dia memberi isyarat supaya saya naik. Saya langsung menemui Rasulullah
saw., dan beliau sedang berbaring di atas tikar, lantas saya duduk di dekat beliau, sewaktu
beliau membetulkan sarungnya, terlihat olehku bekas tikar di tulang rusuk beliau,
kuperhatikan di tempat penyimpanan barang, ternyata saya tidak mendapati apa-apa, kecuali
sekantong gandum kira-kira satu ¡a‘ dan seukuran qara§ berada di sudut ruangan dan sehelai
kulit yang menggantung, (‘Umar) melanjutkan: (Melihat keadaan seperti itu) air mataku
menetes, lalu beliau bertanya: “Kenapa kamu menangis wahai Ibn al Kha¯¯ab?” Saya
menjawab: “Wahai Nabiyullah, bagaimana saya tidak menangis, sebab saya melihat tikar ini
membekas di rusuk anda, dan saya tidak melihat sesuatu pun di tempat penyimpanan barang
anda ini selain apa yang telah saya lihat, padahal istana Persia dan kekaisaran Romawi

58 Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab talak, bab penjelasan tentang ila’, hadis nomor 2704.



94

berlimpah-limpah dengan buah-buahan dan sungai-sungai, sedangkan anda adalah Rasulullah
saw. dan orang pilihan-Nya, hanya beginilah tempat penyimpanan barang anda!” Beliau
bersabda: “Hai Ibn al Kha¯¯ab, tidak sukakah kamu jika akhirat untuk kita sedangkan dunia
untuk mereka?” Saya menjawab: “Tentu.” Ketika saya masuk menemui beliau, seakan-akan
wajah beliau sedang marah, lantas saya bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah yang
menyusahkan anda perihal istri-istri anda? Jika anda menceraikan mereka, maka Allah dan
sekalian Malaikat-Nya, Jibril, Mika’il, saya sendiri dan Ab Bakar serta orang-orang yang
beriman akan tetap bersama anda. Dan saya belum pernah mengucapkan kata-kata seperti itu
kepada beliau sambil memuji Allah, kecuali saya berharap semoga Allah membenarkan
ucapanku kepada beliau.” Kemudian turunlah ayat pilhan berikut ini: “Jika Nabi
menceraikanmu sekalian, mungkin Rabbnya akan mengganti baginya dengan istri-istri yang
lebih baik dari kalian. Dan jika kamu berdua saling membantu untuk menyusahkan Nabi,
maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya, begitu pula Jibril dan orang-orang Mukmin
yang shalih serta seluruh malaikat adalah penolongnya pula. Sedangkan ‘²isyah dan
Haf¡ahlah yang bekerja sama berdemo dan mempengaruhi istri-istri Nabi saw. yang lain, lalu
saya berkata: “Wahai Rasulullah, apakah anda menceraikan mereka? Beliau menjawab:
“Tidak.” Saya melanjutkan: “Wahai Rasulullah, ketika saya memasuki masjid, saya melihat
kaum Muslimin sedang mempermainkan kerikil sambil berkata: Rasulullah saw. telah
menceraikan para istrinya. Apakah saya harus turun dan menjelaskan kepada mereka bahwa
anda tidak menceraikan mereka? Beliau menjawab: “Ya, jika kamu mau.” Saya senantiasa
berbicara dengan beliau, hingga hilang kesan marah dari wajah beliau dan berganti dengan
senyuman. Dan beliau adalah manusia yang mimiliki deretan gigi paling baik. Kemudian
Nabiyullah saw. turun, saya pun turun dengan berpegangan batang pohon kurma, sedangkan
Rasulullah saw. turun layaknya berjalan di atas bumi, tidak berpegangan dengan apapun, lalu
saya berkata: “Wahai Rasulullah, padahal anda di ruangan itu baru dua puluh sembilan hari!
beliau bersabda: “Sesungguhnya hari itu hanya dua puluh sembilan hari.” Lantas saya berdiri
di depan pintu masjid sambil menyeru dengan suara yang lantang bahwa Rasulullah saw. tidak
menceraikan para istri beliau. Kemudian turunlah ayat: “Dan apabila datang kepada mereka
suatu berita yang menyenangkan dan menakutkan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal,
apabila mereka menyerahkannya kepada Allah dan pemimpin (ulil amri) di antara mereka,
tentulah orang-orang yang ingin suatu kepastian tentang kebenarannya akan mengetahuinya
dari mereka.” Dan sayalah yang memastikan kebenaran berita tersebut, kemudian Allah Azza
Wa Jalla menurunkan ayat pilihan (yaitu Al A¥zab: 28-29).

Ayat ini menjelaskan peringatan Allah kepada para istri  Rasulullah saw. bahwa jika

Nabi menceraikan mereka, maka beliau akan mendapatkan pengganti isteri-isteri yang lebih

baik dari mereka. Di mana kebaikan itu ditandai dengan keshalihan dalam bentuk kepatuhan,

kerajinan beribadah, dan kesungguhan mereka dalam bertobat, baik mereka itu janda maupun

perawan. Selain itu ayat di atas menggambarkan pula seruan Allah kepada orang-orang

mukmin agar mereka menjaga diri dan keluarganya dari siksaan neraka, di mana neraka itu

dijaga oleh para malaikat yang amat kasar, dan mereka tidak pernah melanggar perintah Allah.
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Sebagaimana telah disinggung dalam konsep keluarga di atas, bahwa isteri merupakan

bagian dari keluarga. Dalam lembaga pendidikan keluarga, ia merupakan salah satu komponen

yang tidak terpisahkan dari komponen lainnya seperti suami, anak anggota keluarga lainnya.

Ayat di atas memberikan bimbingan kepada para isteri Nabi, agar mereka melayani dan

menghormati Nabi.59 Maka ayat itu membimbing atau mendidik isteri-isteri Nabi agar

menghormati dan memuliakannya, serta menjadi isteri yang shalihah.
Pendidikan keluarga itu dimulai dari isteri dan suami, mereka mesti saling

menghormati dan melaksnakan kewajiban mereka masing-masing Selain itu, mereka juga

dituntut agar selalu memperbaiki diri untuk menjadi insan yang shalih dan bertakwa kepada

Allah swt. Kondisi ini menjadi tonggak utama dalam pendidikan keluarga. Kebiasaan orangtua

dalam ketataatan kepada Allah mempengaruhi anak dalam keluarga tersebut.

Secara tegas ayat 6 surat at-Ta¥rῑm di atas mengingatkan semua orang-orang mukmin

agar mendidik diri dan keluarganya ke jalan yang benar agar terhindar dari neraka. Ayat

tersebut mengandung perintah menjaga , yaitu “qu” (jagalah). Perintah menjaga diri dan

keluarga dari neraka berkonotasi terhadap perintah mendidik atau membimbing. Sebab

didikan dan bimbingan yang dapat membuat diri dan keluarga konsisten dalam kebenaran, di

mana konsisten dalam kebenaran itu membuat orang terhindar dari siksa neraka. Oleh karena

itu, para orangtua berkewajiban mengajarkan kebaikan dan ajaran agama kepada anak-anak,

menyuruh mereka berbuat kebaikan dan menjauhkan kemungkaran dengan membiasakan

mereka dalam kebenaran atau kebaikan tersebut, serta memberikan contoh teladan.

Ayat 6 itu juga menggambarkan keadaan api neraka. Ada dua kondisi neraka yang

digambarkan dalam ayat tersebut. Pertama, bahan bakarnya, yang terdiri dari manusia dan

batu. Manusia yang akan menjadi bahan bakar neraka itu adalah orang-orang kafir. Dan

menurut sebagian mufassir, batu yang dijadikan sebagai bahan bakar neraka itu adalah berhala

yang mereka sembah. Kedua, neraka itu dijaga oleh malaikat yang amat kasar dan keras

terhadap penghuni nereka, tetapi mereka makhluk yang sangat patuh kepada Allah serta tidak

pernah melanggar perintah-Nya.

59 Ibn Ka£ir, Tafs³r Al-Qur’±n Al-‘A§³m, jilid 4, h. 389.
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Di antara usaha pendidikan yang dapat dilakukan orangtua adalah mengajak semua

anggota keluarga bertaubat kepada Allah, seperti yang tergambar dalam ayat 8 surat yang

sama, yaitu sebagai berikut:

                        
                      

                         
 60

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat
yang semurni-murninya), mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu
dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari
ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang
cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka
mengatakan: “Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami,
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Ayat di atas menggambarkan bahwa kewajiban keluarga mendidik dan membmbing

anggota keluarganya. Dari sini dapat diartikan, bahwa kesepakatan antara seorang laki-laki

dan wanita untuk menikah mestinya dimaknai sebagai kesepakatan mereka mendirikan

lembaga pendidikan keluarga, di mana suami dan isteri  (ayah dan ibu) sebagai murabbi atau

mu’addib (pendidik) dan anggota keluarga yang lainnya khususnya anak-anak.

Hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang makna pendidik dengan penyebutan

addaba dan ‘allama, sebagai asal pembentuk kata muaddib dan mu’allim. Rasulullah saw.

bersabda:

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه َأْخبَـَرنَا َصالِ  ُح ْبُن َحيٍّ َأنَّ َرُجًال ِمْن َأْهِل ُخَراَساَن َحدَّ
اَل قَاَل قَاَل لِلشَّْعِيبِّ فـََقاَل الشَّْعِيبُّ َأْخبَـَرِين أَبُو بـُْرَدَة َعْن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ 

60 QS. At-Ta¥r³m/66: 8.
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ُل أََمَتُه َفَأْحَسَن تَْأِديبَـَها َوَعلََّمَها َفَأْحَسَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَدََّب الرَّجُ 
61تـَْعِليَمَها 

“Mu¥ammad bin Muq±til meriwayatkan, ‘Abdull±h menceritakan, ¢±li¥ bin Hayy
menceritakan bahwasannya laki-laki dari Khur±s±n berkata, kepada asy-Sya’b³, maka asy-
Sya’b³ menceritakan kepadaku, Ab Burdah dari Ab³ Ms± al-Asy‘ar³ ra. berkata, Rasulullah
saw. bersabda: “Jika seseorang mendidik sahaya wanitanya dengan baik dan mengajarkan
ilmu dengan baik kemudian dia membebaskan lalu menikahinya maka baginya dua pahala.
Dan bila seseorang beriman kepada ‘´s± as. kemudian beriman kepadaku maka baginya dua
pahala. Dan seorang sahaya (laki-laki) bila dia bertaqwa kepada Rabbnya dan mentaati
tuannya maka baginya dua pahala.”

Untuk itu menjadi seorang ayah atau ibu mestilah memenuhi persyaratan pendidik,

khususnya penguasaan minimal ilmu keislaman dan keteladanan. Hal ini juga bermakna,

bahwa calon suami dan isteri perlu dibekali dengan prinsip-prinsip pendidikan keluarga.

Orangtua sebagai pendidik harus memiliki karakter sebagai berikut:

1. Ikhlas

Hal ini dijelaskan Allah swt. di dalam Alquran:

                             
  62

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan
shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                     
  63

61 Hadis ini dinilai syar³f marf‘ kepada Nabi Muhammad saw., dengan periwayat dinilai ¡adq dan
£iqah. Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, juz 1, kitab hadis-hadis yang meriwayatkan tentang para nabi, bab firman Allah
“Dan ceritakanlah (kisah) Maryam dalam Alquran...,” hadis nomor 3190, h. 52.

62 QS. Al-Bayyinah/98: 5.
63 QS. An-Nis±’/4: 125.
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“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya
kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibr±h³m yang
lurus? dan Allah mengambil Ibr±h³m menjadi kesayanganNya.”

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد اْألَْنَصارِيُّ َحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ احلَُْمْيِديُّ َعْبُد اللَِّه ْبُن الزُّبـَْريِ قَاَل َحدَّ
ُعَمَر ْبَن تُ قَاَل َأْخبَـَرِين ُحمَمَُّد ْبُن ِإبـْرَاِهيَم التـَّْيِميُّ أَنَُّه مسََِع َعْلَقَمَة ْبَن َوقَّاٍص اللَّْيِثيَّ يـَُقوُل مسَِعْ 

َا اخلَْطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعَلى اْلِمْنَربِ قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل  ِإمنَّ
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيصِ  يبُـَها أَْو ِإَىل اْمَرأٍَة اْألَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإمنَّ

64يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر ِإلَْيهِ 

“Diriwayatkan al-¦umaid³ ‘Abdull±h bin az-Zubair dia berkata,: diriwayatkan oleh Sufy±n dia
berkata, diriwayatkan Ya¥ya bin Sa’³d al-An¡ari dia berkata, aku diberitahu Muhammad bin
Ibr±h³m at-Taim³ sesungguhnya Alqomah bin Waqa¡ dia berkata, aku mendengar ‘Umar ibn
al-Kha¯¯ab ra. di atas mimbar dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:
“Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan apa
yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya karena dunia, maka ia akan mendapatkannya, atau
karena wanita yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya.”

2. Sabar

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan orangtua sebagai pendidik agar bisa bersikap

sabar, yaitu:

a) Menerima dan menjalani dengan ikhlas.

b) Berusaha menyelesaikan permasalahan sesuai syari’at yang ditetapkan Allah.

c) Meminta pertolongan Allah.

d) Menguatkan kesabaran dengan tidak mudah putus asa.

e) Menahan keinginan yang tidak sesuai dengan syari’at Allah.

64 Hadis ini di nilai syar³f marf’, dengan perawi hadis sebagian dinilai £iqah, £iqah imam,£iqah

ma’mun. Bukh±ri, ¢a¥³¥ Bukh±ri, kitab permulaan wahyu, bab permulaan wahyu, hadis nomor 1. Lihat Muslim,
¢a¥³¥ Muslim, kitab iman, bab wajib beriman dengan risalah nabi Muhammad saw., nomor hadis 219; Lihat juga
Tirmiż³, Sunan Tirmiż³, kitab nikah, bab keutamaan menikahi hamba sahaya setelah memerdekakan,  hadis nomor
1035; Lihat juga  An-Nas±’i, Sunan an-Nas±’i, kitab pernikahan, bab membebaskan hamba sahaya lantas
menikahinya, hadis nomor 3292.
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Firman Allah swt. dalam Alquran:

                  
 65

“Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. dan
sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:

               66

“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena
kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di
dalamnya.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ  َوُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َوأَْلَفاُظُهْم ُمتَـَقارِبٌَة قَاَل أَبُو َحدَّ
ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َأِيب  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ثـََنا ُغْنَدٌر َعْن ُشْعَبَة و قَاَل اْآلَخَراِن َحدَّ َبْكٍر َحدَّ

َوبـَْنيَ النَّاِس فَأَتـَْتُه اْمَرأٌَة َتْسأَلُُه َعْن نَِبيِذ اجلَْرِّ فـََقالَ َمجَْرَة قَاَل ُكْنُت أُتـَْرِجُم بـَْنيَ َيَدْي اْبِن َعبَّاسٍ 
َعَلْيِه ِإنَّ َوْفَد َعْبِد اْلَقْيِس أَتـَْوا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ 

ْوُم قَاُلوا رَبِيَعُة قَاَل َمْرَحًبا بِاْلَقْوِم أَْو بِاْلَوْفِد َغيـَْر َخَزايَا َوَال النََّداَمى َوَسلََّم َمْن اْلَوْفُد أَْو َمْن اْلقَ 
َنَك َهَذا احلَْيَّ ِمْن   نَـَنا َوبـَيـْ ُكفَّاِر قَاَل فـََقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّا نَْأتِيَك ِمْن ُشقٍَّة بَِعيَدٍة َوِإنَّ بـَيـْ

َنْسَتِطيُع َأْن نَْأتَِيَك ِإالَّ ِيف َشْهِر احلَْرَاِم َفُمْرنَا بَِأْمٍر َفْصٍل ُخنِْربْ بِِه َمْن َورَاَءنَا َنْدُخُل ُمَضَر َوِإنَّا َال 
ميَاِن بِاللَِّه َوْحَدُه َوقَ  َتْدُروَن اَل َهلْ بِِه اْجلَنََّة قَاَل َفَأَمَرُهْم بَِأْرَبٍع َونـََهاُهْم َعْن أَْرَبٍع قَاَل أََمَرُهْم بِاْإلِ
ميَاُن بِاللَِّه قَاُلوا اللَُّه َوَرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل َشَهاَدُة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُحمَمَّ  ًدا َرُسوُل اللَِّه َما اْإلِ

بَّاِء َوِإقَاُم الصََّالِة َوِإيَتاُء الزََّكاِة َوَصْوُم َرَمَضاَن َوَأْن تـَُؤدُّوا ُمخًُسا ِمْن اْلَمغْ  َنِم َونـََهاُهْم َعْن الدُّ

65 QS. An-Na¥l/16: 96.
66 QS. Al-Furq±n/25: 75.
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َا قَاَل اْلُمَقريَِّ َوقَاَل اْحَفظُوُه َوَأْخِربُوا َواْحلَْنَتِم َواْلُمَزفَّتِ  َا قَاَل النَِّقِري قَاَل ُشْعَبُة َوُرمبَّ قَاَل ُشْعَبُة َوُرمبَّ
ْم َولَْيَس ِيف رَِوايَِتِه اْلُمَقريَِّ و َحدََّثِين ُعبَـْيُد بِِه ِمْن َورَاِئُكْم و قَاَل أَبُو َبْكٍر ِيف رَِوايَِتِه َمْن َورَاءَكُ 

يعً  ثـََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اجلَْْهَضِميُّ قَاَل َأْخبَـَرِين َأِيب قَاَال مجَِ ثـََنا َأِيب ح و َحدَّ ا اللَِّه ْبُن ُمَعاٍذ َحدَّ
ثـََنا قـُرَُّة ْبُن َخاِلٍد َعْن َأِيب َمجَْرَة َعْن اْبِن عَ  ََذا َحدَّ بَّاٍس َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِ

بَّاِء َوالنَِّقِري َواْحلَْنَتِم َواْلُمَزفَّ  ِت َوزَاَد احلَِْديِث َحنَْو َحِديِث ُشْعَبَة َوقَاَل أَنـَْهاُكْم َعمَّا يـُْنَبُذ ِيف الدُّ
َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلْألََشجِّ َأَشجِّ َعْبِد اْبُن ُمَعاٍذ ِيف َحِديِثِه َعْن أَبِيِه قَاَل َوقَالَ 

67اْلَقْيِس ِإنَّ ِفيَك َخْصَلتَـْنيِ حيُِبـُُّهَما اللَُّه اْحلِْلُم َواْألَنَاُة 

“Telah menceritakan kepada kami Ab Bakar bin Ab Syaibah dan Muhammad bin al-
Mu£anna dan Muhammad bin Basysyar dan lafa§ mereka saling berdekatan, Ab Bakar
berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar dari Syu‘bah sedangkan dua orang lainnya
berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‘far telah menceritakan kepada
kami Syu‘bah dari Ab Jamrah dia berkata, “Aku menjadi penerjemah antara Ibn Abb±s dan
orang-orang, lalu Muhammad utusan seorang wanita datang bertanya tentang perasan nab ³©
(semacam arak) yang disimpan dalam bejana dari tembikar, maka dia menjawab:
“Sesungguhnya utusan Abd al-Qais mendatangi Rasulullah saw., maka Rasulullah bersabda:
“Siapakah utusan itu atau - siapakah kaum itu? - Mereka menjawab, “Rabi‘ah.” Beliau
bersabda: “Selamat datang kaum itu - atau utusan itu - tanpa perlu sungkan dan menyesal.”
Perawi berkata, “Meraka berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendatangimu dari
tempat yang jauh. Di antara kita dan Anda ada kaum kafir Mu«ar sehingga kita tidak bisa
mendatangimu kecuali pada bulan haram, maka perintahkanlah kepada kami suatu perkara
pemutus agar kami beritahukan kepada kaum yang kami pimpin yang dengannya kita bisa
masuk surga.” Perawi berkata: “Maka Rasulullah memerintahkan mereka empat perkara dan
melarang mereka empat perkara.” Perawi berkata lagi: “Rasulullah memerintahkan mereka
untuk beriman kepada Allah semata seraya berkata, “Apakah kalian tahu apa itu iman kepada
Allah?”  Mereka menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Beliau bersabda: “Persaksian
bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Allah, mendirikan shalat, membayarkan zakat,
berpuasa Ramadlan, dan membayarkan seperlima ganimah, dan melarang kalian dari ad-
duba‘, al-hantam dan al-muzaffat.” Syu‘bah berkata: Boleh jadi beliau bersabda “an-Naqir”
dan boleh jadi “al-Muqayyar”, beliau bersabda: “Jagalah ia dan kabarkanlah kepada kaummu.'
Ab Bakar menyebutkan dalam riwayatnya, “Orang yang kamu pimpin di belakangmu” tanpa
menyebutkan “al-Muqayyar.” Dan telah menceritakan kepadaku Ubaidull±h bin Mu‘±dz telah
menceritakan kepada kami bapakku. (Dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan

67 Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab iman, bab perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya saw., hadis
nomor 24.



101

kepada kami Na¡r bin Al³ al-Jah«ami dia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku
keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Kh±lid dari Ab Jamrah dari
Ibn Abb±s dari Nabi saw. dengan hadis ini semisal dengan hadits Syu‘bah, seraya bersabda:
“Aku melarang kalian dari sesuatu yang diperas dalam ad-Duba‘, an-Naqir al-Hantam dan al-
Muzaffat.” Dan Ibn Mu‘±dz menambahkan dalam haditsnya dari bapaknya, dia berkata,
“Dan Rasulullah saw. bersabda kepada al-Asyaj Asyaj Abd al-Q±is: “Sesungguhnya dalam
dirimu ada dua karakter yang disukai oleh Allah, yaitu sabar dan berhati-hati.”

3.  Lemah lembut

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                  68

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka,
sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu.”

Rasulullah saw. bersabda:

َها  ثـََنا ُسْفَياُن َعْن ِهَشاٍم َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف َحدَّ َحدَّ
َياَن َفَما نـَُقبـِّ  اَل ُلُهْم فـَقَ قَاَلْت َجاَء َأْعَراِيبٌّ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل تـَُقبـُِّلوَن الصِّبـْ

69النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أََوأَْمِلُك َلَك َأْن نـَزََع اللَُّه ِمْن قـَْلِبَك الرَّْمحََة 

“Mu¥ammad bin Ysuf meriwayatkan, Sufy±n meriwayatkan dari Hisy±m dari ‘Urwah dari
‘²isyah ra. dia berkata, seorang Arab telah mendatangi Nabi saw. dan berkata, apakah engkau
menciumi mereka? Sedang kami belum pernah melakukan hal itu. Maka Nabi bersabda:
“Apakah engkau tidak takut bila Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu?”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيزِ  ثـََنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن َصاِلٍح َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة َحدَّ ْبُن َعْبِد اللَِّه َحدَّ
َها َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلتْ  َدَخَل َرْهٌط ِمْن ْبِن الزُّبـَْريِ َأنَّ َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

68 QS. Ali Imr±n/3: 159.
69 Hadis ini dinilai hadis syar³f marf’, dengan kualitas  perawi sebagian dinilai sebagai £iqah, ¡adq

£iqah, dan £iqah. Bukh±ri, ¢ahih Bukh±ri, kitab adab, bab kasih sayang kepada anak, hadis nomor 5539; Lihat
Muslim, ¢ahih Muslim, kitab keutamaan, bab kasih sayang nabi saw. kepada anak kecil dan keluarganya, hadis
nomor 4281; Lihat juga Ibn M±jah, Sunan Ibn M±jah, kitab adab, bab berbakti kepada orangtua dan berbuat
baik kepada anak wanita, hadis nomor 3655.
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َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاُلوا السَّاُم َعَلْيُكْم قَاَلْت َعاِئَشُة فـََفِهْمتـَُها اْليَـُهوِد َعَلى 
اِئَشُة ِإنَّ فـَُقْلُت َوَعَلْيُكْم السَّاُم َواللَّْعَنُة قَاَلْت فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْهًال يَا عَ 

لَّى َه حيُِبُّ الرِّْفَق ِيف اْألَْمِر ُكلِِّه فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َأوَملَْ َتْسَمْع َما قَاُلوا قَاَل َرُسوُل اللَِّه صَ اللَّ 
70اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد قـُْلُت َوَعَلْيُكمْ 

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Az³z bin Abdull±h telah menceritakan kepada kami
Ibr±h³m bin Sa'd dari ¢±lih dari Ibn Syihab dari ‘Urwah bin Az-Zubair bahwa ‘²isyah ra.
isteri Nabi saw. berkata: “Sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah saw.,
mereka lalu berkata: “Ass±mu ‘alaikum (semoga kecelakaan atasmu). Aisyah berkata; “Saya
memahaminya maka saya menjawab: “Wa ‘alaikum ass±mu wal la‘nat (semoga kecelakaan
dan laknat tertimpa atas kalian).” ‘²isyah berkata, lalu Rasulullah saw. bersabda: “Tenanglah
wahai ‘²isyah, sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara.” Saya
berkata: “Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak mendengar apa yang telah mereka
katakan?” Rasulullah saw. menjawab: “Saya telah menjawab; “Wa ‘alaikum” (dan semoga
atas kalian juga).”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا  ْعُتُه ُحيَدُِّث َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِبـَْراِهيَم ْبِن ُعَمَر ْبِن َكْيَساَن قَاَل َأِيب مسَِ َعِليُّ ْبُن َحبٍْر َحدَّ
َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َوْهٍب َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب َخِليَفَة َعْن َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اللََّه َرِفيٌق حيُِبُّ الرِّْفَق َويـُْعِطي َعَلى الرِّْفِق َما َال قَاَل 
71يـُْعِطي َعَلى اْلُعْنِف 

“Telah menceritakan kepada kami Al³ bin Bahri telah menceritakan kepada kami Abdull±h bin
Ibr±h³m bin ‘Umar bin Kais±n, bapakku berkata: saya mendengarnya menceritakan dari
Abdull±h bin Wahb dari bapaknya dari Ab Khalifah dari ‘Ali bin Ab °alib ra. berkata:
Rasulullah saw. bersabda; “Sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai lemah lembut, dan
Allah akan memberi kepada yang lemah lembut apa yang tidak diberikan kepada yang kasar.”

4. Penyayang

Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah di dalam Alquran yang berbunyi:

70 Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab adab, bab bersikap santun dalam semua masalah, hadis nomor 5565.
71 Ahmad, Musnad Ahmad, kitab Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, bab Musnad ‘Al³

bin Ab °±lib, hadis nomor 859.
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                    72

“Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari
sebahagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu.”

Di dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman:

     73

“Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن الزُّْهرِيِّ َعْن َأِيب َسَلَمَة َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ اْألَقْـرََع ْبَن  ثـََنا ُمَسدٌَّد َحدَّ َحاِبٍس َحدَّ
ًنا فـََقاَل ِإنَّ ِيل َعَشرًَة ِمْن اْلَوَلِد َما فـََعْلُت أَْبَصَر النَِّيبَّ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يـَُقبُِّل ُحَسيـْ

ُهْم فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َال يـَْرَحُم َال يـُْرَحمُ  74َهَذا ِبَواِحٍد ِمنـْ

“Musaddad meriwayatkan Sufy±n az-Zahr³ meriwayatkan dari Ab³ Salamah dari Ab³ Hurairah
bahwasannya al-Fara’ bin ¦±bis melihat Nabi  saw. mencium ¦usain, maka dia berkata,
sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak, tapi tak satupun di antara mereka pernah
aku cium, maka Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan
disayangi.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن اْبِن َأِيب جنَِيٍح َعْن اْبنِ  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َواْبُن السَّرِْح قَاَال َحدَّ َعاِمٍر َحدَّ
َملْ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو يـَْرِويِه قَاَل اْبُن السَّرِْح َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمنْ 

75يـَْرَحْم َصِغريَنَا َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبريِنَا فـََلْيَس ِمنَّا

72 QS. Al-Isr±’/17: 66.
73 Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak

perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya.
sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk
juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. QS. An-Nis±’/4: 23.

74 Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf‘ dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai ¡adq,
£iqah dan £iqah. Ab D±ud, Sunan Ab D±ud, kitab adab, bab bimbingan orangtua kepada anaknya, hadis nomor
4541.

75 Hadis ini tergolong hadis syari³ marf’ dengan sebagian perawi hadis dinilai sebagai ¡adq, ¡adq,
dan £iqah. Ab D±ud, Sunan Ab D±ud, kitab adab, bab rahmat, hadis nomor 4292.
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“Ab Bakar bin Ab³ Syaibah dan Ibn as-Sir¥ meriwayatkan, dia berkata, Sufy±n
meriwayatkan, dari Ibn Ab³ Naj³h dari Ibn ‘²mir dari Abdill±h bin Amr, dia
meriwayatkannya, Ibn as-Sir¥ berkata, dari Nabi saw. bersabda: “Orang-orang yang tidak
mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami,
maka tidak termasuk golongan kami.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن أَبَاَن َحدَّثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإْسَحَق َعْن َعْمرِو بْ  ِن َحدَّ
هِ  قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ يـَْرَحْم قَالَ ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ثـََنا َعْبَدُة َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإْسَحَق َحنَْوُه ِإالَّ أَنَُّه قَاَل َصِغريَنَا َويـَْعِرْف َشَرَف َكِبريِنَا ثـََنا َهنَّاٌد َحدَّ َحدَّ
76ريِنَاَويـَْعِرْف َحقَّ َكبِ 

“Telah menceritakan kepada kami Ab Bakr Mu¥ammad bin Ab±n, telah menceritakan
kepada kami Muhammad bin Fu«ail dari Mu¥ammad bin Is¥aq dari ‘Amr bin Syu‘aib dari
bapaknya dari kakeknya, ia berkata; bersabda: “Tidak termasuk golongan kami, orang yang
tidak mengasihi anak-anak kecil dan tidak pula menghormati para orang tua kami.” Telah
menceritakan kepada kami Hann±d, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Mu¥ammad
bin Is¥aq semisalnya, hanya saja, ia menyebutkan: “Dan (tidak pula) mengetahui hak para
orang tua kami.”

5.  Tidak suka marah dan pemaaf

Hal ini dijelaskan Allah swt. di dalam Alquran:

                       
           77

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang
menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu
memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di dalam ayat yang lain Allah swt. juga berfirman:

76 Tirmiż³, Sunan at-Tirmiż³, kitab berbakti dan menyambung silaturrahim, bab kasih sayang terhadap
anak kecil, hadis nomor 1843.

77 QS. At-Tag±bun/64:14.
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   78

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan
orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai
orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا  ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َأِيب ِإْسَحاَق َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه اجلََْدِيلِّ َعْن َعاِئَشَة َحدَّ ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ
ملَْ َيُكْن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَاِحًشا َوَال ُمتَـَفحًِّشا َوَال َصخَّابًا ِيف أَنـََّها قَاَلتْ 

79اْألَْسَواِق َوَال ُجيْزِي بِالسَّيَِّئِة ِمثْـَلَها َوَلِكْن يـَْعُفو َوَيْصَفحُ 

“Telah menceritakan kepada kami Mu¥ammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami
Syu‘bah dari Abi Is¥±q dari Ab Abdull±h Al Jadal³ dari ‘²isyah berkata: “Rasulullah saw.
tidak pernah berbuat keji dan tidak pula menjijikkan, tidak berteriak-teriak di pasar, dan tidak
pernah membalas dengan kejelekan yang serupa, akan tetapi, beliau adalah pemurah dan
pemaaf.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

َثِين َحيَْىي ْبُن يُوُسَف أَ  ْخبَـَرنَا أَبُو َبْكٍر ُهَو اْبُن َعيَّاٍش َعْن َأِيب َحِصٍني َعْن َأِيب َصاِلٍح  َعْن َحدَّ
تـَْغَضْب َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ  َرُجًال قَاَل لِلنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَْوِصِين  قَاَل  َال 

80ْغَضبْ فـََردََّد ِمَرارًا قَاَل َال تَـ 

“Ya¥ya bin Ysuf meriwayatkan Ab Bakar bin Ayy±sy meriwayatkan dari Ab¦a¡³n dari
Ab ¢±li¥ dari Ab Hurairah ra. meriwayatkan bahsawannya laki-laki berkata, Rasulullah
saw. bersabda: “Jangan marah,” maka beliau  bersabda: “jangan marah.”

78 QS. Ali Imr±n/3: 149.
79 A¥mad, Musnad A¥mad, kitab sisa musnad sahabat An¡har, bab lanjutan Musnad yang lalu, hadis

nomor 24247.
80 Hadis ini dinilai sebagai hadis syari³ marf’ dengan kualitas perawi sebagian dinilai ¡aduq, £iqah dan

£iqah. Bukh±ri, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab adab, bab menahan marah, hadis nomor 5651; Lihat Tirmiż³, Sunan Tirmiż³,
kitab berbakti dan menyambung silaturrahim, bab mudah marah dan emosi, hadis nomor 1943; Lihat juga
A¥mad, Musnad A¥mad, kitab sisa Musnad yang banyak meriwayatkan hadis, bab Musnad Ab Hurairah ra.,
hadis nomor 8389, 9630.
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Dalam mewujudkan anak yang shalih, anak yang memiliki kepribadian Muslim sejati,

maka hendaklah setiap orangtua harus berusaha melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Seorang muslim haruslah seseorang yang kuat dalam keimanannya kepada Allah  swt. Dia

mengetahui bahwa di dalam kekuasaan Allah kerajaan langit dan bumi, serta seluruh

makhluk yang ada sangat membutuhkan-Nya.

b) Seorang muslim sangat giat dalam melakukan ketaatan kepada Allah swt. dengan

senantiasa melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

c) Seorang muslim adalah manusia yang benar-benar beriman kepada Allah dan

beriman dengan sepenuh hati terhadap qadha (ketentuan) Allah, karena ia memahami

bahwa hidupnya berada dalam kehendak dan kekuasaan Allah swt.

d) Seorang muslim akan merasa takut dan senantiasa mengharapkan rahmat Allah.

e) Seorang muslim adalah manusia yang selalu berbuat baik, jujur dalam perkataan dan selalu

mamafkan kesalahan orang lain.

f) Seorang muslim adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mendapatkan

rezeki yang halal, serta membelanjakan hartanya di jalan Allah.

g) Seorang muslim selalu menyibukkan dirinya dengan banyak beramal shaleh dan  mengisi

waktunya dengan hal-hal yang berguna bagi dunia dan akhiratnya.

h) Seorang muslim tidak hanya bertanggungjawab terhadap dirinya tetapi juga

bertanggungjawab terhadap keluarga dan lingkungan masyarakatnya.

i) Seorang muslim adalah orang yang bisa dipercaya dan menunaikan amanah yang dititipkan

Allah swt. dan manusia kepadanya, sebagaimana firman Allah swt. (QS. Al-Anf ±l/8: 27).

j) Seorang muslim adalah orang sangat menepati janji dan tidak pernah mengingkari janjinya,

sebagaimana firman Allah swt. (QS. An-Na¥l/16: 91).

k) Seorang muslim membenci sifat kikir, sebagaimana firman Allah. (QS. Al-¦asyr/59: 9).

l) Seorang muslim selalu bekerja sama dalam kebaikan dan amal shalih sebagaimana firman

Allah swt. (QS. Al-¦asyr/59: 9).

Dengan demikian jelaslah bahwa orangtua merupakan madrasah pertama dan pendidik

yang pertama dan utama bagi anak. Institusi pendidikan formal, seperti madrasah atau sekolah,
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hanyalah berperan melanjutkan dasar-dasar pendidikan yang telah diberikan dan ditanamkan

orangtua dalam keluarga.

C. Anak Sebagai Peserta Didik dalam Pendidikan Keluarga

1. Anak adalah hadiah dari Allah swt. bagi orangtua.

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                      
               81

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.
Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan
anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis
laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul
siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”

2. Anak adalah perhiasan bagi orangtua.

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                          
82

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi
shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Di dalam ayat yang lain Allah berfirman:

                               
                      
                       83

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang
melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang

81 QS. Asy-Syur±/42: 49-50.
82 QS. Al-Kahfi/18: 46.
83 QS. Al-¦ad³d/57: 20.
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banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani;
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi
hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-
Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

3. Anak bisa menjadi musuh orangtua.

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                       
           84

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang
menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu
memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.”

4. Anak adalah cobaan bagi orangtua.

Firman Allah swt dalam Alquran:

                       
                   

   85

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad)
dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah
sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Dalam ayat yang lain Allah swt. juga berfirman:

                     
                86

84 QS. At-Tag±bun/64: 14.
85 QS. Al-Anf±l/8 27-28.
86 QS. An-Na¥l/16: 72.
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“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari
isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik,
maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan

berkembang, baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikannya. Ia adalah

orang yang belum dewasa dan sedang berada dalam masa perkembangan menuju

kedewasaannya masing-masing.

Pada saat kelahirannya, tampak dengan jelas beberapa fakta yang mengharuskan

seorang anak mendapat pendidikan. Menurut Nawawi fakta-fakta tersebut di antaranya adalah

sebagai berikut:87

a. Setiap anak lahir dalam keadaan tidak berdaya; anak yang baru lahir, fisik dan psikisnya

belum berfungsi secara optimal sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Tidak satupun

perbuatan yang dapat dilakukannya untuk melindungi dirinya, selain menangis, bahkan

hidup atau matinya pun bergantung pada perlindungan dan pemeliharaan orang lain,

terutama kedua orangtuanya.

b. Setiap anak tidak boleh dibiarkan tidak dewasa; kedewasaan merupakan sayarat mutlak

dalam kehidupan manusia. Untuk itu, setiap anak harus menjadi dewasa agar dapat

menjalani hidup dan kehidupan bersama orang dewasa lainnya secara manusiawi.

c. Setiap anak hidup dalam masyarakat dan kebudayaan berbeda-beda; setiap anak tidak

dengan sendirinya berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kebudayaan

tertentu. Bagi umat Islam, setiap anak didik harus menjadi besar dan berkembang dalam

bimbingan, pengaruh, dan pengarahan masyarakat dan kebudayaan Islam.

D. Materi Pendidikan Keluarga dalam Alquran

Materi pendidikan yang diberikan orangtua terhadap anaknya adalah mencakup seluruh

aspek pendidikan mulai dari pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak.

Firman Allah swt. dalam surat Luqm±n88 ayat 13-19:

87 Nawawi, Pendidikan, h. 114-119.
88 Wahbah Zuhail³ menerangkan bahwa surat Luqm±n termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 34 ayat,

diturunkan setelah surat a¡-¢aff±t. Sementara Al-Qur¯ub³ menyebutkan bahwa surat Luqm±n termasuk kelompok
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                 89

”Dan (ingatlah) ketika Luqm±n berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran
kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” Dan Kami perintahkan
kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu dan bapaknya, ibunya telah
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua
tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu
yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku,
kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan. (Luqm±n berkata): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat
biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan
mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah
(mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.

surat Makkiyah, kecuali ayat 27-29 – ketiganya turun di Madinah. Wahbah Zuhayli, Tafs³r al-Mun³r (Beirut: D±r
al-Fikr, 2003), vol. 11, h. 135.

89 QS. Luqm±n/31: 12-19.
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Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan
janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu
berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah
suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Di antara sekian banyak kisah dalam Alquran adalah kisah seorang tokoh bijak yang

sedang memberikan nasehat kepada anaknya. Dialah Luqm±n yang diabadikan menjadi salah

satu nama surat dalam Alquran. Secara umum, kisah tersebut merupakan peringatan kepada

para orangtua bahwa pendidikan anak merupakan tanggungjawab orangtua. Oleh karena itu

kisah Luqm±n tersebut dapat menjadi pedoman bagi orangtua dalam mendidik anaknya.

Wahbah Zuhail³ menerangkan bahwa surat Luqm±n termasuk surat Makkiyah, terdiri

dari 34 ayat, diturunkan setelah surat a¡-¢affat, menyebutkan bahwa surat Luqm±n termasuk

kelompok surat Makkiyah, kecuali ayat 27-29 – ketiganya turun di Madinah.90 Dinamakan

surat Luqm±n karena di dalam surat tersebut terdapat kisah Luqm±n, yang nama lengkapnya

adalah Luqm±n bin Ba’ura.91 Mayoritas mufassir mempermasalahkan kedudukan Luqm±n,

apakah ia seorang nabi ataukah hanya hamba Allah yang shalih yang diberi kelebihan

hikmah.92 Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Luqm±n bukanlah

seorang  nabi, tapi hamba Allah yang shalih yang telah diberi hikmah.

Menurut Wahbah Zuhail³, asb±bun nuzl ayat ini adalah  bahwa ada orang Quraisy

datang kepada Rasulullah, yang meminta agar dijelaskan kepadanya berkaitan dengan kisah

Luqm±n. Sedangkan pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam surat tersebut terdiri dari:

90 Wahbah Zuhail³, Tafs³r al-Mun³r (Beirut: D±r al-Fikr, 2003), vol. 11, h. 135.
91 Yang nama lengkapnya adalah Luqm±n bin Bau‘ra, salah seorang putra dari Nabi Ayyb, termasuk

suku Naubah dan merupakan bagian dari masyarakat Ailah, yakni sebuah kota yang berada di sekitar laut
Qulzum, Ia hidup pada masa Nabi D±ud dengan julukan al-¦±kim (yang bijak). Ibid.

92 Dalam hal ini Imam asy-Syaukani menjelaskan, mayoritas mufassirin menyimpulkan bahwa Luqm±n
al-¦±kim bukan seorang nabi, tapi hamba Allah yang diberi kelebihan dari hamba lainnya, yakni diberi hikmah.
Sedangkan anaknya bernama An’±m atau ¤aran atau Asykan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa Luqm±n bukanlah seorang nabi, tapi hamba Allah yang diberi hikmah. Im±m asy-Syaukani,
Zubdat at-Tafs³r (Damaskus: Ihwa Tura£ al-Isl±m³, 1994), h. 540-541.
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a) Keimanan kepada Allah, para nabi dan hari kiamat. Terkait dengan keimanan kepada Allah

dijelaskan pula kekuasaan Allah, meliputi apa yang ada di langit dan di bumi, perputaran

siang dan malam dan lima masalah ghaib yang pengetahuan akan hal tersebut hanyalah

miliki Allah swt.

b) Kisah Luqm±n merupakan potret orangtua dalam mendidik anaknya dengan ajaran

keimanan. Dengan pendidikan persuasif Luqm±n dianggap sebagai profil pendidik

bijaksana, sehingga Allah mengabadikannya dalam Alquran dengan tujuan agar menjadi

‘ibrah bagi para pembacanya.

c) Karakteristik manusia pembangkang, Allah menjelaskan tipe manusia pembangkang

perintah-Nya hingga pada akhirnya mereka tidak mau mendengarkan Alquran.93

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa materi pendidikan yang diberikan kepada

anak  adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan akidah

Dalam Alquran di dalam surat Luqm±n ayat 12, Allah swt. berfirman:

                94

”Dan (ingatlah) ketika Luqm±n berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran
kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.”

Ibn Ka£ir dalam tafsirnya berkata, Luqm±n berwasiat kepada anaknya, yaitu orang

yang paling dia rindukan dan paling ia cintai. Dan tepat kalau dia memberikan apa yang paling

baik yang ia miliki. Itulah sebabnya pertama kali ia mewasiatkan agar beribadah kepada Allah

Yang Esa dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Kemudian ia mengingatkan,

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar, yaitu

kezaliman yang paling besar.

Kesyirikan di sini bermakna kezhaliman. Tidak mencampuradukkan iman mereka

dengan kezhaliman, yaitu mereka tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan

kesyirikan.

93 Ibid., h. 144.
94 QS. Luqm±n/64: 13.
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2. Berbakti kepada kedua orangtua.

Firman Allah:

                          
                 95

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan
hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah
seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

3. Pendidikan ibadah

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                       96

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki
kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

Allah swt. berfirman:

                   
     97

“Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam
batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya),
sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.”

Di dalam Tafs³r al-Mar±g³ 98 dijelaskan bahwa Luqm±n memerintahkan anaknya
supaya menyembah Alah semata, dan melarang berbuat syirik (menyekutukan Allah dengan
lainnya). Luqm±n menjelaskan kepada anaknya, bahwa perbuatan syirik itu merupakan
kezhaliman yang besar. Syirik dinamakan perbuatan yang zhalim, karena perbuatan syirik itu

95 QS. Al-Isr±’/17:23.
96 QS. °±h±/20: 132.
97 QS. Luqm±n /31: 16.
98 Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, h. 155.
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berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ia dikatakan dosa besar, karena
perbuatan itu berarti menyamakan kedudukan Tuhan, yang hanya dari Dia-lah segala nikmat,
yaitu Allah swt. dengan sesuatu yang tidak memiliki nikmat apapun, yaitu berhala-berhala.
Sesudah Allah menjelaskan apa yang telah diwasiatkan Luqm±n terhadap anaknya, yaitu
supaya ia bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan semua nikmat, yang tiada
seorangpun bersekutu dengan-Nya di dalam menciptakan sesuatu. Luqm±n menegaskan
bahwasannya syirik itu adalah perbuatan yang buruk.

Ibn Kaṡir,99 menjelaskan, sekalipun perbuatan tersebut seberat biji sawi, tersembunyi

dan tertutup di dalam batu besar, atau di dalam hutan belantara di ujung langit dan bumi, maka

sesungguhnya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Karena bagi Allah tidak ada

yang tersembunyi dari pada-Nya seberat dzarrah pun yang ada di langit atau yang ada di

bumi.

Selanjutnya firman Allah swt. dalam surat Luqm±n ayat 17:

                        
  100

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah
(mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu,
sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا ِإْمسَِعيُل َعْن َسوَّاٍر َأِيب َمحَْزَة قَاَل أَبُو َداوُ  ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِهَشاٍم يـَْعِين اْلَيْشُكرِيَّ َحدَّ د َوُهَو َحدَّ
ِه قَاَل  قَاَل َسوَّاُر ْبُن َداُوَد أَبُو َمحَْزَة اْلُمَزِينُّ  َرِيفُّ َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ الصَّيـْ

وُهْم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمُروا أَْوَالدَُكْم بِالصََّالِة َوُهْم أَبـَْناُء َسْبِع ِسِنَني َواْضرِبُ 
َها َوُهْم أَبـَْناُء َعْشٍر َوفـَرِّ  نَـُهْم  ِيف اْلَمَضاِجِع َعَليـْ 101ُقوا بـَيـْ

99 ‘Abdull±h, Tafs³r Ibn Ka£ir, jilid 6, h. 207.
100 QS. Luqm±n/31: 17.
101 Ab D±ud, Sunan Ab D±ud, kitab shalat, bab kapan anak disuruh shalat, hadis nomor 418.
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“Suruhlah anak-anakmu mengerjakaan shalat di saat umur tujuh tahun, beri mereka pukulan
bila meninggalkan shalat di saat umur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat-tempat tidur di
antara mereka.”

Ibn Ka£ir102 menjelaskan, dirikanlah shalat yaitu dengan semua ketentuannya,

kewajibannya, dan waktunya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran

sebatas kemamuan dan usahamu. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Karena

mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran pasti mengalami penyiksaan dari

orang lain, sehingga ia diperintahkan untuk bersabar. Seorang diperintah bersabar atas

kesulitan dunia seperti sakit dan lainnya, agar ia tidak keluar dari kesulitan dengan melakukan

kemaksiatan kepada Allah.

Al-Qur¯ub³ menjelaskan, secara ahir firman Allah “Sesungguhnya yang demikian”,

menunjukkan kepada mendirikan shalat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari

kemungkaran, bersabar atas penderitaan dan musibah, dan semuanya merupakan hal-hal yang

diwajibkan oleh Allah.

Di dalam Tafs³r al-Mar±g³ 103 dijelaskan bahwa Luqm±n memerintahkan anaknya

untuk melaksanakan shalat, yakni kerjakanlah dengan sempurna sesuai dengan cara yang

diridhai. Karena di dalam shalat itu terkandung ridha Tuhan, senang orang yang

mengerjakannya berarti menghadap dan tunduk kepada-Nya. Di dalam shalat terkandung

hikmah lainya, yaitu dapat mencegah orang yang bersangkutan dari perbuatan keji dan

mungkar. Maka apabila seseorang menunaikan hal itu dengan sempurna, niscaya bersihlah

jiwanya dan berserah diri kepada Tuhannya, baik itu dalam keadaan suka maupun duka.

Orangtua harus mendidik dan melatih dan membiasakan anak-anak mengerjakan

shalat, bilangan rakaatnya tata cara mengerjakannya dengan berjamaah di masjid,  sehingga

shalat menjadi kebiasaan yang tidak terpisahkan. Dengan cara ini anak dibiasakan untuk

bersujud, walaupun minimal anak-anak dapat menghayati bahwa dia bersama orangtuanya

bersujud bersama-sama, dengan begitu di hati anak akan tertanam bahwa yang paling penting

tertanam di hati anak, bahwa orangtua pun masih tunduk kepada yang lain, yaitu Allah swt.

4. Pendidikan akhlak

102 Ibn Ka£ir, Tafs³r Ibn Ka£ir, jilid 6, h. 207.
103 Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, juz 19, h.158.
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Firman Allah dalam surat Luqm±n ayat 18:

              
                104

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah
kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan
lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

A¡-¢a’aru berarti memalingkan. Awalnya, istilah ini berarti suatu penyakit yang ada

pada leher unta yang membuat lehernya membengkok dari kepalanya. Kemudian ia

diumpamakan bagi orang yang sombong dengannya.

Ibn Ka£ir berkata, jangan sombong sehingga menghina hamba-hamba Allah dan

memalingkan mukamu dari mereka ketika mereka berbicara dengan kamu. 105

A¡-¢a’ar adalah orang yang menyombongkan dirinya. Ia memalingkan pipi dan

mukanya dari orang lain. Makna ayat tersebut menurut Al-Qur¯ub³ adalah jangan sampai kamu

memalingkan muka dari orang lain karena sombong, ujub dan menghina mereka. Maksudnya

pandanglah mereka dengan kasih sayang dan perhatian. Apabila orang yang paling kecil

berbicara, maka dengarkanlah hingga ia menyelesaikan pembicaraannya.

Firman Allah, “Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.” Al-Qur¯ub³

berkata, yang dimaksud adalah banyak tingkah dan berjalan dengan gembira tanpa ada

keperluan. Orang yang memiliki perilaku seperti ini, maka ia sering sombong dan takabbur.

Orang yang angkuh selalu sombong ketika berjalan. Al-Fakhur (orang yang angkuh) adalah

orang yang angkuh adalah orang selalu menghitung apa yang pernah dia berikan dan tidak bisa

bersyukur kepada Allah.

Al-Qur¯ub³ berkata, ketika Luqm±n telah melarang anaknya dari akhlak tercela, maka

ia menjelaskan akhlak mulia yang selayaknya dipraktekkan. Allah berfirman, “Dan

104 QS. Luqm±n/31: 18-19.
105 Ibn Ka£³r, Tafs³r Ibn Ka£³r, juz 6, h. 208.
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sederhanalah kamu dalam berjalan.” Artinya pertengahannya. Al-qa¡du (pertengahan) yaitu

antara cepat dan lambat.

Al-Mar±g³106 menjelaskan bahwa Luqm±n melarang anaknya memalingkan muka

terhadap orang-orang yang berbicara dengannya, karena sombong dan meremehkannya. Akan

tetapi hadapilah dengan muka yang berseri-seri dan gembira, tanpa rasa sombong dan tinggi

diri. Luqm±n juga melarang anaknya berjalan di muka bumi dengan angkuh dan

menyombongkan diri, karena sesungguhnya hal itu adalah cara jalan orang-orang yang murka

dan sombong, yaitu mereka yang gemar melakukan kekejaman di muka bumi dan suka

berbuat zhalim terhadap orang lain. Akan tetapi berjalanlah dengan sikap sederahana karena

sesungguhnya cara jalan yang demikian mencerminkan rasa rendah diri, sehingga pelakunya

akan sampai kepada semua kebaikan.

Al-Mar±g³ menjelaskan,107 berjalanlah dengan langkah yang sederhana, yakni tidak

terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat, akan tetapi berjalanlah dengan wajar tanpa dibuat-

buat dan juga tanpa menonjolkan sikap rendah diri atau sikap tawadhu’.

Firman Allah, “Dan lunakkanlah suaramu,” Al-Qur¯ub³ berkata, maksudnya kurangilah

volumenya. Jangan memaksa mengangkat suara, ambil dari volume suaramu seperlunya saja.

Karena suara keras melebihi yang dibutuhkan akan memaksa dan mengganggu. Dan maksud

semuanya adalah tawadhu’ (rendah hati). Suara keledai adalah suara yang paling buruk himar

(keledai) merupakan perumpamaan untuk sesuatu yang sangat jelek dan aib..

Al-Mar±g³, menjelaskan,108 kurangilah tingkat kekerasan suaramu, dan perpendeklah

cara bicaramu, janganlah kamu mengangkat suaramu bilamana tidak diperlukan sekali. Karena

sesungguhnya sikap yang demikian itu lebih berwibawa bagi yang melakukannya, dan lebih

mudah diterima oleh jiwa pendengarnya serta lebih mudah untuk dimengerti. Sesungguhnya

suara yang paling buruk dan paling jelek, karena ia dikeraskan lebih dari pada apa yang

diperlukan tanpa penyebab adalah suara keledai. Dengan kata lain, bahwa orang yang

106 Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, juz 19, h. 158-163.
107 Ibid., h. 162.
108 Ibid., h. 162-163.
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mengeraskan suaranya itu berarti suaranya mirip keledai. Dalam hal ini ketinggian nada dan

kekerasan suara, dan suara yang seperti itu sangat dibenci oleh Allah swt.

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َنْضُر ْبُن َعِليٍّ اجلَْْهَضِميُّ وَ  ثـََنا َعْبد اللَِّه َحدَّ َعْبُد اْألَْعَلى ْبُن َمحَّاٍد أَبُو َحيَْىي النـَّْرِسيُّ قَاَال َحدَّ
ِه قَاَل قَالَ  ثـََنا أَيُّوُب ْبُن ُموَسى َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ثـََنا َعاِمُر ْبُن َأِيب َعاِمٍر اْخلَزَّاُز قَاَل َحدَّ َحدَّ

109اِلٌد َوَلًدا أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسنٍ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما َحنََل وَ 

“Abdull±h meriwayatkan Naḍir bin Al³ al-Jahḍam³ meriwayatkan dan ‘Abd al-A’la bin
¦ammad Ab Ya¥ya an-Narsy berkata, ‘²mir bin Ab³ ‘²mir al-Khazzaz berkata, Ayyb bin
Ms± meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Tidak
ada pemberian orangtua yang terbaik kepada anaknya dari pendidikan yang baik.”

Dari sisi redaksi, secara keseluruhan nasehat Luqm±n yang terdapat di dalam Alquran

surat Luqm±n ayat 12-19 adalah larangan berbuat syirik, bersyukur kepada Allah dan

orangtua, berbakti kepada kedua orangtua, berbicara dengan baik kepada orangtua, mengikuti

pola hidup para nabi, menegakkan sholat, menegakkan amar ma’rf nah³ mungkar, sederhana

dalam kehidupan, bersikap sopan dalam berbicara, dan larangan bersikap sombong dan

berlebihan dalam kehidupan.

Kajian-kajian keislaman yang meliputi hal-hal yang telah disebutkan di atas, dan

semua materi yang berkaitan dengannya, adalah materi yang harus diajarkan kepada anak

dalam keluarga. Ia termasuk ilmu fardhu ‘ain yang mesti diketahui dan diamalkan oleh setiap

individu muslim. Persoalan-persoalan ini mesti menjadi perhatian utama dalam suatu keluarga,

sehingga setiap anggota keluarga menguasai dan mampu mengamalkannya.

Mengikuti model pendidikan Luqm±n terhadap anaknya, maka materi pendidikan yang

mesti diberikan kepada anak dalam keluarga adalah meliputi semua kajian keislaman yang

menjadi fardhu ‘ain. Hal itu meliputi akidah, akhlak dan ibadah yang berkaitan dengan

kewajiban sehari-hari. Oleh karena itu orangtua sebagai pendidik yang pertama dan utama

bagi anak, diharapkan harus bisa memberi teladan dalam keluarga.

109 Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai £iqah,

£iqah. Tirmi©³, Sunan Tirmi©³, kitab berbuat baik, bab adab anak, hadis nomor 1875. A¥mad, Musnad A¥mad,
kitab Musnad, hadis nomor 14856, 16111, 1611 8.
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Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kisah Luqm±n muncul sebagai petunjuk bagi

orangtua dalam mendidik anak. Karena pendidikan merupakan sebuah proses yang melibatkan

beberapa unsur atau komponen yang satu sama lain saling berkaitan, sehingga dapat

dirumuskan bahwa nasehat Luqm±n terhadap anaknya dapat dijadikan sebagai pedoman

materi pendidikan dalam keluarga dalam mendidik anak, yaitu materi pendidikan akidah,

pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak.

E. Metode Pendidikan Keluarga

a. Metode Qi¡ah (Kisah)

Dalam pendidikan Islam, dampak edukatif kisah sulit digantikan oleh bentuk-bentuk

bahasa lainnya. Pada dasarnya kisah-kisah Alquran dan kisah-kisah Nab±w³ membiasakan

dampak psikologis dan edukatif yang baik, konstan, dan cenderung mendalam sampai kapan

pun. Pendidikan melalui kisah-kisah tersebut dapat menggiring anak-anak pada kehangatan

perasaan, kehidupan dan kedinamisan jiwa yang mendorong manusia untuk mengubah

perilaku dan memperbaharui tekadnya selaras dengan tuntutan, pengarahan, penyimpulan, dan

pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut.
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   110

“Dan (ingatlah), ketika Ms± berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu menyembelih seekor sapi betina.” mereka berkata: “Apakah kamu hendak menjadikan
kami buah ejekan?” Ms± menjawab: “Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah
seorang dari orang-orang yang jahil". Mereka menjawab: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu
untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu.” Ms± menjawab:
“Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan
tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu”.
Mereka berkata: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada
kami apa warnanya.”  Ms± menjawab: “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu
adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang
yang memandangnya.” Mereka berkata: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia
menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu
(masih) samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk
memperoleh sapi itu).” Ms± berkata: “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu
adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk
mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya.” Mereka berkata: “Sekarang barulah
kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya.” Kemudian mereka menyembelihnya
dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.” Dan (ingatlah), ketika kamu
membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak
menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu Kami berfirman: “Pukullah
mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu!” Demikianlah Allah menghidupkan
kembali orang-orang yang telah mati, dam memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaan-
Nya agar kamu mengerti.”

Metode kisah, baik kisah Qurani maupun kisah Nabawi, kedua-duanya menekankan

penuturan tentang kisah-kisah yang terdapat dalam Alquran maupun yang didasarkan pada

sirah Nabi.

Memang metode kisah dapat dikatakan sebagai metode ceramah, akan tetapi ceramah

yang dilakukan dapat melibatkan mental anak-anak pada taraf yang tinggi, karena suatu kisah

dengan sendirinya selalu berkaitan dengan kenyataan-kenyataan di tengah-tengah masyarakat.

110 Menurut Jumhr mufassirin ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa yang dilakukan oleh seorang
dari Bani Israil, masing-masing mereka tuduh-menuduh tentang siapa yang melakukan pembunuhan itu. setelah
mereka membawa persoalan itu kepada Msa as., Allah menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina agar
orang yang terbunuh itu dapat hidup kembali dan menerangkan siapa yang membunuhnya setelah dipukul dengan
sebahagian tubuh sapi itu. QS. Al-Baqarah/2: 67-73.
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b. Metode al-‘Adah (pembiasaan)

Seoang anak lahir dalam keadaan fithrah, yaitu fithrah tauhid yang murni, agama

yang lurus, dan iman kepada Allah, sebagaimana  firman Allah:

                  
          111

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fithrah Allah
yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. tidak ada perubahan pada fithrah Allah,
(itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Menurut ‘Abdul Baqi dalam Mu’jam al-Mufahras li al-F±Ẓ Al-Qur’an112 dalam

Alquran dapat ditemukan istilah fithrah sebanyak 20 kali, kata-kata tersebut terdapat dalam 17

surat dan dalam 19 ayat. Kata fithrah dalam Alquran muncul dalam berbagai bentuknya, ada

dalam bentuk fi‘il ma«³, fi’il mu«±ri’, isim f±’il, isim maf’l, dan isim ma¡dar (infinitive).

Dalam bentuk fi’il ma«³ (kata kerja lampau) muncul sebanyak 9 kali, di mana fithrah berarti

menciptakan, menjadikan.

Al-Qur¯ub³113 ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa fithrah bermakna

kesucian, yaitu kesucian jiwa dan rohani. Fithrah di sini adalah fithrah Alah yang ditetapkan

kepada manusia, yaitu bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci, dalam artian tidak

mempunyai dosa. Sementara Ibn Kaṡ³r114 mengartikan fithrah dengan mengakui ke-Esa-an

Allah atau tauhid. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Kaṡir bahwa manusia sejak lahir

telah membawa tauhid, atau paling tidak ia berkecenderungan untuk meng-Esa-kan Tuhannya,

dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidan tersebut.

At-°abar³115 dalam tafsirnya mengtakan bahwa makna fithrah adalah murni atau al-
ikhlas, sebab manusia sejak lahir telah membawa berbagai sifat, salah satunya adalah
kemurnian atau keikhlasan dalam menjalankan aktivitas. Pendapat ini didukung oleh

111 QS. Ar-Rm/30: 30.
112 Baq³, Mu’jam al-Mufahras, h. 522-523.
113 Al-Qur¯ub³, Tafs³r al-Qur¯ub³, h. 5106.
114 Ibn Ka£³r, Tafs³r Ibn Ka£ir, jilid 7, h. 432.
115 A¯-°abar³, Tafs³r A¯-°abar³, h. 260.
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Hamka,116 ia berkata bahwa fithrah adalah rasa asli murni dalam jiwa yang belum dimasuki
pengaruh dari yang lainnya. Fithrah juga bermakna suci, potensi ber-Islam dan mengakui ke-
Esa-an Allah.117

Di dalam Tafs³r al-Mar±g³118 dijelaskan bahwa sesungguhnya agama Islam ini adalah

Allah yang telah diciptakan-Nya bagi akal manusia, hingga secara fithrah akal manusia

mengakui kebenarannya, yakni fithrah yang sehat. Sebagaimana yang telah disebutkan di

dalam Hadis Rasulullah saw.:

ثـََنا اْبُن َأِيب ِذْئٍب َعْن الزُّْهرِيِّ َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َأِيب ُهَريْـ  ثـََنا آَدُم َحدَّ رََة َحدَّ
بـََواُه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَ 

119يـَُهوَِّدانِِه أَْو يـَُنصَِّرانِِه أَْو ُميَجَِّسانِِه َكَمَثِل اْلَبِهيَمِة تـُْنَتُج اْلَبِهيَمَة َهْل تـََرى ِفيَها َجْدَعاءَ 

“Diriwayatkan dari Adam diriwayatkan dari Ibn Ab Dzi’b dari az-Zuhr³ dari Ab Salamah
bin’Abdurrahm±n dari Ab Hurairah dari ra. Ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: ”Setiap
anak yang dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka kedua orangtualah yang menjadikan
beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.”

Di dalam Tafs³r Ibn Ka£³r120 dijelaskan bahwa perkokohlah pandanganmu dan

istiqamahlah di atas agama yang disyariatkan Allah kepadamu, berupa kesucian millah

Ibr±h³m yang Allah bimbing kamu kepadanya dan disempurnakan oleh Allah agama itu

116 Hamka, Tafsir Hamka, jilid 7, h. 100.
117 ‘Abd al-Mudjib dan Ysuf Muzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, (Jakarta: Garfindo Persada,

2001), h.  31.
118 Maka arahkanlah wajahmu dengan lurus menuju ke arah yang telah ditentukan oleh Tuhanmu demi

taat kepada-Nya, yaitu arah agama yang lurus dan agama fithrah. Dan berpalinglah kamu dari kesesatan untuk
menuju kepada petunjuk. Tetaplah kalian semua pada fithrah yang telah diciptakan oleh Allah dalam diri
manusia, karena sesungguhnya Dia menjadikan dalam diri mereka fithrah yang selalu cenderung kepada ajaran
tauhid, dan meyakinkannya. Hal itu karena ajaran tauhid itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh akal dan
yang membimbing kepadanya pemikirannya yang sehat. Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, juz 21, h.  82-83.

119 Ab al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabur, ¢a¥³¥ Muslim, juz 1 (saudi Arabia:
Idarah al-Bu¥£ ‘Ilmiyyah wa Ifta’wa ad-Da’wah wa al-Irsy±d, 1400 H), h. 246. Hadis di atas tergolong syar³f
marf’ dengan kualitas perawi ¡adq £iqah dan £iqah. Bukh±ri, ¢a¥³¥ Bukh±ri, kitab jenazah, bab jika anak
kecil masuk Islam lalu mati, apakah wajib dishalati? Apakah Islam wajib diperkenalkan kepada anak kecil?,
hadis nomor 1270, 1271; Lihat Tirmiż³, Sunan at- Tirmiż³, kitab takdir, bab setiap bayi di atas fithrah, hadis
nomor 2064; Lihat juga  Nas±’i, Sunan an-Nas±’i, kitab jenazah, anak orang-orang musyrik, hadis nomor 1923.
Ab D±ud, Sunan Ab D±ud, kitab sunnah, bab penjelasan tentang keturunan orang musyrik, hadis nomor 4091.

120 Ibn Ka£³r, Tafs³r Ibn Ka£³r, jilid 7, h. 175
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untukku dengan sangat sempurna. Di samping itu hendaklah engkau konsekuen terhadap

fithrah lurusmu yang difithahkan Allah atas makhluk-Nya. Karena Allah telah memfithrahkan

makhluk-Nya untuk mengenal dan mengesakan-Nya yang tidak ada ilah (yang haq) selain-

Nya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran:

                          
                121

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka
dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini
Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami
(Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”

Di dalam Tafs³r F³ ¨ilal Al-Qur’±n122 dijelaskan bahwa fithrah merupakan jiwa

kemanusiaan yang perlu dilengkapi dengan tabiat beragama, antara fithrah kejiwaan munusia

dan tabiat beragama merupakan relasi yang utuh, mengingat keduanya ciptaan Allah pada diri

manusia sebagai potensi dasar yang memberikan hikmah, mengubah diri ke arah yang lebih

baik, mengobati jiwa yang sakit, dan meluruskan diri dari rasa keberpalingan.

Fithrah Allah adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragma,

yaitu, agama tauhid. Jika ada anak tidak memiliki agama tauhid, maka hal itu tidak wajar.

Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah karena lingkungan. Dari sini peranan pembiasaan

121 QS. Al-A‘r±f/7: 172.
122 Pengarahan ini untuk menghadapkan wajah pada agama yang lurus yang datang pada waktunya dan

pada tempatnya, setelah perjalanan-perjalanan tadi dalam dhamir semesta dan panoramanya, serta dalam
keadalaman diri dan fithrahnya telah siap untuk menerimanya, sebagaimana hati yang menyimpang telah
kehilangan seluruh hujjah dan dalilnya. Sehingga, ia berdiam diri dalam keadaan kehabisan bekal dan senjata.
Dan ini adalah kuasa kekuatan yang ditampilkan oleh Alquran. Kekuasaan yang tak dapat dilawan oleh hati dan
tak dapat ditolak oleh jiwa, menghadaplah kepada-Nya dengan lurus. Agama ini adalah penjaga dari hawa nafsu
yang terpecah-pecah yang tak berdiri di atas kebenaran, dan tak mendasarkan diri kepada ilmu pengetahuan.
Tapi, semata mengikuti syahwat dan dorongan diri tanpa batasan dan tanpa petunjuk. Hadapkanlah wajahmu
kepada agama yang lurus, dengan memalingkannya dari semua yang selainnya, dan lurus pada larangannya, tidak
kepada selainnya. Dengan ini Alquran mengaitkan antara fithrah jiwa manusia dengan tabiat agama ini.
Keduanya berasal dari Allah. Keduanya sesuai dengan namus wujud, dan keduanya selaras dengan yang lain
dalam tabiat dan arahnya. Allah yang menciptakan hati manusia itulah yang menurunkan agama ini kepadanya
untuk mengaturnya, menggerakkannya, dan mengobati sakitnya serta meluruskannya dari penyimpangan. Qu¯b,
Tafs³r f³ ¨ilal, jilid 4, h. 143.
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dalam pertumbuhan dan perkembangan anak akan menemukan tauhid yang murni, keutamaan-

keutamaan budi pekerti, spiritual dan etika agama yang lurus.123

Urgensi pendidikan dengan kebiasaan ini terfokus kepada akhlak yang baik dalam arti

yang sangat luas yang dapat diwujudkan dengan dua sisi yaitu: tabiat dan fithrah, serta

pembiasaan dan usaha keras. Dikarenakan manusia terbentuk di atas agama dan akhlak yang

mulia, maka membiasakan hal tersebut akan lebih menanamkan dalam dirinya.124

c.   Metode Keteladanan (al-Uswah al-Hasanah)

Firman Allah swt. dalam Alquran:
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut
Allah.”

Allah swt. juga berfirman:

                     
                                
                         
          126

“Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibr±h³m dan orang-orang yang
bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami
berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari
(kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-
lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibr±h³m kepada
bapaknya: “Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat
menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah.” (Ibrahim berkata): “Ya Tuhan kami hanya
kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya
kepada Engkaulah kami kembali.”

123 ‘Ulw±n, Tarbiyyah al-Aul±d, h. 43. Lihat juga A¥mad bin ‘Abdul Az³z al-Hulaib³, Dasar-dasar
Pembinaan Wawasan Anak-anak Muslim, terj. M. Ihsan Zainuddin, cet. 1 (Surabaya: Elba, 2011), h. 56.

124 Ibid., h. 58-59.
125 QS. Al-A¥zab/33: 21.
126 QS. Al-Mumtahanah/60: 4.
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Dalam Tafs³r Ibn Ka£³r dijelaskan tentang mencontoh Rasulullah dalam berbagai

perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itu Allah memerintahkan manusia untuk

meneladani Nabi saw. pada hari A¥zab dalam kesabaran, keteguhan, kepahlawan, perjuangan

dan kesabarannya dalam menanti pertolongan Rabb-Nya. Untuk itu Allah mengingatkan

orang-orang yang terguncang jiwanya, gelisah, gusar dan bimbang dalam perkara mereka pada

hari A¥zab.127

Sementara dalam Tafs³r al-Mar±gi dijelaskan bahwa sesungguhnya norma-norma yang

tinggi dan teladan yang baik itu telah di hadapan kalian, seandainya kalian menghendakinya.

Yaitu hendaknya kalian berjalan sesuai dengan petunjuk-Nya, seandainya kalian benar-benar

menghendaki pahala dari Allah serta takut akan azab-Nya di hari semua orang memikirkan

dirinya sendiri dan pelindung serta penolong ditiadakan, kecuali hanya amal shalih yang telah

dilakukan seseorang (pada hari kiamat).128

Pada kedua surat dan ayat tersebut menurut Hamka adalah sesuatu yang dijadikan

contoh dan kewajiban mengikuti langkah yang diteladani.129 Dalam hal ini Rasulullah saw.

sebagai pribadi yang paling sempurna dalam mengaktualisasikan Alquran.130

Al-Mar±gi131 menjelaskan kata uswah hasanah maksudnya adalah Muhammad saw.

merupakan contoh yang paling tinggi, dan teladan yang baik, yang harus diteladani.

Meneladani semua amalnya, tentunya hal ini dilakukan terutama bagi orang yang mengharap

rahmat Allah dan percaya kepada akhirat.

‘²isyah sendiri telah menyebutkan bahwa akhlak Rasulullah saw adalah Alquran.

Bagaimana tidak, kepribadian, karakter, perilaku, dan interaksi beliau dengan manusia

merupakan pengejawantahan hakikat Alquran, etika dan hukum-hukumnya secara praktis,

manusiawi, dan dinamis. Lebih dari itu, akhlak beliau merupakan pewujudan landasan

pendidikan yang terdapat di dalam Alquran.

127 Ibn Ka£ir, Tafs³r Ibn Ka£ir, jilid 7, h. 264. Lihat juga Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, h. 277.
128 Al-Maragi, Tafs³r Al-Mar±g³, juz 21, Ibid.
129 Hamka, Tafs³r Al-Azhar, jilid 8, h. 9798.
130 Ysuf, Perintah Menguasai Dunia-Kiat Sukses Rasulullah, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 2001), h. 67.
131 Al-Mar±g³, Tafs³r Al-Mar±g³, juz 21, h. 146.
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Pada dasarnya, manusia sangat cenderung memerlukan sosok teladan dan panutan

yang mampu mengarahkan manusia pada jalan kebenaran dan sekaligus menjadi

perumpamaan dinamis yang menjelaskan cara mengamalkan syariat, sebagaimana dijelaskan

Allah swt. dalam Alquran:

                         
                          132

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu
kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu
tidak mengetahui. Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan Kami turunkan
kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan
kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Dalam kehidupan keluarga beliau pun membiasakan teladan bagi orang lain, terutama

kesabaran beliau dalam memberikan pengarahan kepada istri-istri beliau. Kehidupan

Rasulullah sebagai ayah, kebaikannya dalam berinteraksi dengan anak kecil, para sahabat, dan

tetangganya, juga merupakan teladan.133 Beliau senantiasa berupaya memenuhi berbagai

kebutuhan kaum muslimin. Beliau adalah manusia yang paling memenuhi janjinya, manusia

yang terpercaya dalam memegang barang titipan, manusia yang paling wara’ dan hati-hati

dalam memelihara harta titipan Allah swt. dan dalam mengkonsumsi makanan sehingga beliau

senantiasa tampil teguh dan tidak kehilangan semangat karena beliau meyakini bahwa Allah

senantiasa menjadi sumber kekuatan sehingga beliau tetap memperoleh kesabaran.

d.  Metode al-‘Ibrah wa al-Mau’i§ah

1) Jenis-jenis ‘Ibrah dalam Alquran

Jenis-jenis i’tibar atau pengajaran di dalam Alquran dan Hadis berbeda-beda sesuai

dengan beragamnya tema ‘ibrah. Berikut ini akan membahas tema-tema penting yang dapat

memotivasi kegiatan berpikir dan pengambilan pelajaran.

a) ‘Ibrah melalui kisah

Firman Allah swt. dalam Alquran:

132 QS. An-Na¥l/16: 43-44.
133 Jamal ‘Abd ar-Rahm±n, Cara Nabi Menyiapkan Generasi, terj., Nurul Mukhlisin (Surabaya: La

Raiba Bima Amanta, 2009), h. 212.
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                  134

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang
mempunyai akal. Alquran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan
(kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan
rahmat bagi kaum yang beriman.”

Dalam Tafs³r Al-Mar±g³135 dijelaskan bahwa qassa al-khabara berarti menyampaikan

berita dalam bentuk yang sebenarnya. Kata ini diambil dari perkataan qassa al-asara wa

iqtassahu yang berarti menuturkan cerita secara lengkap dan benar-benar mengetahui.

Dalam kisah Ysuf as. beserta kedua orangtuanya dan saudara-saudaranya, terdapat

pelajaran bagi orang-orang yang berakal benar, karena merekalah orang-orang yang

mengambil pelajaran dari akibat perkara yang ditunjukkan oleh pendahulunya. Sedang orang-

orang yang terpedaya, tidak mempergunakan akalnya untuk mencari dalil-dalil, sehingga

nasehat tidak berguna bagi mereka.

Letak pengambilan pelajaran dari kisah ini ialah Allah telah kuasa untuk

menyelamatkan Ysuf as. setelah dilemparkan ke dalam sumur, mengangkat kedudukannya

setelah dipenjarakan, menjadikannya berkuasa di Mesir setelah dijual dengan harga yang

sangat murah, mengokohkan kedudukannya di muka bumi setelah lama ditawan,

memenangkannya atas saudara-saudaranya yang berbuat jahat terhadapnya, menyatukan

kekuatannya dengan mengumpulkan kedua orangtua dan saudara-saudaranya setelah

perpisahan yang sekian lama, dan mendatangkan mereka dari belahan bumi yang sangat jauh.

Sesungguhnya, Allah yang telah kuasa untuk melakukan semua itu terhadap Ysuf, kuasa pula

untuk menjayakan Muhammad saw., meninggikan kalimat-Nya dan menampakkan agama-

Nya. Maka Dia mengeluarkan dari tengah-tengah kalian, kemudian memenangkannya atas

kalian, mengokohkan kedudukannya di dalam negeri, dan menguatkannya dengan balatentara,

dan para pembesar, pengikut serta penolong, meski dia melalui berbagai rintangan.

134 QS. Ysuf/12: 111.
135 Al-Mar±g³, Tafsir al-Mar±g³, juz 13, h. 101-102.
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Kisah ini bukan cerita yang dibuat-buat, karena dia termasuk pembawa cerita dan

berita yang paling lemah. Dia termasuk orang yang tidak pernah menelaah kitab dan tidak

pernah bergaul dengan orang-orang alim. Hal ini merupakan dalil yang nyata dan keterangan

yang kuat, bahwa Alquran datang melalui wahyu. Alquran membenarkan kebenaran yang ada

pada mereka di dalam kitab-kitab itu, tidak setiap yang ada pada mereka. Ia tidak

membenarkan apa yang ada pada mereka berupa khurafat yang rusak dan angan-angan kosong

yang batil, karena ia datang untuk menghapusmya, tidak untuk membenarkannya.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengatakan bahwa pendidikan keluaraga sangat

memperhatikan perenungan atas kisah tertentu. Artinya, melalui pengambilan ‘ibrah, para

orangtua dapat membina anak-anaknya sehingga mereka memiliki akhlak Islam. Karena

pengambilan ‘ibrah itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berakal, orangtua

dituntut untuk mampu menyadarkan anaknya agar membiasakan mereka berpikir sehat.

b)  Mengambil Pelajaran dari Nikmat dan Makhluk Allah

Berbagai nikmat dan makhluk Allah yang telah disediakan bagi manusia dapat menjadi

‘ibrah bagi manusia sebagaimana firman Allah (QS. An-Na¥l/16: 66-67).

Karena ‘ibrah itu didasarkan atas pemikiran yang dalam dan pengamatan yang cermat,

kita dapat mengetahui hikmah ketuhanan melalui isyarat dari beberapa perkara yang

menggelorakan kedahsyatan dan mengajak kepada perenungan, seperti berbagai keajaiban

yang telah diciptakan dan dianugerahkan Allah kepada kita. Misalnya ayat di atas

mengisyaratkan susu yang putih dan murni dari segala campuran dan kotoran. Pada ayat di

atas pun diisyaratkan  buah anggur dan kurma yang menyerap makanan dari air dan tanah.

Dengan kekuasaan Allah, buah itu memberikan kemabukan kepada manusia sekaligus

berfungsi sebagai rezeki yang baik. Dari buah itu pun dapat dihasilkan zat gula (glukosa) yang

menjadi separuh makanan manusia di beberapa belahan bumi.136

Mengingat besarnya kepentingan ‘ibrah dalam perkembangan ‘ibrah dalam

perkembangan pribadi anak-anak, orangtua harus selalu melatih dan mengarahkan akal anak

didik dalam merenungkan berbagai keajaiban ciptaan Allah, terutama ciptaan yang ada di

seputar kehidupan sehari-hari. Ciptaan itu merupakan indikasi hikmah Allah dan kecermatan

perbuatan dan kecermatan seperti selubung udara yang menyelimuti bola dunia sehingga bola

136 An-Nahl±w³, Pendidikan Islam, h. 282.
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ini menjadi siap untuk menerima tumbuh-tumbuhan, binatang, serta sarana kehidupan lain

bagi manusia, seperti angin dan awan yang ditaklukkan di antara bumi dan langit. Orangtua

harus mendiskusikan perkara tersebut dan bertanya jawab dengan anak melalui sejumlah

pertanyaan yang tepat dan telah disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan seperti

itu dapat mengantarkan anak, secara otomatis, pada pengakuan atas keesaan Allah swt.,

keilahian-Nya, kekuasaan-Nya, kebijaksanaan-Nya, sifat-sifat-Nya, dan nama-nama-Nya yang

baik, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis serta yang kita lihat dan

rasakan ketika kita makan, minum, bernafas, dan lain-lain.

c) Mengambil Pelajaran dari Berbagai Peristiwa Sejarah

Alquran telah mengisyaratkan beberapa peristiwa sejarah yang menonjol dann

memiliki kaitan dengan peristiwa sesudahnya, seperti perang Badar dan Ahzab. Alquran pun

mengisyaratkan pelajaran dari berbagai peristiwa itu, seperti dari perang Bani Nadhir, di mana

Allah menyifati kejelasan mereka dengan firman Allah swt. (QS. Al-¦asyr/59: 2).

Demikian juga tentang perang Badar pun Allah swt. mengisyaratkan peristiwa itu

dalam Alquran (QS. Ali Imr±n/2: 12-13).

Kaum kafir yang banyak melihat kaum muslimin yang sedikit bagaikan dua kali

jumlah mereka. Hal itu merupakan aturan dan pertolongan Allah. Dia mengimajinasikan

jumlah kaum muslimin yang banyak kepada kaum musyrikin sehingga hati mereka

berguncang dan ketakutan. Dari peristiwa itu kita dapat mengambil ‘ibrah bahwa kekuatan

Allah itu di atas segala kekuatan manusia. Kekuatan Yang Maha Besar itulah yang telah

membantu kaum mukminin dan menghinakan kaum kafir. Inilah sunnatullah yang akan

senantiasa berlaku dan terjadi hingga hari kiamat. Maka janji Allah bahwa Dia akan

mengalahkan orang-orang kafir, yang mendustakan dan yang menyimpang dari manhaj Allah

swt., akan terus berlaku pada setiap saat. Begitu juga dengan janji Allah swt. untuk menolong

golongan orang yang beriman, meskipun jumlah mereka sedikit, menanti setiap saat. Tiada

yang harus dilakukan oleh golongan orang mukmin kecuali dia merasa tenteram terhadap

kebenaran ini dan percaya sepenuhnya kepada janji Allah swt. Hal itu harus mendorong

mereka untuk siap-siap menghadapi persoalannya dengan semampunya, sesempurna mungkin,

dan bersabar hingga Allah swt. mengizinkan untuk memberi kemenangan.
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Dalam pengambilan pelajaran tersebut yang harus betul-betul kita perhatikan adalah

arahan Alquran bahwa penuturan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari berbagai peristiwa

sejarah bukanlah karena fanatisme atas suatu agama atau bangsa tertentu, juga bukan untuk

membanggakan diri dengan pengagungan terhadap nenek moyang. Lebih dari itu semua, kita

akan memperoleh ‘ibrah dan mengetahui tujuan yang ada di balik suatu peristiwa,137 misalnya:

(1) Memahami sunnatullah yang menetapkan musnahnya orang-orang yang berbuat

kerusakan karena kezhaliman mereka dan membiarkan orang-orang shalih hidup,

sebagaimana fiman Allah swt. (QS. Hd/11: 102, 107).

(2) Memahami bahwa tidak bergunanya taubat dan penyesalan jika kebinasaan dan

malapetaka terlanjur terjadi.

(3) Memahami sunnah Allah swt. dalam pemberian pertolongan kepada hamba-hamba-Nya

yang beriman dan mengamalkan syari’at-Nya, sebagaimana firman Allah swt. (QS. al-

Fat¥/48: 22-23).

(4) Memahami sunnatullah dalam pembinasaan orang-orang munafik yang hatinya sakit,

terus-menerus menghancurkan masyarakat menimbulkan fitnah, dan menyebarluaskan

kebohongan dengan tujuan menimbulkan kerusakan di kalangan kaum muslimin,

sebagaimana firman Allah (QS. Al-A¥zab/33: 60-62).

(5) Sesungguhnya para pemimpin, orang-orang yang bermewah-mewah, dan orang-orang kaya

yang seringkali menjadi sebab kebinasaan kaum dan umatnya, durhaka kepada Allah swt.

dan syari’at-Nya, serta tidak dikekang oleh para ulama, sebagaiamana firman Allah swt.

dalam Alquran  (QS Al-Isra’/17: 16).

2)  Metode Mau‘i§ah dalam pendidikan keluarga

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                138

“Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan
hari kemudian.”

137 An-Nahl±w³, Pendidikan Islam, h. 283-284.
138 QS Al-Baqarah/2: 232.
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Di dalam Tafs³r Al-Man±r,139 Rasyid Ri«a mengatakan bahwa wa’§u berarti nasehat

dan peringatan dengan kebaikan dan dapat melembutkan hati serta mendorong untuk beramal.

Yakni, nasehat melalui penyampaian had (batasan-batasan yang ditentukan Allah) yang

disertai dengan hikmah, targ³b, dan tar¥³b. Nasehat itu diberikan kepada orang yang beriman

kepada Allah dan kepada adanya pembalasan atas segala amal di akhirat. Karena merekalah

yang dapat menerima dan menjadikannya sebagai pelajaran sehingga hatinya,  khusyu’ kepada

nasehat dan segera mengamalkannya sebagai penerimaan atas pembinaan dari Rabbnya dan

sebagai pencarian manfaat di dunia yang disertai harapan keridhaan-Nya di akhirat.140

Pemberian nesehat merupakan metode yang penting dalam pendidikan dan

pembentukan keimanan. Karena nasehat dapat membukakan mata anak-anak pada hakekat

sesuatu, dan mendorongnya menuju situasi luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang

mulia, dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.141

Di dalam Alquran memakai metode ini, yang berbicara kepada jiwa, dan mengulang-

ulangnya dalam beberapa ayat dan tempat. Contohnya adalah firman  Allah dalam surat

Luqm±n ayat 13-19 tentang nasehat dan peringatan.

Alquran telah menegaskan hal ini dalam banyaknya ayat, dan berulang kali

menyebutkan manfaat dari nasehat dan peringatan. Bahkan memberi pengaruh dengan kata-

kata yang berpetunjuk dan nasehat yang tulus:

                        
  142

“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian
permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan
(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”

                143

139 Ri«±, Tafs³r Al-Man±r, jilid 2, h. 325-326.
140 An-Nahl±w³, Pendidikan Islam, h. 289.
141 ‘Ulw±n, Pendidikan Anak, h. 64.
142 QS. Hd/11: 114.
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“Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari
kiamat.”

Adapun manfaat dari pemberian nasehat144 itu adalah sebagai berikut:

(1) Membangkitkan perasaan-perasaan ketuhanan yang telah dikembangkan dalam jiwa setiap

anak melalui dialog, pengamalan, ibadah dan metode lainnya.

(2) Membangkitkan keteguhan untuk berpegang kepada jamaah yang beriman. Masyarakat

yang baik dapat menjadi pelancar berpengaruh dan meresapnya sebuah nasehat ke dalam

jiwa. Oleh karena itu, sebagian besar nasehat Qur’ani dan Nabawi ditampilkan dalam

bentuk jamak, misalnya firman Allah swt. dalam Alquran (QS. Hd/11: 114).

(3) Dampak terpenting dari sebuah nasehat adalah penyucian dan pembersihan diri yang

merupakan salah satu tujuan utama dalam pendidikan keluarga. Makna-makna tersebut

terhimpun dalam firman Allah  swt. (QS. An-Na¥l/16: 90).

Orangtua hendaknya menggunakan metode-metode Alquran dalam upaya memberikan

nasehat, peringatan, dan bimbingaannya, untuk mempersiapkan anak-anak baik mengenai

iman, dan akhlak, jika mereka memang menginginkan kebaikan, kesempurnaan  akhlak..

Sedangkan metode mau’i§ah mengandung makna nasehat, yaitu metode yang

mengajak anak-anak yang dinasehati untuk menjauhkan diri dari bahaya dan membimbingnya

ke jalan yang baik dan benar serta lurus, sekaligus untuk membangkitkan perasaan dan

motivasi anak untuk segera beramal shalih. Metode mau’i§ah merupakan metode yang cukup

efektif untuk menyentuh hati dan perasaan anak. Karena metode mau’i§ah pada dasarnya

nasehat yang lemah lembut yang sengaja dibuat untuk menyentuh akal budi dan perasaan

anak-anak secara langsung.

e.   Metode Perhatian

Islam, dengan universalitas prinsip dan peraturannya yang abadi, memerintah

orangtua untuk memperhatikan dan senantiasa mengikuti seta mengontrol anak-anaknya,

dalam segala segi kehidupan dan pendidikan yang universal. Sebagaimana tentang keharusan

memperhatikan dan mengontrol ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Alquran:

143 QS. A¯-°alaq/65: 2.
144 ‘Ulw±n, Pendidikan Anak, h. 293-294.
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               145

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras,
dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pada ayat tersebut terdapat kata q anfusakum yang berarti buatlah sesuatu yang

dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan cara menjauhkan perbuatan

maksiat,146 memperkuat diri agar tidak mengikuti hawa nafsu, dan senantiasa taat menjalankan

perintah Allah. Selanjutnya wa ahl³kum, maksudnya adalah keluargamu yang terdiri dari istri,

anak, pembantu dan budak, dan diperintahkan depada mereka agar menjaganya dengan cara

memberikan bimbingan, nasehat dan pendidikan kepada mereka.147

Dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-²§³m148 dikatakan: “Bertakwalah kepada Allah dan

berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Setiap Muslim

berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabatnya, berbagai hal berkenaan dengan

hal-hal yang diwajibkan Allah kepada mereka apa yang dilarang-Nya.

Orangtua harus memberikan perhatian dan pengawasan tidak hanya terbatas pada satu-

dua segi perbaikan dalam pembentukan jiwa umat manusia. Tetapi harus mencakup semua

segi, segi keimanan, mental, moral, fisikal dan sosial, sehingga pendidikan ini dapat

menghasilkan buah dalam menciptakan individu muslim yang sempurna, menunaikan hak

semua orang yang memiliki hak dalam kehidupan.

f. Metode targ³b wa tarh³b

1) Metode targ³b dalam Alquran

Ada beberapa batasan khusus yang dapat membantu kesuksesan orangtua, diantaranya:

145 QS. At-Ta¥r³m/66: 6.
146 Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, juz 28, h. 161.
147 Abuddin Nata, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 198.
148 Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n al-²§³m, jilid 10, h. 37.
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1. Hendaklah motivasi tersebut merupakan langkah awal yang mengarahkan anak untuk

termotivasi mendapatkan pahala dari Allah baik di dunia maupun akhirat. Misalnya, anak

diberikan motivasi untuk berakhlak mulia dengan imbalan, lalu mengatakan kepadanya,

“Perbaikilah akhl±qmu, supaya ayah dan ibu mencintaimu.” Lalu dikatakan kepadanya,

“Perbaikilah akhlaqmu, supaya Allah mencintai dan ridha terhadapmu”. Tahapan ini

hendaknya dilakukan sesuai kemampuan akal anak.149

2. Imbalan tersebut tidak berubah menjadi amalan bersyarat. Hal ini dapat terwujud dengan

tidak memberi imbalan kepada anak terkait dengan amalan-amalan wajib, makan dan

merapikan kamar tidur. Namun pemberian imbalan tersebut hendaknya sebatas pada hal-hal

yang berkaitan dengan perangai baru yang benar.150 Selain itu imbalan tersebut tidak

dijanjikan sebelumnya. Sebab, bila sering berjanji, maka akan berubah menjadi sebuah

syarat dalam melakukan sebuah amalan.

3. Pada tahap awal usia anak, berilah motivasi tersebut secara langsung setelah amalan selesai

dilakukan.151 Dan segera memenuhi janji, sehingga anak tidak belajar dusta dan menyelisih

janji. Di tahap-tahap akhir perkembangan anak, sangat dianjurkan untuk mengakhirkan

pemberian imbalan yang sebelumnya telah dijanjikannya. Hal ini bertujuan agar anak

belajar untuk beramal, dan merasa gembira dengan mendapatkan balasannya.

Dalam bidang agama, penerapan metode targ³b ini dapat kita contohkan:

a. Dalam bidang akidah, misalnya bila kita beriman kepada Allah dan hari kemudian, kita
harus menjauhkan diri dari dorongan berbuat tidak baik dan selalu berusaha melakukan
segala kebaikan, sehingga memperoleh ketenangan, keselamatan, dan kebahagiaan, serta
akan mendapatkan kecintaan dan kasih sayang sesama manusia.

b. Dalam bidang ibadah, misalnya bila kita selalu berwudlu setiap kali hendak shalat, maka
kebersihan dan kesehatan badan kita akan terpelihara. Dengan badan yang bersih dan sehat,
orang pun akan bermental dan berpikiran sehat.

c. Dalam bidang akhlak, misalnya bahwa setiap orang yang berakhlak baik kepada orang lain,

maka ia akan diperlakukan baik oleh orang lain dan memperoleh kemudahan dalam

149 Ibid, h. 109.
150 A¡-¢awab wa al-‘Iq±b, h. 61-62.
151 Ummu Hisan al-Halwi, Akha’ Tarbawiyyah Sya’iah al-Halw³ (Beirut: D±r Ibn Hazm, 1414 H/1994

M), h. 67. Lihat juga Nabih al-Gibrah, Al-Musykilah as-Sulkiyyah (Kuwait: D±r Jawa’, 1414 H/1993 M), h. 13.
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berurusan dengan orang lain. Kemudahan dalam berurusan dengan orang lain akan

membawa kemajuan dan keuntungan bagi diri sendiri. Karena itu, menanamkan semangat

untuk berbuat baik pada diri anak kita dalam segala hal merupakan tuntutan kehidupan

sehari-hari.152

Sebelum menggunakan metode ini dalam mendidik anak-anaknya, sudah tentu

orangtua dituntut memberi teladan terlebih dahulu. Dalam kesehariannya, orangtua tidak boleh

berbuat menyimpang dari agama. Misalnya, tidak pernah mengaji Alquran, shalat pun jarang-

jarang, bahkan meminum minuman keras. Orangtua semacam itu sudah tentau jauh dari niat

untuk memotivasi anaknya mencintai kebaikan. Karena itu, syarat bagi suksesnya penerapan

metode ini adalah contoh orangtua secara konsisten dan rasa kebersamaan dengan anak untuk

menjalankan kebaikan karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya.153

Di antara cara-cara memberikan motivasi kepada anak adalah sebagai berikut:

1. Dalam berbicara harus disesuaikan dengan kemampuan akalnya dan harus memperlakukan

sebagai seorang anak kecil, namun dengan tidak menampakkan sikap tersebut. Sebagai

contoh jika memecahkan sesuatu, maka jangan mengatakan kepadanya, “Saya tidak akan

menyuruhmu untuk melakukan sesuatu karena kamu itu masih kecil, tidak tahu apa yang

kamu lakukan, dan saya akan memperlakukanmu sebagai anak kecil.”

2. Memanggilnya dengan panggilan kesayangan sebagaimana Rasulullah saw. memanggil

Aisyah ketika belum mencapai 12 tahun dengan panggilan , “Ya ‘Aisy” yang mengandung

arti tarkhimul ism (melembutkan sebuah nama) dengan maksud untuk menambah

keakraban dan rasa cinta. Demikian pula dengan menggunakan panggilan yang

mengandung arti tasygirul ism (memperkecil sebuah nama) atau dengan menyingkatnya,

atau dengan sebutan-sebutan lain yang disukai oleh anak, seperti Abu Humaid untuk

memanggil Ahmad, Amurah untuk memanggil Umar. Dalam hal ini disyaratkan tidak

menggunakan nama yang jelek sehingga dapat dijadikan bahan ejekan.

3. Bercerita: cerita dongeng atau riwayat, baik yang diperdengarkan, diceritakan maupun

disaksikan dapat menambah rasa cinta dan sayang dalam diri anak, sebagaimana ia juga

dapat menjadi media untuk memberi dorongan. Akan tetapi cerita tersebut harus terarah

dan memiliki sasaran tertentu yang ingin di tanamkan dalam diri anak. Cerita tersebut juga

152 Thalib, Ensiklopedi Keluarga, h. 199.
153 Ibid.
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harus berkesan sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Dalam hal ini cerita-cerita tentang

perbuatan dusta, jujur, kuat, akhlak mulia, kebersihan dan lain-lain adalah sangat penting.

4. Memberikan hadiah berupa benda (materi) seperti: mainan anak-anak seperti boneka, pistol

dan gambar-gambar binatang atau alam. Termasuk juga memberika permen, coklat, biskuit

dan sebagainya yang merupakan kesukaan anak dengan syarat tidak berlebihan dan tidak

merusak gigi. Sedangkan untuk anak yang sudah besar duduk di bangku sekolah dapat

diberikan hadiah berupa alat tulis, kartu atau sepeda.

5. Perkataan yang baik dan dapat memberikan dorongan seperti: kamu berhasil,  terima kasih,

hebat, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, semoga Allah memberkatimu..

6. Memberikan maaf atas kesalahan anak tetapi dengan memberikan alasan bahwa pemberian

maaf tersebut diberikan karena ia telah melakukan perbuatan baik sebelumnya. Sebagai

contoh, jika ia lupa mengenakan pakaiannya atau berjalan dengan menggunakan kaos kaki

sampai kotor, maka hendaknya seorang ibu mengatakan kepadanya, “Ini adalah perbuatan

yang salah, tetapi ibu akan memaafkannya karena kamu telah memperoleh nilai yang tinggi

di sekolah dan ibu bangga mempunyai anak seperti kamu.”

7. Memberikan pujian kepada anak di depan orang lain seperti di depan teman-teman, kerabat,

para guru dan orang-orang yang dicintainya atau ia ingin dipuji di depan orang-orang

tersebut. Sebagai contoh, jika ia mendengarkan nasehat yang diberikan kepadanya, maka

hendaknya ibu mengatakan kepadanya, “Hari ini Ahmad telah mendengarkan nasehatku

dengan baik dan saya bangga kepadanya karena ia seorang anak yang mempunyai sopan

santun, pintar dan mau mendengarkan nasehat seperti layaknya anak-anak yang pintar.

8. Bermain atau bercanda dengannya dan bersikap seperti anak kecil, sebagaimana yang telah

diajarkan oleh Rasulullah, suri teladan kita, ketika beliau bermain-main dengan ‘²isyah

yang masih beusia di bawah 12 tahun, yaitu berlomba untuk saling mendahului.

9. Menciumnya. Hendaklah kita sering mencium anak dan tidak merasa keberatan untuk

melakukannya kepada buah hati kita, sebat perbuatan tersebut merupakan sunnah Nabi

yang dapat menambah rasa cinta dan sayang dalam diri anak dan dapat memberikan

dorongan kepada anak dalam menunaikan perintah yang dibebankan kepadanya. Dengan

demikian memberikan ciuman di kening anak-anak kita ketika sedang bermain, hendak
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berangkat ke sekolah, pulang ke rumah dan ketika menemuinya mempunyai pengaruh yang

sangat besar terhadap diri anak pada masa yang akan datang.

10. Bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepadanya. Di antara perasaan mulia yang

ditanamkan oleh Allah swt. dalam hati kedua orangtua adalah perasaan kasih sayang dan

bersikakp lembut kepada anak-anaknya. Perasaan tersebut mempunyai peran yang sangat

penting dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak.

11. Menyambut dengan ramah, baik ketika orangtua maupun anaknya pulang dari luar.

Penyambutan ini harus disertai dengan senyuman, pelukan, ciuman, kata-kata sambutan,

sikap lembut dan perasaan cinta seolah-olah orangtua tersebut sangat merindukan anak dan

ingin cepat-cepat melihatnya, seperti mengucapkan, “al¥amdulill±h kamu selamat.”

12. Memberikan pandangan dan senyuman, hal ini sering remeh padahal  dapat menjadi bukti

rasa cinta dan sayang kepada anak, juga dapat menjadi hukuman kepadanya apabila

pandangan senyuman tersebut bernada sinis. Oleh karena itu, pandangan yang lembut

disertai dengan senyuman dapat menambah rasa cinta seorang anak kepada orangtuanya.

13. Sentuhan yang menunjukkan rasa cinta, hal ini dapat dilakukan dengan menjabat tangan

anak atau mengusap kepala, dada dan lain sebagainya yang dapat menumbuhkan rasa

aman atau cinta dalam diri anak tersebut.

14. Memberikan perhatian kepada anak, tidak heran bila kita melihat ada seorang anak lebih

mencintai gurunya dari pada orangtuanya sendiri. Hal ini disebabkan karena guru tersebut

sering mengantarkannya ke dokter, mengingatkannya, menanyakannya pada malam ujian

dan ketika selesai ujian, ia adalah orang yang pertama kali menampakkan kegembiraan

sambil berkata, “Saya sangat gembira melihatmu sekarang dan tadi saya benar-benar

mengkhawatirkanmu” Di samping itu, ia juga mengajaknya ke rumah, menanyakan

masalah-masalah yang dihadapi dan keinginan-keinginannya, memberikan pujian di depan

bapaknya dan sering menasehatinya dengan lembut dan halus.

15. Memberikan hadiah. Memberikan hadiah tidak hanya bukti rasa cinta saja tetapi juga dapat

menumbuhkan rasa cinta dalam diri seorang anak kepada orangtuanya terutama jika rasa

cinta tersebut belum tertanam dalam dirinya. Sebab, hadiah merupakan sesuatu yang

dibutuhkan dan dicintai oleh seorang anak.
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16. Memberikan dorongan kepadanya ketika bertanya dan menjawab. Seorang anak

mempunyai kebiasaan untuk bertanya, hal ini sangat wajar karena keinginannya untuk

mengetahui sesuatu yang belum jelas dan belum diketahui sangatlah besar. Dengan

memberikan dorongan pada saat itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian

dalam dirinya sehingga ia mengetahui jawaban yang benar.

Oleh karena itu hendaknya kita tidak lupa untuk memberikan hadiah kepadanya

ketika ia bertanya dan  menjawab atau dengan memujinya seperti “Semoga Allah

memberkatimu, terima kasih, kamu benar dan sebagainya.

17. Menerima pendapat-pendapat dan saran-sarannya. Hal ini dapat dilakukan terhadap anak

yang telah menginjak usia 10 tahun atau mulai berpikir dengan baik sehingga ia dapat

melontarkan suatu pertanyaan, dan berdebat.

18. Berlaku adil terhadap anak-anak, meskipun di antara mereka ada seorang yang kurang

berprestasi di dalam studinya atau mempunyai akhlak yang jelek. Oleh karena itu,

hendaknya orangtua tidak memberikan suatu mainan hanya kepada orang sorang saja,

hanya memberi salam kepada sorang saja dan apabila menjabat tangan yang lainnya, atau

jika memuji seorang anak karena suatu sebab yang juga dilakukan oleh anak lainnya, maka

ia harus memujinya dengan cara yang sama. Dalam hal ini tidak dibedakan antara anak

laki-laki dengan anak perempuan.

19. Memberi tambahan uang sakunya sebagai contoh, jika seorang anak berbuat baik, maka

katakanlah kepadanya, “Besok saya akan menambah uang jajanmu selama seminggu,”

atau dengan memberikan janji sebelumnya seperti: “Jika pada bulan ini kamu rajin belajar

dan mendapat prestasi yang baik, maka akan saya tambah uang jajanmu.” Akan tetapi janji

tersebut harus ditepati dan tidak boleh diingkari sebab jika diingkari akan berdampak

negatif terhadap anak, sehingga ia tidak akan mempercayai lagi perkataan orangtuanya.

20. Menghubungi lewat telepon. Jika seorang bapak sedang bekerja kemudian ia menelpon

anaknya di rumah untuk mengetahui keadaan anak, maka hal ini dapat menambah rasa

cinta anak tersebut kepadanya.

21. Membebaskannya dari sebagian tugas sebagai sebuah hadiah dengan tetap membebankan

kepada anak-anak lainnya, seperti mengatakan, “Wahai ‘Umar, karena kamu telah
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mengerjakan tugasmu kemarin, kamu rajin belajar dan mendengarkan nasehat-nasehatku,

maka pada hari ini, kamu tidak usah mengerjakan tugas ini.154

2) Metode tar¥³b dalam Alquran

Alquran terkadang mengancam kekerasan hati, jika terus-menerus berada dalam

kelalaian. Firman Allah swt. dalam Alquran:

                         
                 155

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka
mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah
mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan al-kitab kepadanya, kemudian
berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan kebanyakan di
antara mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Firman Allah swt. dalam Alquran:

                        
                           
                  
                156

“Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di
akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita
bohong itu. (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan
kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu
menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan
mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: “Sekali-kali tidaklah
pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah dusta
yang besar. Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu
selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.”

154 Mu¥ammad Said Mursi, Seni Mendidik Anak, terj. Gazira Abdi Ummah, cet. 1 (Jakarta :Pustaka Al-
Kautsar, 2003), h . 99-110.

155 QS. Al-¦adid/57: 16.
156 QS. An-Nr/24: 14-17.
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Allah swt. juga berfirman dalam Alquran:

                      
                       

 157

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang
belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan sisa ribā), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribā), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Allah swt. juga berfirman dalam Alquran:

                       
                      
   158

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan)
dosa(nya). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal
dalam azab itu, dalam keadaan terhina.”

Firman Allah swt dalam Alquran:

                           
 159

“Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang
pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi
kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

157 QS. Al-Baqarah/2: 278-279.
158 QS. Al-Furq±n/25: 68-69.
159 QS. At-Taubah/39: 16.
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Allah swt. juga berfirman dalam Alquran:

                    
                         160

“Katakanlah kepada orang-orang Baduwi yang tertinggal: “Kamu akan diajak untuk
(memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau
mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan
memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah
berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.”

Firman Allah swt. berfirman dalam Alquran:

                              
      161

“Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah
menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam
kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan
kafir.”

Jika orangtua memperhatikan pendidikan anak dari segi keimanannya, dan membentuk

mur±qabah kepada Allah dan takut kepada-Nya, maka ancaman-ancaman Alquran dan

Sunnah akan memberikan bekas yang besar dalam upaya memperbaiki anak dan mencegahnya

dari mendekati hal-hal yang diharamkan.

3) Targ³b-tar¥ib Qur’ani dan Nabawi

Kelebihan targhib-tar¥³b bersumber dari karakteristik ketuhanan yang tidak

membunuh fithrah manusia dan yang menjadi identitas pendidikan Islam. Kelebihan yang

paling penting162 adalah:

a) Targ³b-tar¥³b Qur’ani dan Nabawi bertumpu pada pemberian kepuasan dan argumentasi.

Maka, ayat-ayat tentang targ³b dan tar¥³b yang menyangkut salah satu perkara akhirat

160 QS. Al-Fat¥/48: 16.
161 QS. At-Taubah/9: 55.
162 An-Nahl±w³, Pendidikan Islam, h. 297-304.
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senantiasa berkaitan dan mengandung isyarat keimanan kepada Allah dan hari akhirat, atau

ayat itu mengandung seruan yang mengarahkan dan membina kaum mukminin. Implikasi

dari ayat-ayat tersebut adalah kewajiban manusia untuk menanamkan keimanan dan akidah

yang benar dalam diri anak sehingga mudah memahami syarat masuk syurga dan

menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan manusia pada azab Allah swt.

b) Targ³b-tar¥³b Qurani dan Nabawi itu disertai oleh gambaran keindahan dan kenikmatan

surga yang menakjubkan atau penjelasan azab neraka. Untuk itu, orangtua dituntut untuk

pandai-pandai memilih imajinasi dan konsep Qurani dan Nabawi yang tepat dalam

menjelaskan tentang pahala dan azab Allah. Orangtua dituntut untuk menyederhanakan

imajinasi itu agar dapat dipahami oleh anak-anak dengan cepat, misalnya melalui

penggambaran hari kiamat dalam Alquran yang dilengkapi dengan sejumlah penjelasan

Hadis Rasululah saw.

c) Targ³b-tar¥³b Qur±ni dan Nabawi bertumpu pada penggugah emosi dan pembinaan afeksi

ketuhanan. Pendidikan rohani ini merupakan salah satu tujuan penetapan syariat Islam.

Afeksi ketuhanan itu ialah:

(1) Perasaan takut kepada Allah dan memang itulah yang diwajibkan Allah swt. sebagaimana

firman-Nya dalam Alquran (QS. Ali Imr±n/3: 175). Allah memuji hamba-hamba-Nya

yang takut kepada-Nya dan menjanjikan pahala yang besar bagi mereka, sebagaimana

firman Allah dalam Alquran (QS. Ar-Ra¥m±n/55: 46). Bahkan kita disuruh berdoa

kepada-Nya dengan rasa takut terhadap azab Allah swt. dan penuh harap atas pahala Allah

swt. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran (QS. Al-A‘r±f/7: 55-56).

Di atas pengembangan afeksi ketuhanan inilah didirikan beberapa ibadah seperti puasa

dan keharaman berburu pada saat haji. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah

dalam Alquran (QS. Al-M±idah/5: 94).

(2) Rasa khusyu’, kerendahan, ketundukan, perasaan patuh, serta menghambakan diri kepada

Allah swt.

Khusyu’ adalah buah rasa takut. Dalam kenyataan di dunia ini, jika manusia merasa

takut tehadap syetan yang tiran, mereka segera berpura-pura taat dan tunduk atas segala

perintahnya. Namun kekhusyu’an kepada Allah tidaklah sama dengan ketundukan yang
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pura-pura sebab kekhusyu’an kepada Allah itu disertai dengan perasaan yang taat dan

patuh yang hakiki serta pengakuan atas keagungan-Nya, sebagai pengakuan yang

bersumber dari kekaguman terhadap tanda-tanda ciptaan dan pengaturan-Nya terhadap

makro dan mikro kosmos ini. Anjuran khusyu’ ketika berdzikir terdapat dalam firman

Allah swt. dalam Alquran (QS. Al-¦ad³d/57: 6). Kekhusyu’an membaca Alquran

menimbulkan perubahan fisik sebagaimana firman Allah (QS. Az-Zumar/39: 23).

(3) Kecintaan yang merupakan kecenderungan yang dimiliki manusia sejak lahir. Karena itu,

manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dan dicintai.

Cinta sebagaimana yang wajar terjadi di kalangan manusia, pada prinsipnya

merupakan keterikatan antara yang mencintai dan orang yang dicintai. Hasilnya,

seseorang yang mencintai seseorang yang lain akan mengikuti jejaknya, mengingatnya,

melakukan sesuatu yang disukainya, mewujudkan hal-hal yang dapat

menggembirakananya. Untuk itu Allah swt. berfirman:

                    
                       

   163

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain
Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang
yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang
berbuat zhalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa
kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya
(niscaya mereka mennyesal).”

Dalam Tafs³r Al-Qur’±n al ‘A§³m,164 Ibn Ka£³r berkata: “Karena kecintaan mereka

kepada Allah, kesempurnaan pengetahuan mereka tentang Dia, serta pengakuan dan

pentauhidan mereka kepada-Nya, mereka tidak menyekutukan-Nya dengan apapun,

bahkan mereka menyembah Dia semata, bertawakkal kepada-Nya, dan berlindung

kepada-Nya dalam segala persoalan”. Dan Allah swt. juga berfirman dalam Alquran (QS.

163 QS. Al-Baqarah/2: 165.
164 Ibn Ka£³r Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 2, h. 189-190.
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Al-Baqarah/2: 165). Allah swt. menjadikan ketaatan dalam mengikuti Rasul-Nya

merupakan salah satu syarat sikap mencintai-Nya, sebagaimana Allah menyifati orang-

orang yang dicintai-Nya dan mereka pun mencintai-Nya (QS. Al-M±idah/5: 54).

Jika kita mengikuti kehidupan Rasulullah saw. dan para sahabatnya, kita akan

menemukan bahwa kecintaan kepada Allah merupakan motivasi utama yang menjadikan

manusia berambisi untuk mewujudkan syari’at Allah swt. dalam perilaku dan

kehidupannya tanpa perlu diawasi oleh manusia lain. Kita pun akan menemukan

kesimpulan bahwa faktor utama yang mendorong timbulnya kecintaan kepada Allah swt.

adalah sikap merasakan karunia-Nya, pengenalan atas segala nikmat dunia dan syurga

bagi orang-orang yang bertakwa, disiplin dan ikhlasnya dalam bermunajat dan membaca

firman-Nya, serta perenungan atas jejak-jejak rahmat-Nya.

(4) Sikap raj±’, yaitu keinginan atau optimisme yang kuat untuk mendapatkan rahmat Allah

dan mengharapkan pahala yang banyak dari sisi-Nya. Pada dasarnya sikap raj±’ dapat

menjadi pendorong jihad dan meraih kematian di jalan Allah.

(5) Pendidikan melalui targ³ib dan tar¥³b bertumpu pada pengendalian emosi, afeksi, dan

keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, rasa takut tidak boleh menghilangkan

harapan dan hasrat sehingga menimbulkan putus asa terhadap rahmat Allah, di dalam diri

pelaku dosa, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Alquran (QS. Az-

Zumar/39: 53).

Allah swt. sangat mengetahui bahwa karakter dasar manusia adalah jika mereka tidak

bersenjatakan keimanan dan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah swt, mereka

cenderung berputus asa dan patah arang ketika ditimpa berbagai masalah. Untuk itu Allah swt.

berfirman dalam Alquran (QS. Fu¡¡ilat/41: 49).

Rasa putus asa ini merupakan hal yang tidak disukai Allah sehingga dia memadamkan

rasa putus asa itu dengan kekafiran sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran (QS.

Fu¡¡ilat/41: 49).

Demikianlah, selayaknya kegembiraan karena hilangnya kesulitan jangan sampai

melampaui batas sehingga manusia lalai terhadap a©ab Allah dan kekuasaan-Nya serta



145

menjadikan dirinya congkak dan membanggakan upaya atau kekuatannya. Bagaimanapun, hal

itu akan menyeret manusia pada berbagai kemaksiatan. Idealnya, manusia harus berupaya

memadukan rasa takut dan harap sehingga pada dirinya timbul rasa takut dari a©ab Allah swt,

keagungan-Nya dan kedudukan-Nya sehingga dia tidak melampaui batas atau terpedaya, serta

harapan terhadap rahmat Allah sehingga dia tidak berputus asa dari ampunan-Nya. Keputus-

asaan dan keterpedayaan yang terus melekat pada diri manusia dapat memimbulkan kekafiran,

kefasikan, dan kezhaliman, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran (QS. Al-A‘r±f/7: 99;

QS.Ysuf/12: 87).

Jika dalam hati manusia telah mampu memadukan salah satu sifat kesempurnaan Allah

dengan sifat-sifat lain yang menjadi padanannya, niscaya dia tidak akan terjerumus ke dalam

konflik yang berkepanjangan, sikap berlebihan, atau sia-sia sehingga dia merasa bahwa

kemurkaan Allah itu tidak sampai melalaikannya dari rahmat-Nya, kehendak-Nya yang

mutlak tidak sampai melalaikannya dari hikmah-Nya, sebagaimana firman Allah di dalam

Alquran (QS. Al-A‘r±f/7: 167).

Demikianlah, selayaknya kita mengembangkan afeksi-afeksi ketuhanan pada diri

anak secara seimbang dan proporsional agar mereka tidak bergelimang dalam kemaksiatan

kepada Allah, terpedaya oleh rahmat dan ampunan Allah, serta menangguhkan taubatnya

kepada Allah. Mereka harus dibina untuk tidak berputus asa dari pertolongan dan rahmat

Allah. Apalagi dalam kondisi zaman sekarang yang sarat dengan masyarakat yang berkubang

dalam kemaksiatan dan menyimpang dari ajaran Islam sehingga mereka meninggalkan

pengamalan syari’at Allah, sebagaimana firman Allah swt. (QS. Al-Ankabt/29: 69).

Dengan demikian jelaslah bahwa metode targ³b wa tar¥³b ini didasarkan atas fithrah

manusia yang menginginkan kebahagiaan, kesenangan dan keselamatan serta tidak

menginginkan kepedihan dan kesengsaraan. Metode ini merupakan metode efektif dalam

pendidikan keluarga yang tidak menginginkan adanya hukuman dan ganjaran, kecuali dalam

konteks sebagai satu-satunya jalan yang bisa ditempuh.

Penerapan landasan pendidikan yang berdasarkan metode memberikan ganjaran

(hadiah) dan hukuman ini, dapat membentuk tingkah laku yang baik bagi anak, menumbuhkan
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nilai positif dalam dirinya, menjadikan dia tidak mudah menyerah, dan memotivasi anak untuk

sungguh-sungguh dan menaruh perhatian pada potensi dan kemampuan dirinya.165

Penerapan metode ini hampir identik dengan metode al-mau’i§ah, akan tetapi

penekanannya adalah dengan memberikan gambaran rasional yang menyentuh pikiran dan

perasaan anak-anak bahwa siapapun yang melakukan kebaikan akan memperoleh ganjaran

pahala yang berlimpah dari Allah swt. Sebaliknya siapa menerima hukuman atas kelalaiannya

dalam melaksanakan kebaikan dan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah swt.

G. Evaluasi dalam Pendidikan Keluarga

1. Bentuk evaluasi dalam alquran

Adapun bentuk perbincangan Alquran mengenai kata bala’ adalah: pertama, kata

bal±’ digambarkan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, sehingga ia bermakna musibah

atau bencana. Hal ini seperti yang terdapat dalam beberapa ayat, antara lain adalah  firman

Allah yang menjelaskan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada Bani Isra’il,

yaitu menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir’aun. Ia menyembelih anak laki-laki mereka.

Perbuatan Fir’aun merupakan bal±’un min rabbikum ‘a§³m (bal±’ atau cobaan yang besar dari

Allah swt). Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:

                             
            166

“Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya,
mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-
anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. dan pada yang
demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.”

Kedua kata bal±’ yang digunakan dalam perbincangan mengenai sesuatu yang

menyenangkan, seperti firman Allah mengenai cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang

mukmin berupa kemenangan dalam peperangan melawan orang-orang kafir, di mana Alquran

165 Akr±m Mi¡bah U£man, 25 Kiat Membentuk Anak Hebat, terj. Fitriah Wardie (Jakarta: Gema Insani,
2005), h. 27-28.

166 QS. Al-Baqarah/2: 49.
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menyebut kemenangan itu dengan bal±’un ¥asan± (kemenangan yang baik atau evaluasi yang

menyenangkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran (QS. Al-Anf±l/8: 17).

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa terdapat dua bentuk evaluasi Allah terhadap

manusia. Pertama, evaluasi yang sangat tidak menyenangkan para peserta didik, yaitu

manusia, dan yang kedua, evaluasi yang sangat menyenangkan peserta didik. Maka evaluasi

pendidikan dapat disusun dalam bentuk yang sangat menyenangkan peserta didik yang

mengikuti evaluasi tersebut, dan bisa pula dirancang dengan dengan cara yang tidak

menyenangkan. Atau dengan kata lain, berdasarkan analisis di atas bahwa evaluasi pendidikan

dalam persfektif Alquran dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu sulit dan mudah.

Evaluasi yang sangat tidak menyenangkan (sulit), dalam Alquran digambarkan dalam

bentuk perbuatan dan merasakan suatu kejadian, seperti berjihad. Dalam ayat Alquran lebih

tegas lagi digambarkan tentang evaluasi yang sulit, sebagaimana Allah jelaskan dalam

Alquran (QS. Al-Baqarah/2: 155-157).

Perasaan takut, lapar, kekurangan harta, dan jiwa serta krisis pangan sangat merupakan

salah satu bentuk evaluasi yang kurang menyenangkan. Persoalan yang diukur melalui

evaluasi ini adalah kesabaran. Ayat di atas tidak hanya mendeskripsikan urgensi dan bentuk

evaluasi pendidikan saja, tetapi juga menggambarkan kunci jawabannya dan balasan yang

akan diterima jika peserta didik evaluasi dapat menjawab persoalan dengan baik sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan rabbani. Reward itu berupa keberkahan

dan rahmat Allah dalam wujud jiwa atau pribadi yang tercerahkan, sehingga ia akan

merasakan ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Evaluasi yang menyenangkan (mudah atau tidak sulit dijalani) merupakan kesenangan

yang dialami manusia dalam hidup ini. Banyak orang yang terpesonan dengan kesenangan itu.

Ia tidak sadar, bahwa ia sedang menjalani evaluasi pendidikan rabbani. Evaluasi meodel ini,

walaupun mudah dijalani, tetapi banyak orang yang gagal dalam menempuhnya, sebagaimana

Allah swt. menegaskan dalam Alquran (QS. Al-Fajr/89: 15-16).

Maka hanya orang yang sadarlah, bahwa ia sedang diuji, yang sukses dalam menjalani

evaluasi pendidikan rabbani ini. Dengan demikian, pekerjaan evaluasi Allah pada hakikatnya
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adalah bersifar mendidik hamba-Nya agar sadar terhadap fungsinya sebagai hamba, yaitu

menghambakan diri hanya kepada-Nya.

Evaluasi dalam persfektif Alquran tidak hanya bersifat insidentil, tetapi evaluasi yang

dilakukan bersifat kontinu, konfrehensif, dan sepanjang waktu, sebagaimana dijelaskan Allah

dalam Alquran (QS. Al-Mulk/67: 2).

Perjalanan hidup yang ditempuh manusia dan fenomena kematian yang selalu terlihat

dalam kesehariannya penuh dengan ujian dan evaluasi Allah terhadap manusia, semuanya

diukur dan diberi penilaian sehingga dapat diketahui amal perbuatan siapa saja yang lebih baik

dan berkualitas tinggi. Maka interaksi atau pergaulan manusia sesamanya dan alam sekitar

merupakan interaksi atu pergaulan yang penuh dengan ujian dan penilaian-Nya.167

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa bentuk evaluasi pendidikan Islam adalah

bersifat konkrit, objektif dan didasarkan atas ukuran-ukuran yang umum dan dapat dipahami

secara umum pula, misalnya pelaksanaan shalat. Seseorang yang shalat dapat diukur dan

dinilai. Pengukuran shalat berkaitan dengan pelaksanan syarat-syarat dan rukun-rukunnya,

maka shalatnya dianggap sah, apabila rukun dan syaratnya sudahnya sudah dilaksanakan

dengan sempurna dan seorang itu dinyatakan terbebas dari kewajiban shalat. Sedangkan

penilaian ¡alat yang berkaitan dengan adab-adab, seperti keikhlasan, kekhusyu’an dan

sebagainya. Apabila seorang telah melaksanakan adab-adab ini brarti shalatnya diterima dan

berpahala. Penilaian lebih sulit dari pada pengukuran, apalagi jika penilaian itu dikaitkan

dengan nilai aspek-aspek keagamaan yang merupakan wewenang  Allah.168 Namun dalam

Alquran dan Hadis banyak sekali ditemukan tolak ukur evaluasi dalam pendidikan Islam.

Misalnya tolak ukur alat yang baik dan sempurna adalah dapat mencegah orang dari perbuatan

keji dan mungkar.

Tolok ukur watak orang yang beriman adalah bila melaksanakan shalat dengan

khusyu’, membayar zakat, menjaga kemaluan terhadap wanita yang bukan isteri. Sebagaimana

firman Allah:

167 Al-Saw³, Al-Saw³ ‘ala al-Jal±lain (t.tp: D±r al-I¥y±’ al-Kutub al-‘Arabiyyah ‘Isa al-B±b³ al-Halab³,
t.th), jilid 4, h. 191.

168 Ngalim Purwanto, Evaluasi Pengajaran (Bandung: Remaja Karya, 1955), h. 2.
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              169

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (Yaitu) orang-orang yang khusyu‘
dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang
tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga
kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka
mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-
amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka
itulah orang-orang yang akan mewaris. (Yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. mereka
kekal di dalamnya.”

Tolok ukur perilaku orang yang beriman adalah mencintai saudaranya seperti

mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:

                         
 170

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya, maka
berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan
mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat), sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu.”

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

169 QS. Al-Mu’minn/23: 1-11.
170 QS. Al-Baqarah/2; 148.
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ثـََنا ُمَسدٌَّد قَاَل َحدَّثـََنا َحيَْىي َعْن ُشْعَبَة َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّيبِّ  َصلَّى َحدَّ
ثـََنا قـََتاَدُة َعْن أََنٍس َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَّهُ  َعَلْيِه اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعْن ُحَسْنيٍ اْلُمَعلِِّم قَاَل َحدَّ

171َوَسلََّم قَاَل َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ حيُِبَّ ِألَِخيِه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسِه 

“Musaddad meriwayatkan ia berkata, Yahya meriwayatkan dari Syu‘bah dari Qat±dah dari
Anas ra. dari Nabi saw. dan dari Husain al-Mu‘allim ia berkata, Qatadah meriwayatkan dari
Anas dari Nabi saw., beliau bersabda: “Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai ia
mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثَـ  ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم قَاَل َحدَّ َنا اْبُن ُعَليََّة َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب َعْن أََنٍس َعْن َحدَّ
ثـََنا ُشْعَبُة َعْن قـََتاَدَة عْن أََنٍس قَاَل قَ  ثـََنا آَدُم قَاَل َحدَّ اَل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ح و َحدَّ

ِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال يـُؤْ 
172َأْمجَِعَني 

“Ya’qb bin Ibr±h³m meriwayatkan, ia berkata Ibn ‘Ulyah meriwayatkan dari ‘Abd al-‘Az³z
bin Ṣuhaib dari Anas dari Nabi saw.  dan Adam meriwayatkan ia berkata, Syu’bah dari
Qat±dah dari Anas ia berkata, Nabi bersabda: “Tidak beriman salah seorang di antara kamu

171 Hadis dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan kualitas perawi ¡adq, dan sebagian besar £iqah

£iqah. Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab iman, bab sebagian iman adalah mencntai saudarnya seperti mencintai
dirinya sendiri, hadis nomor 12. Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab iman,  bab dalil bahwa termasuk bagian dari
keimanan adalah mencintai saudarnya sesama muslim, hadis nomor 64, 65. Tirmiż ³, Sunan at-Tirmiż³, sifat
kiamat, penggugah hati dan wara‘, bab lain-lain, hadis nomor 2439. Nas±‘i, Sunan an-Nas±‘i, kitab iman dan
syariatnya, hadis nomor 4930, 4931. Ibn M±jah, Sunan Ibn M±jah, kitab muqaddimah, bab iman, hadis nomor
65. A¥mad, Musnad A¥mad, kitab sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Anas bin Malik
ra.,  hadis nomor 11564. Darim³, Sunan ad-Darim³, kitab budak, bab salah seorang di antara kalian tidak
dianggap beriman hingga mencintai saudaranya, hadis nomor  2623.

172 Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai ¡adq

dan £iqah. Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab iman, bab mencintai Rasul sebaagian dari iman, bab mencintai
Rasulullah bagian dari iman, hadis nomor 14. Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab iman,bab wajibnya mencintai
Rasulullah saw., hadis nomor 63, 64; Lihat Nas±‘i, Sunan Nas±‘i, iman dan syariatnya, bab tanda iman, hadis
nomor 4927; Lihat Ibn M±jah, Sunan Ibn M±jah, kitab muqaddimah, bab iman, hadis nomor 66; Lihat juga
A¥mad, Musnad A¥mad, kitab sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Musnad Anas bin
Malik, hadis nomor 12338; Lihat juga Darim³, Sunan Darim³, kitab budak, bab dua serigala yang lapar, tidak
lebih merusak, hadis nomor 2614.
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sampai aku menjadi orang yang lebih dicintai dibandingkan dengan keluarganya, hartanya dan
seluruh manusia.”

Dengan demikian sistem evaluasi Allah yang tersebut di dalam Alquran adalah bersifat

makro dan universal dengan menggunakan teknik testing mental atau psikotes, sedangkan

dalam dalam Nabi sistem evaluasi yang bersifat mikro adalah untuk mengetahui kemajuan

belajar manusia termasuk Nabi sendiri. Hal ini bisa dipahami dari kisah kedatangan malaikat

Jibril kepadanya untuk menanyakan tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan yang

kemudian dijawab oleh Nabi dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa Jibril pernah

melakukan evaluasi terhadap apa yang diajarkannya kepada Nabi Muhammad saw. dan Nabi

berhasil menjawab evaluasi tersebut dengan nilai baik.

2. Evaluasi Pendidikan Keluarga dalam Alquran

Adapun evaluasi pendidikan keluarga dalam Alquran adalah untuk mengetahui apakah

materi pendidikan keluarga, di antaranya adalah sebagaimana yang tercantum di dalam

Alquran pada surat Luqm±n ayat 12-19 telah diketahui, dimiliki dan diamalkan oleh anak-anak

di dalam lingkungan keluarga.
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                 173

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqm±n, yaitu: “Bersyukurlah kepada
Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur
untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji.” Dan (ingatlah) ketika Luqm±n berkata kepada anaknya, di waktu ia
memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.” Dan
Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu dan bapaknya, ibunya
telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam
dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu dan bapakmu, hanya kepada-
Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti
keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang
kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan. (Luqm±n berkata): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada
(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi,
niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi
Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanla shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang
menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh
Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan
janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan
dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Dari ayat-ayat tersebut dapat dilihat bahwa materi-materi pendidikan keluarga yang

dievaluasi adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap materi yang berkaitan dengan aspek akidah, seperti yang tergambar

dalam ayat 12, 13, dan 16.

2. Evaluasi terhadap materi pembelajaran tentang berbuat baik kepada kedua orangtua, seperti

yang tergambar dalam ayat 14 dan 15.

3. Evaluasi terhadap materi yang berkaitan dengan aspek ibadah kepada Allah terutama shalat,

seperti yang terlihat dalam ayat 17.

173 QS. Luqm±n/31: 12-19.
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4. Evaluasi terhadap materi yang berkaitan dengan aspek akhlak mulia, seperti tergambar

dalam ayat 18 dan 19.

Aspek-aspek yang meliputi akidah, ibadah, dan akhlak adalah merupakan aspek-aspek

yang harus dievaluasi oleh orangtua di dalam lingkungan pendidikan keluarga. Karena aspek-

aspek pendidikan keluarga ini harus menjadi perhatian utama, sehingga diharapkan setiap

anggota keluarga mengetahui dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan terlaksananya evaluasi pendidikan keluarga terhadap aspek-aspek akidah,

ibadah, dan akhlak, maka anggota keluarga diharapkan sebagai berikut:

a. Memiliki keimanan dan ketauhidan yang tertanam kuat di dalam hati, yang merupakan

aspek akidah yang diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat bagi aspek ibadah,

sehingga jauh dari segala hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri

kepada kesyirikan, serta mengetahui, memahami dan mengamalkan rukun iman, mencintai

Allah dan Rasul-Nya.

b. Mengetahui dan mengamalkan rukun Islam yang merupakan aspek-aspek ibadah kepada

Allah, mengamalkan seluruh ibadah-ibadah fardhu yang diwajibkan, seperti melaksanakan

shalat lima waktu dalam sehari semalam, puasa pada bulan ramadhan, membayar zakat

fithrah dan juga dapat mengamalkan ibadah-ibadah sunnat yang sangat dianjurkan oleh

Allah dan Rasul-Nya, seperti: membaca Alquran, dan lain-lain.

c. Memiliki akhlak yang mulia dan terpuji, seperti: berbuat baik dan menghormati kedua

orangtua, ihsan atau selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, ikhlas, berkata jujur,

amanah, dapat dipercaya, sabar, tidak sombong, tidak angkuh, tidak suka marah, dan lemah

lembut dan kasih sayang serta seluruh akhlak terpuji lainnya,

Dengan terlaksananya evaluasi pendidikan dalam keluarga, maka diharapkan dapat

menjadi umpan balik bagi orangtua sebagai pendidik untuk senantiasa memperbaiki

kekurangan yang menjadi hambatan dalam mendidik dan mengarahkan potensi fithrah dan

kemampuan anak dalam rangka mewujudkan dan membentuk generasi-generasi yang shalih,

yang memiliki kepribadian Muslim yang utuh dan sejati (akidah, ibadah, dan akhlak) sebagai

khalifah yang berkualitas dan menjadi hamba yang takwa kepada Allah swt.
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BAB V

PENDIDIKAN KELUARGA DALAM ALQURAN

A. Dasar-dasar Pendidikan Keluarga dalam Alquran

Secara garis besarnya, ayat-ayat yang berkenaan dengan prinsip-prinsip pendidikan

keluarga dalam Alquran dapat diklasifikasikan menjadidua bagian, yaitu kelompok ayat-ayat

makkiyyah dan kelompok ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat makkiyah turun pada periode

sebelum Nabi saw. melakukan hijrah ke Madinah, sedangkan ayat-ayat madaniyah diturunkan

oleh Allah swt. pada periode setelah Nabi saw. melakukan hijrah ke Madinah.

1. Ayat-ayat Makkiyah

Ayat-ayat makkiyyah tentang prinsip-prinsip pendidikan keluarga yang menjadi bahan

kajian dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) QS. Al-An’±m/6: 68:

                   
                1

“Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka
tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain, dan jika setan
menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang
yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).”

2) QS. Al-An’±m/6 : 118:

               
“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika
menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.”

3)  QS. Al-An’±m/6:141:

1QS. Al-An’±m/6: 68
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         2

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung,
pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang
serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang
bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya
(dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

4) QS. Al-An’±m/6: 151:

                          
                           
                     

    3

“Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu:
janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu
bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan
memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-
perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah
kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu
(sebab) yang benar.” Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu
memahami(nya).”

5) QS. Al-A’r±f/7: 31-32:

2QS. Al-An’±m/6: 141.
3QS. Al-An’±m/6: 151
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   4

“(31)Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan
dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan; (32) Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari
Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang
yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari
kiamat.”Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”

6) QS. Al-Anf±l/8: 27:

                   5

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

7) QS. Ysuf/12: 87:

                        
        6

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Ysuf dan saudaranya dan
jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat
Allah, melainkan kaum yang kafir.”

8) QS. Ibr±h³m/14: 35-41:

4QS. Al-A’r±f/7: 31-32.
5QS. Al-Anf±l/8: 27.
6QS. Ysuf/12: 87.
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     7

“(35) Dan (ingatlah), ketika Ibr±h³m berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah),
negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-
berhala; (36) Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan
dari pada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu
termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai Aku, maka sesungguhnya Engkau,
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang; (37) Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah
menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di
dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar
mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka
dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur; (38) Ya
Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang
kami lahirkan, dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi
maupun yang ada di langit; (39) Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan
kepadaku di hari tua(ku) Ism±³l dan Is¥±q. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha
Mendengar (memperkenankan) doa; (40) Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-
orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku; (41) Ya Tuhan
kami, ampunilah aku dan kedua ibu-bapakku dan semua orang-orang mukmin pada hari
terjadinya hisab (hari kiamat).”

9) QS. An-Na¥l/16: 58-59:

7QS. Ibr±h³m/14: 35-41.
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           8

“(58) Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan,
hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah; (59) Ia menyembunyikan dirinya
dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia
akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam
tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

10) QS. An-Na¥l/16: 72:

                       
                9

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari
isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik,
maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?”

11) QS. An-Na¥l/16: 90:

                            
          10

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada
kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

12) QS. An-Na¥l/16: 114:

                   11

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan
syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”

8 QS. An-Na¥l/16: 58-59.
9QS. An-Na¥l/16: 72.
10QS. An-Na¥l/16: 90.
11QS. An-Na¥l/16: 114.
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13) QS. An-Na¥l/16: 123:

               12

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibr±h³m seorang yang
¥anif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”

14) QS. Al-Isr±’/17: 23:

                          
                 13

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan
hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang
di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

15) QS. Al-Isr±’/17: 79:

                    14

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah
tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.”

16) QS. Al-Isr±’/17: 110:

                     
           15

“Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah ar-Ra¥m±n, dengan nama yang mana saja kamu
seru, Dia mempunyai al-Asm±’ul ¥usn± (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu
mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannyadan carilah jalan
tengah di antara kedua itu.”

12QS. An-Na¥l/16: 123.
13QS. Al-Isr±’/17: 23.
14QS. Al-Isr±’/17: 79.
15QS. Al-Isr±’/17: 110.
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17) QS. Al-Kahfi/18: 23-24:

                         
           16

“(23) Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: “Sesungguhnya aku akan
mengerjakan ini besok pagi; (24) Kecuali (dengan menyebut): “Insya Allah dan ingatlah
kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: “Mudah-mudahan Tuhanku akan
memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini.”

18) QS. Al-Kahfi/18: 46:

                          
  17

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi
shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

19) QS. °±h±/20: 132:

                      
     18

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki
kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

20) QS. Al-Furq±n/ 25: 63-74:

                    
                     
                         

16QS. Al-Kahfi/18: 23-24.
17QS. Al-Kahfi/18: 46.
18QS. °±h±/20: 132.
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  19

“(63) Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan
di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka
mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan; (64) Dan orang yang melalui
malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka; (65) Dan orang-orang yang
berkata: “Ya Tuhan Kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu
adalah kebinasaan yang kekal; (66) Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat
menetap dan tempat kediaman; (67) Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-
tengah antara yang demikian; (68) Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali
dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian
itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya); (69) (Yakni) akan dilipat gandakan azab
untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina; (70)
Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih, maka itu
kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang; (71) Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal shalih, maka
sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya; (72) Dan
orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan
(orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui
(saja) dengan menjaga kehormatan dirinya; (73) Dan orang-orang yang apabila diberi
peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-
orang yang tuli dan buta; (74) Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami,

19QS. Al-Furq±n/ 25: 63-74.
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anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati
(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

21) QS. Al-Ankabt/29: 2:

                      20

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah
beriman,” sedang mereka tidak diuji lagi?”

22) QS. Luqm±n/31: 12-19:

                            
              
                     
                      
                          

                      
                 

                        
              
                 21

“(12) Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Luqm±n, yaitu: “Bersyukurlah
kepada Allah dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia
bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya

20 QS. Al-Ankabt/29: 2
21QS. Luqm±n/31: 12-19.
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Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji; (13) Dan (ingatlah) ketika Luqm±n berkata kepada
anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar
kezhaliman yang besar”; (14) Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada
kedua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu; (15) Dan jika keduanya memaksamu untuk
mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka
janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu,
maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan; (16) (Luqm±n berkata): “Hai
anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu
atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya).
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui; (17) Hai anakku, dirikanlah shalat
dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang
mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu
termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah); (18) Dan janganlah kamu memalingkan
mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan
diri; (19) Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya
seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

23) QS. Luqm±n/31: 33:

                          
                         
22

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu)
seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong
bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali
kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan
kamu dalam (mentaati) Allah.”

24) QS. Sajadah/32: 16:

22QS. Luqm±n/31: 33.
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  23

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya
dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezeki yang Kami
berikan.”

25) QS. Sab±’/34: 37:

                              
              24

“Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu
kepada Kami sedikitpun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal
(shalih), mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang
telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).”

26)  QS. Az-Zumar/39: 9:

                          
              25

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di
waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang
dapat menerima pelajaran.”

27) QS. Az-Zumar/39: 15:

                     
        26

23QS. As-Sajadah/32: 16.
24QS. Sab±’/34: 37.
25QS. Az-Zumar/39: 9.
26QS. Az-Zumar/39: 15.
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“Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia.
Katakanlah: “Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri
mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat.” Ingatlah yang demikian itu adalah
kerugian yang nyata.”

28) QS. Az-Zumar/39: 23:

                      
                 
   27

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur’an yang serupa (mutu
ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada
Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah
petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya, dan barangsiapa
yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun.”

29) QS. Az-Zumar/39: 53:

                     
      28

“Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

30) QS. Fu¡¡ilat/41: 22:

                        
       29

“Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan
kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa
yang kamu kerjakan.”

27QS. Az-Zumar/39: 23.
28QS. Az-Zumar/39: 53.
29QS. Fu¡¡ilat/41:22.
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31) QS. Asy-Syr±/42: 23:

                
                   30

“Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba- hamba-Nya yang beriman
dan mengerjakan amal yang shalih. Katakanlah: “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu
upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan,” dan siapa yang
mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.”

32) QS. Asy-Syr±/42: 49-50:

                      
                  31

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.
Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan
anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis
laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul
siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”

33) QS. Al-A¥q±f/46: 15:

                         
                        
                        

   32

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya
mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).
mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah

30QS. Asy-Syr±/42: 23.
31QS. Asy-Syr±/42: 49-50.
32QS. Al-A¥q±f/46: 15.



167

dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk
mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan
supaya aku dapat berbuat amal yang shalih yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku
dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada
Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.”

34) QS. At-Tag±bun/64: 14-15

                       
                      

   33

“(14) Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada
yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu
memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (15) Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah
cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

2. Ayat-ayat Madaniyah

Ayat-ayat madaniyah tentang pendidikan keluarga yang menjadi bahan kajian ini

dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqarah/2: 49:

                            
            34

“Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Fir’aun) dan pengikut-pengikutnya,
mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-
anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan, dan pada yang
demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.”

2) QS. Al-Baqarah/2: 132-133:

33QS. At-Tag±bun/64: 14-15.
34QS. Al-Baqarah/2: 49.
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35

“(132) Dan Ibr±h³m telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula
Ya‘qb. (Ibr±h³m berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini
bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”; (133) Adakah
kamu hadir ketika Ya‘qb kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-
anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” mereka menjawab: “Kami akan
menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibr±h³m, Ism±‘³l dan Is¥±q, (yaitu)
Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.”

3)  QS. Al-Baqarah/2: 233:

                             
                            
                   
                          
              36

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa
atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

35QS. Al-Baqarah/2: 132-133.
36QS. Al-Baqarah/2: 233.
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4)  QS. Ali Imr±n/3: 10:

                          
 37

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikitpun tidak
dapat menolak (siksa) Allah dari mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka

5)  QS. Ali Imr±n/3: 26:

                     
         38

“Maka tatkala isteri ‘Imr±n melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesunguhnya
aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang
dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah
menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya
kepada (pemeliharaan) Engkau dari pada setan yang terkutuk.”

6) QS. An-Nis±’/4: 9:

                           
  39

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh
sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.”

7) QS. An-Nis±’/4: 34-36:

37QS. Ali Imr±n/3: 10.
38QS. Ali Imr±n/3: 26.
39QS. An-Nis±’/4: 9.
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     40

“(34) Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang
shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 41suaminya tidak ada, oleh
karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar; (35) Dan jika kamu
khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal; (36) Sembahlah Allah dan janganlah kamu
mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak,
karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang
jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”

8) QS. An-Nis±’/4: 38:

40QS. An-Nis±’/4: 136.
41QS. An-Nis±’/4: 38.
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        42

“Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia,
dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa
yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-
buruknya.”

9) QS. An-Nis±’/4 : 48:

                      
  43

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa
yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya, barangsiapa yang
mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

10) QS. An-Nis±’/4: 58:

                            
            44

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

11) QS. An-Nis±’/4 : 114:

               
                   45

42QS. An-Nis±’/4: 38.
43QS. An-Nis±’/4: 48.
44QS. An-Nis±’/4: 58.
45QS. An-Nis±’/4: 114
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“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari
orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan
perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari
keridhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

12) QS.An-Nis±’/4: 128:

                        
              
    46

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka
tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan
jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap
tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

13) QS. An-Nis±’/4: 136:

                             
                          
   47

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada
kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.
Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-
Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”

14) QS.An-Nis±’/4: 148:

                     48

“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh
orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

46QS. An-Nis±’/4: 128.
47QS. An-Nis±’/4: 136.
48QS. An-Nis±’/4: 148.
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15) QS. Al-M±idah/5: 6:

                         
                         
                            
                          
               49

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah
mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu
sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit
atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu
kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah
mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia
hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu
bersyukur.”

16) QS. Al-Anf±l/8: 27-28:

                      
                50

“(27) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui; (28) Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu
itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

17) QS. At-Taubah/9: 55:

49QS. Al-M±idah/5: 6.
50QS. Al-Anf±l/8: 27-28.
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      51

“Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah
menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam
kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan
kafir.”

18) QS. Hd/11:42:

                     
        52

“Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nh
memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: “Hai anakku,
naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang
kafir.”

19) QS.Al-Qa¡a¡/28: 27:

                       
                    

   53

“Berkatalah dia (Syu‘aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan
jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku
tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-
orang yang baik.”

20) QS. Al-A¥z±b/33: 21:

51QS. At-Taubah/9: 55.
52QS. Hd/11:42.
53QS. Al-Qa¡a¡/28: 27.
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54

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut
Allah.”

21) QS. Al-¦ad³d/57: 4:

                    
                             
     55

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di
atas ‘arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya
dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana
saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

22) QS. Al-¦ad³d/57: 20:

                             
                        
                       56

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang
melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang
banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani;
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi
hancur, dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keri«aan-
Nya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

54QS. Al-A¥z±b/33: 21:
55QS. Al-¦ad³d/57: 4.
56QS. Al-¦ad³d/57: 20.
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23) QS.Al-Muj±dilah/58:17:

                       
 57

“Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari
a©ab Allah, mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.”

24) QS. Mun±fiqn/63: 9-11:

                      
                         
                   
           58

“(9) Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari
mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka Itulah orang-orang yang
merugi; (10) Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu
sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku,
mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang
menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?”; (11) Dan
Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu
kematiannya, dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.”

B. Prinsip-prinsip Pendidikan Keluarga dalam Alquran*

Alquran sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia telah banyak memberikan

tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek akidah, ibadah, akhlak,

mu‘amalah sampai pada aspek pendidikan, khususnya dasar-dasar dan prinsip-prinsip

pendidikan keluarga.

57QS. Al-Muj±dilah/58:17.
58QS. Al-Mun±fiqn/63: 9-11.
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Dalam proses penelitian ini, peneliti menghimpun sejumlah ayat Alquran yang dapat

dijadikan rujukan sekaligus bidang telaah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip pendidikan

keluarga. Prinsip-prinsip ini menyangkut hal yang fundamental (mendasar) yang dijadikan

pedoman dalam berpikir dan bertindak untuk merealisasikan pendidikan keluarga yang ideal

melalui kajian terhadap dalil-dalil Alquran dan didukung dengan penjelasan hadis Rasulullah

saw. Ayat-ayat Alquran yang digunakan untuk mengungkap prinsip-prinsip pendidikan

keluarga dimaksud terdiri dari QS. Al-Baqarah/2: 132-133, QS. Al-Baqarah/2: 233, QS.Ali

Imr±n/3:36, QS. An-Nis±’/4: 34-36,QS. Al-An’±m/6: 68, QS. An-Na¥l/16:90,QS. An-

Na¥l/16: 123, QS. Hd/11: 42, QS. Ibr±h³m/14:37-41,QS. °±h±/20: 132, QS. Al-Qa¡a¡/28:

27, QS. Tag±bun/64:14.

1. QS. Al-Baqarah/2: 132-133:

                 
                      
                       
59

“(132) Dan Ibr±h³m telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula
Ya‘qb. (Ibr±h³m berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini
bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam; (133) Adakah
kamu hadir ketika Ya‘qb kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-
anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab: “Kami akan
menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibr±h³m, Ism±‘³l dan Is¥±q, (yaitu)
Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-A§³m menjelaskan bahwa Ibr±h³m

telah mewasiatkan agama ini, yaitu Islam. Karena kesungguhan mereka memeluk Islam dan

59QS. Al-Baqarah/2: 132-133.
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kecintaan mereka kepadanya, mereka benar-benar memelihara sampai wafatnya. Mereka juga

mewasiatkannya kepada anak cucu mereka yang lahir setelah itu.60

Firman Allah: “Ibr±h³m berkata: “Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah

memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk

agama Islam.” Artinya, berbuat baiklah kalian ketika menjalani kehidupan ini, dan berpegang

teguhlah pada agama ini, niscaya Allah swt. akan menganugerahkan kematian kepada kalian

dalam keadaan Islam, karena sering seseorang wafat dalam agama yang diyakininya dan

dibangkitkan dalam agama yang dianutnya hingga meninggal. Allah telah menetapkan takdir-

Nya, bahwa siapa yang menghendaki kebaikan akan diberi taufik dan dimudahkan baginya

oleh Allah, dan siapa berniat kepada kebaikan, maka akan diteguhkan pada-Nya.61

Allah berfirman sebagai hujjah atas orang-orang musyrik Arab dari anak keturunan

Ism±³l dan juga atas orang-orang kafir dari keturunan Isr±’³l yaitu Ya’qb bin Is¥±q bin

Ibr±h³m, bahwa ketika kematian menjemputnya,Ya’qb berwasiat kepada anak-anaknya

supaya beribadah hanya kepada Allah swt. saja, mengesakan dalam penghambaan kepada-Nya

dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun.62

Menurut Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa tatkala Ibr±h³m telah

dekat akan wafat, dipanggillah sekalian puteranya untuk menyampaikan wasiatnya, putera

beliau yang terkenal ialah Ism±‘³l dan Is¥±q. Ibu Ism±‘³l ialah Hajar,dan ibu Is¥±q ialah Sarah.

Di antara cucu-cucunya yang telah besar di waktu beliau akan wafat ialah adalah Ya’qb anak

Is¥±q. Maka kepada anak dan cucu itulah beliau pesankan wasiat terakhir, yaitu supaya

mereka semuanya menyerahkan diri kepada Allah (Muslimun), jangan mempersekutukan Dia

dengan yang lain, dan jangan menyembah berhala. Maka di antara wasiat beliau itu ialah:

“Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu satu agama, maka

janganlah kamu mati melainkan hendaklah kamu di dalam Muslimin”. Itulah Islam, wasiat

beliau kepada Ism±’³l yang diakui sebagai nenek moyang bangsa Arab. Dan itu juga wasiatnya

60Ibn Ka£ir, Tafs³r Al-Qur’±n al-²§³m, jilid 2, h. 276.
61Ibid.
62Ibid., h. 277-278.
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kepada Is¥±q, dan Ya’qb anak Is¥±q yang turut hadir bersama-sama ayahnya dan paman-

pamannya, di waktu neneknya akan wafat, Ya’qb sendiri.63

Dengan memahamkan ayat ini di antara Arab dengan Yahudi, yang telah bergaul di

bawah kekuasaan Rasulullah saw. di Madinah pada waktu itu, pada hakikatnya tidak ada

perbedaan agama. Keduanya, baik Arab keturunan Ism±’³l atau Yahudi keturunan Ya’qb,

diajak kembali kepada agama nenek mereka yang di atas sekali, ayah dari Ism±’³l dan Is¥±q

yaitu Ibr±h³m as.64

Orang Yahudi juga mencoba mencari alasan, hendak mengatakan bahwa agama

mereka lain, lebih tinggi dari Arab.65 Maka datanglah ayat selanjutnya: “Atau apakah kamu

menyaksikan, seketika telah dekat kepada Ya’qb kematian, tatkala dia berkata kepada anak-

anaknya: Apakah yang akan kamu sembah sepeninggalku?”

Atau apakah kamu menyaksikan? Suatu pertanyaan yang bersifat pengingkaran.

Pertanyaan yang dihadapkan kepada orang Yahudi ataupun Nasrani, yang mengatakan bahwa

Ism±’³l atau Ya’qb adalah pemeluk agama Yahudi, ataupun agama Nasrani. Datang

pertanyaan seperti ini yang dimaksudnya boleh diartikan: “Apakah kamu tahu benar apa

wasiat Ya’qb kepada anak-anaknya tidak lain adalah menanyakan, apakah atau siapakah

yang kamu sembah, kalau aku telah meninggal dunia?” Di dalam ayat ini diterangkan dengan

jelas apa bunyi jawaban dari anak-anaknya itu: “Mereka menjawab: Kami akan menyembah

Tuhan engkau dan Tuhan bapak-bapak Ibr±h³m dan Ism±‘il dan Is¥±q, yaitu Tuhan Yang

Tunggal, dan kepada-Nyalah kami akan menyerah diri.”

Di ujung ayat ini dijelaskanlah bahwa jawaban anak-anak Ya’qb, tidak berubah

sedikitpun dengan apa yang telah mereka pegang teguh selama ini, yaitu agama ayah dan

nenek mereka, yaitu Islam.66

63Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 1, h. 307.
64Ibid., h. 308.
65Ibid.
66Ibid.
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Menurut Sayyid Qu¯b di dalam Tafs³r f³ ¨il±l al-Qur’±n menjelaskan bahwa

demikianlah pesan Ibr±h³m dan Ya‘qb kepada anak cucunya. Suatu wasiat yang diulang

kembali oleh Ya‘qb pada saat-saat akhir hidupnya, ketika sedang menghadapi kematian.67

Pemandangan ketika Nabi dan Ya‘qb bersama anak-anaknya saat ia menghadapi

kematian merupakan pemandangan yang sangat besar petunjuknya, kuat pengarahannya, dan

dalam pengaruhnya. Apakah persoalan yang dihadapi saat menghadapi kematian? Pusaka

apakah yang hendak ia tinggalkan untuk putra-putranya? Yaitu akidah, itulah yang hendak ia

sampaikan meskipun sedang mendekati kematian. “Apakah yang akan kamu sembah

sepeninggalku?” Inilah urusan yang karenanya kukumpulkan kamu, wahai anak-anakku!

Inilah amanah yang hendak kusampaikan kepadamu.68 “Mereka menjawab, Kami akan

menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibr±h³m, Ism±‘³l dan Is¥±q, (yaitu) Tuhan

Yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.”

Mereka mengerti agama mereka dan menyebutnya (dihadapan Ya‘qb). Mereka

menerima warisan ini dan memeliharanya. Mereka menenangkan dan menyenangkan hati

orangtuanya yang sedang menghadapi kematian.69

Wasiat Nabi Ibr±h³m kepada putra-putranya juga terpelihara pada putra-putra Nabi

Ya‘qb. Mereka menyatakannya dengan jelas bahwa mereka adalah orang-orang muslim

(beragama Islam tunduk patuh kepada Allah).70

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa surah al-Baqarah/2: 132-133 ini telah

meletakkan prinsip-prinsip dasar utama dalam pendidikan keluarga yaitu:

a) Prinsip akidah adalah merupakan prinsip utama dalam pendidikan keluarga yang harus

ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, sehingga mereka mempunyai bekal agama yang

kuat dalam kehidupannya di masa yang akan datang.

b) Mengajarkan dan mendidik sifat amanah kepada anak-anak, sehingga orangtua meyakini

bahwa mereka akan dapat melaksanakan amanah yang telah diwasiatkan kepada mereka.

67Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid 1, h. 142.
68Ibid.
69Ibid.
70Ibid.
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c) Mengajarkan dan mendidik sifat istiqamah terhadap suatu keyakinan yang diyakini

kebenarannya yaitu tentang keimanan kepada Allah swt., sehingga diri mereka memiliki

keteguhan iman yang kuat.

d) Memberikan keteladanan yang terbaik di dalam keluarga, sehingga orangtua dapat

dijadikan contoh teladan di dalam menjalankan dan mengamalkan perintah Allah swt. dan

Rasul-Nya dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

2. QS. Al-Baqarah/2: 233:

                              
                            
                        
                             
              71

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang
ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara ma‘ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak
ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur±n al-‘A§³m, ini adalah bimbingan Allah

bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun

penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan.

Firman Allah: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara yang ma‘ruf.” Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan

pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma‘ruf, yaitu yang sesuai dengan

kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-

71QS.Al-Baqarah/2: 233.



182

lebihan atau jangan terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang

dimiliki oleh bapak si bayi.72

A«-¬ahak mengatakan: “Jika seseorang menceraikan isterinya, dan ia memperoleh

anak dari isterinya tersebut, lalu mantan isterinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak

ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan isterinya tersebut dengan

cara yang ma‘ruf.”73

Firman-Nya lebih lanjut: “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena

anaknya.”  Yaitu si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk

menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Tetapi si ibu tadi tidak boleh menyerahkan

bayinya itu ketika baru melahirkannya sehingga ia menyusuinya, karena seringkali bayi tidak

dapat bertahan hidup kalau tidak menyusu. Kemudian setelah masa penyusuan itu selesai, ia

boleh menyerahkan bayi tersebut, jika ia kehendaki. Tetapi jika hal itu menyusahkan

bapaknya, maka ia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya, sebagaimana si bapak tidak

boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuatnya sengsara.74

Firman Allah: “Dan warispun berkewajiban demikian”. Ada yang mengatakan tidak

boleh meninggalkan mu«arat kepada kerabatnya. Ada juga yang mengatakan, kepada ahli

waris diwajibkan pula seperti yang diwajibkan kepada bapak anak itu. Yaitu memberi nafkah

kepada ibu si bayi sereta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya.75

Firman-Nya berikutnya: “Apabila keduanya ingin menyapihnya (sebelum dua tahun)

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa baginya.”

Maksudnya, jika kedua orangtua si bayi itu baik bapak maupun ibu telah sepakat untuk

menyapihnya sebelum masa dua tahun dan keduanya melihat adanya kebaikan dalam hal itu

bagi si bayi, lalu keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, maka tidak ada dosa

bagi keduanya. Tetapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja

(bapak ataupun ibu), dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya

musyawarah dengan pihak lainnya.76

72Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 1, h. 470.
73Ibid.
74Ibid., h. 471.
75Ibid.
76Ibid.
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Hal ini tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah

anak. Anak merupakan rahmat Alalh bagi hamba-hamba-Nya, di mana Dia mengingatkan

kedua orangtua untuk senantiasa memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka serta

membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan juga anak-anaknya.77

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:

               
                          

             78

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu
dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika
mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya.

Firman Allah: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak

ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran menurut apa yang patut.” Maksudnya,

jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain

karena satu alasan, baik dari pihak si bapak maupun si ibu, maka tidak ada dosa bagi

keduanya atas penyerahan bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk

memenuhi permintaan penyerahan bayi itu (untuk disusui wanita lain) apabila ia telah

menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang baik, lalu si bayi disusukan wanita

lain dengan upah tersebut dengan cara yang ma‘ruf.79

Menurut sebagian ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud ialah perempuan yang diceraikan

suaminya dalam keadaan mengandung. Karena ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat

sebelumnya, yaitu hal cerai. Tetapi ahli tafsir yang menyatakan pendapat bahwa maksud ayat

77Ibid.
78QS. A¯-°al±q/65: 6.
79Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 1, h. 472.
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ini adalah umum, baik isteri yang diceraikan, ataupun sekalian perempuan yang menyusukan

ank, walaupun tidak bercerai.80

Ayat ini memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang ibu. Sebaik-

baik masa menyusui itu adalah disempurnakan selama dua tahun. Di dalam surah al-A¥q±f/46

ayat 15, disebutkan bahwa anak itu baru dilepaskan dari bedungan ibu setelah 30 bulan. Sebab

secepat-cepatnya masa mengandung ialah enam bulan, ditambah 24 bulan masa mengasuh.

Pengasuhan dua tahun itu ialah yang sebaik-baiknya bagi siapa yang ingin mencapai

kesempurnaan. Dan kalau ada halangan yang lain, misalnya anak baru berusia enam bulan si

iibu telah mengandung, maka masa mengasuh anak yang telah ada itu dikurangi dari dua

tahun, supaya anak yang masih dalam kandungan jangan tersusu.81

Lanjutan ayat ini memberikan ketegasan bagi orangtuanya, baik dalam pergaulan

suami dan isteri yang diliputi kasih sayang, atau sudah bercerai sekalipun, menanggung

belanja dan pakaian isteri atau jandanya yang menyusukan anaknya menurut yang ma‘ruf.82

Kewajiban mencukupkan belanja dan pakaian isteri atau janda selama mengasuh anak

ialah sekedar kekuatan dan kemampuan suami. Isteri tidak boleh meminta lebih daripada

kesanggupan suami. Sebaliknya suami jangan meminta supaya anaknya diasuh dan disusukan

selama dua tahun, kalau isteri karena kesehatan tidak mampu mencukupinya.83

Berdasarkan uraian di atas prinsip pendidikan keluarga yang dapat dijelaskan dari

kajian surah al-Baqarah/2: 233 adalah sebagai berikut:

a) Ayah wajib memberi makan, pakaian, dan nafkah yang halal serta baik sesuai dengan

kesanggupan.

b) Ibu wajib menyusui anak selama dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan,

serta menjaga dan memelihara mereka dengan baik.

c) Orangtua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya.

d) Orangtua berusaha menjamin pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak.

3. QS. Ali Imr±n/3: 35-37:

80Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 1, h. 559.
81Ibid.
82Ibid. h. 561.
83Ibid.
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     84

“(35) (Ingatlah), ketika isteri ‘Imr±n berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan
kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat (di
Baitul Maqdis), karena itu terimalah (nadzar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (36) Maka tatkala isteri ‘Imr±n melahirkan
anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak
perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki
tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku
mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau
dari pada setan yang terkutuk; (37) Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nadzar) dengan
penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan
Zakariy± pemeliharanya. Setiap Zakariy± masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati
makanan di sisinya. Zakariy± berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan)
ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki
kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.”

Menurut Ibn Ka£ir di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m menjelaskan bahwaini adalah

dalil diperbolehkannya menamai anak pada hari kelahirannya, sebagaimana terbaca jelas

dalam lahiriyah ayat, karena pemberian nama itu telah disyari‘atkan orang-orang sebelum kita

di mana telah diceritakan sebagai penguat.85Hal ini telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah:

84QS. Ali Imr±n/3: 35-37.
85Imadudd³n Ab Fida’Ism±‘il ibn ‘Amr Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m (Kairo: D±r al-Hadis, 2011),

jilid 1, h. 39.
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ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة قَاَل َحدََّثِين بـُرَْيٌد َعْن َأِيب بـُْرَدَة َعْن َأِيب ُموَسى  َثِين ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر َحدَّ َحدَّ
ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسمَّاُه ِإبـَْراِهيَم َفَحنََّكُه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَلُوِلَد ِيل ُغَالٌم فَأَتـَْيُت بِِه النَِّيبَّ َصلَّى اللَّ 

86بَِتْمَرٍة َوَدَعا َلُه بِاْلبَـرََكِة َوَدفـََعُه ِإَيلَّ وََكاَن َأْكبَـَر َوَلِد َأِيب ُموَسى

“Telah menceritakan kepadaku Is¥±q bin Na¡r berkata, telah menceritakan kepada kami Ab
Us±mah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Buraid dari Ab Burdah dari Ab Ms± ra.,
ia berkata, “Anak laki-lakiku lahir, kemudian aku membawanya kepada Nabi saw. Beliau lalu
memberinya nama Ibr±h³m, beliau menyuapinya dengan kunyahan kurma dan mendoakannya
dengan keberkahan, setelah itu menyerahkannya kepadaku. “Ibr±h³m adalah anak tertua Ab
Ms±.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوَعْبُد اللَِّه ْبُن بـَرَّاٍد اْألَْشَعرِيُّ َوأَبُو ُكَرْيٍب قَاُلوا َحدَّ ُأَساَمَة أَبُو َحدَّ
َوَسلََّم َعْن بـَُرْيٍد َعْن َأِيب بـُْرَدَة َعْن َأِيب ُموَسى قَالُوِلَد ِيل ُغَالٌم َفأَتـَْيُت بِِه النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

87َفَسمَّاُه ِإبـَْراِهيَم َوَحنََّكُه بَِتْمَرةٍ 

“Telah menceritakan kepada kami Ab Bakr bin Ab Syaibah dan ‘Abdull±h bin Barrad Al-
Asy'ari dan Ab Kuraib ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ab Us±mah dari
Buraid dari Ab Burdah dari Ab Ms± ia berkata: Aku melahirkan seorang anak laki-laki,
lalu aku bawa kepada Nabi saw., beliau menamainya dengan nama Ibr±h³m dan beliau
mengunyahkan kurma untuknya.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْوٍن َعْن أََنِس ْبِن ِسريِ  يَن َحّدثـََنا َمطَُر ْبُن اْلَفْضِل َحدَّ
َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَلَكاَن اْبٌن ِألَِيب طَْلَحَة َيْشَتِكي َفَخرََج أَبُو طَْلَحَة فـَُقِبَض 

لَْيِه صَِّيبُّ فـََلمَّا َرَجَع أَبُو طَْلَحَة قَاَل َما فـََعَل اْبِين قَاَلْت أُمُّ ُسَلْيٍم ُهَو َأْسَكُن َما َكاَن فـََقرََّبْت إِ ال
َها فـََلمَّا فـَرََغ قَاَلْت َواُروا الصَِّيبَّ فـََلمَّا َأْصَبَح أَبُو طَْلَحَة أَتَ  ى اْلَعَشاَء فـَتَـَعشَّى ُمثَّ َأَصاَب ِمنـْ

86Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab aqidah, bab memberi nama anak, hadis nomor 5045.
87Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab aqidah, bab sunahnya mentahnik (menyuapi anak dengan kurma

dilembutkan) anak saat lahir,  hadis nomor 3997.
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َلَة قَاَل نـََعْم قَاَل اللَُّهمَّ  بَارِْك َهلَُما َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخبَـرَُه فـََقاَل أَْعَرْسُتْم اللَّيـْ
َسلََّم فَأََتى بِِه فـََوَلَدْت ُغَالًما قَاَل ِيل أَبُو طَْلَحَة اْحَفْظُه َحىتَّ تَْأِيتَ بِِه النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 

َسلََّم فـََقاَل النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَْرَسَلْت َمَعُه بَِتَمرَاٍت َفَأَخَذُه النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 
َم َفَمَضَغَها ُمثَّ َأَخَذ ِمْن ِفيِه أََمَعُه َشْيٌء قَاُلوا نـََعْم َمتَرَاٌت َفَأَخَذَها النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 

ثـََنا ابْ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ ُن َأِيب َعِديٍّ َفَجَعَلَها ِيف ِيف الصَِّيبِّ َوَحنََّكُه بِِه َوَمسَّاُه َعْبَد اللَِّهَحدَّ
88َعْن اْبِن َعْوٍن َعْن ُحمَمٍَّد َعْن أََنٍس َوَساَق احلَِْديثَ 

“Telah menceritakan kepada kami Ma¯ar Ibnul Fa«l berkata, telah menceritakan kepada kami
Yaz³d bin Harn berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdull±h bin ‘Aun dari Anas bin
S³r³n dari Anas bin M±lik ra. ia berkata, “Anak Ab °al¥ah sedang sakit, ketika Ab °al¥ah
keluar anaknya meninggal. Dan ketika Ab °al¥ah kembali ia bertanya, “Bagaimana keadaan
anakku?” Ummu Sulaim menjawab, “Dia lebih tenang dari sebelumnya.” Ummu Sulaim
kemudian menyuguhkan makan malam, maka Ab °al¥ah pun makan malam kemudian
bersetubuh dengannya. Setelah selesai (dari jima’) Ummu Sulaim berkata, “Anakmu telah
dikuburkan.” Maka diwaktu pagi, Ab °al¥ah mendatangi Rasulullah saw. dan mengabarkan
kejadian tersebut. Beliau bertanya: “Kalian tadi malam menjadi pengantin?” Ab °al¥ah
menjawab, “Ya.” Beliau pun berdoa: “Ya Allah, berkahilah keduanya.” Ummu Sulaim
kemudian melahirkan seorang anak, lalu Ab °al¥ah berkata kepadaku, “Jagalah ia hingga
engkau bawa ke hadapan Nabi saw.” Anas kemudian membawa bayi tersebut kepada Nabi
saw. dan Ummu Sulaim membekalinya dengan beberapa kurma. Nabi saw. kemudian meraih
bayi Ab °al¥ah, beliau lalu bertanya: “Apakah ia (Anas) membawa sesuatu?” para sahabat
menjawab, “Ya, beberapa butir kurma.” Nabi saw. kemudian mengambil kurma dan
menguyahnya, kemudian beliau ambil kunyahan dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam
mulut sang bayi, baru setelah itu memberinya nama Abdull±h. Telah menceritakan kepada
kami Mu¥ammad Ibnul Mu£anna berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Ab‘Ad³ dari
Ibn‘Aun dari Mu¥ammad dari Anas lalu ia menyebutkan hadis tersebut.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َمحَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِيب يَزِيَد َعْن ِسَباِع ْبِن ثَاِبٍت َعْن  ثـََنا ُمَسدٌَّد َحدَّ أُمِّ ُكْرٍز َحدَّ
89َشاٌة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اْلُغَالِم َشاتَاِن ِمْثَالِن َوَعْن اْجلَارِيَةِ 

88Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab aqiqah, bab memberi nama anak, hadis nomor 5048.
89Ab D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitab sembelihan, bab aqiqah, hadis nomor 2453.
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“Musdad menceritakan kepada kami, ¦amm±d bin Zaid menceritakan kepada kami dari
‘Ubaidill±h bin Ab³ Yaz³d dari Sib±’ bin ¤±bit dari Ummu Kiraz, aku berkata, Rasulullah saw.
bersabda: “Anak laki-laki diaqiqahi dua kambing dan anak wanita diaqiqahi satu kambing,”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنٍس قَاَلَذَهْبُت ِبَعْبِد اللَِّه  ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَِعيَل َحدَّ ْبِن َحدَّ
َوالنَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َعَباَءٍة َأِيب طَْلَحَة ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحَني ُوِلدَ 

نَّ ُمثَّ فـََغَر يـَْهَنُأ بَِعريًا َلُه قَاَل َهْل َمَعَك َمتٌْر قـُْلُت نـََعْم قَاَل فـََناَوْلُتُه َمتََراٍت َفأَْلَقاُهنَّ ِيف ِفيِه َفَالَكهُ 
يـَتَـَلمَُّظ فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُحبُّ اْألَْنَصاِر التَّْمَر فَاُه فََأْوَجَرُهنَّ ِإيَّاُه َفَجَعَل الصَِّيبُّ 

90َوَمسَّاُه َعْبَد اللَِّه 

“Telah menceritakan kepada kami Ms± bin Ism±‘³l berkata, telah menceritakan kepada kami
¦amm±d bin Salamah dari ¤±bit dari Anas ia berkata, “Ketika Abdull±h bin Ab °al¥ah
dilahirkan, aku membawanya menghadap nabi saw. saat itu beliau sedang memberi makan
untanya, beliau lalu bertanya: “Apakah kamu membawa kurma?” Aku menjawab, “Ya”.Anas
berkata, “Aku lantas memberikan beberapa butir kurma, beliau kemudian mengunyah kurma
itu di dalam mulutnya. Setelah itu beliau membuka mulutnya dan menyuapkannya ke dalam
mulut Abdull±h, hingga bayi (Abdull±h) itu menjilatinya.” Nabi saw. lalu bersabda:
“Kesukaan orang Anshar adalah kurma.” Beliau kemudian memberi nama bayi itu dengan
Abdull±h.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا اْبُن َأِيب َعِديٍّ َعْن َسِعيٍد َعْن قـََتاَدَة َعْن احلََْسِن َعْن َمسَُرَة ْبِن  ثـََنا اْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ َحدَّ
َوَسلََّم قَاَل ُكلُّ ُغَالٍم َرِهيَنٌة ِبَعِقيَقِتِه ُتْذَبُح َعْنُه يـَْوَم َساِبِعِه ُجْنُدبٍَأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

ُم ْبُن َأِيب ُمِطيٍع َعْن قـََتاَدَة َوِإيَاُس ا ْبُن َوُحيَْلُق َوُيَسمَّىَقاَل أَبُو َداُود َوُيَسمَّى َأَصحُّ َكَذا قَاَل َسالَّ
َوُيَسمَّى َوَرَواُه َأْشَعُث َعْن احلََْسِن َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َدْغَفٍل َوَأْشَعُث َعْن احلََْسِن قَالَ 

91َوَسلََّم َوُيَسمَّى

“Telah menceritakan kepada kami Ibn Al-Mu£anna, telah menceritakan kepada kami Ibn
Ab ‘Ad³, dari Sa’³d dari Qat±dah dari Al-Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah

90Ibid., kitab adab, bab merubah nama, hadis nomor 4300.
91Ibid., kitab sembelihan, bab aqiqah, hadis nomor 2455.
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saw. berkata: “Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari
ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama.” Ab D±ud berkata, dan kata yusamma

(diberi nama) adalah lebih benar. Demikianlah yang dikatakan Sall±m bin Ab Mu¯i' dari
Qat±dah serta Iy±s bin Dagfal, dan Asy‘a£, dari Al-¦asan, ia berkata, dan diberi nama. Dan
hadis tersebut diriwayatkan oleh Asy‘a£ dari Al-¦asan dari Nabi saw. dan ia diberi nama.”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m menjelaskan bahwa di dalam

firman Allah yang memberitahukan tentang ibunya Maryam, di mana ia berkata: “Dan aku

mohon perlindungan untuk anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan)Mu dari setan

yang terkutuk.” Yakni aku memohon perlindungan untuk Maryam kepada Allah dari

kejahatan setan, dan juga untuk keturunannya, ‘Is±. Maka Allah mengabulkan do’anya itu.92

Allah swt. memberitahukan bahwa Dia menerima Maryam dari ibunya sebagai orang

yang dinadzarkan dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Yaitu Dia besarkan ia

sebagai orang yang dewasa yang indah enak dipandang serta menyertakan kepadanya

beberapa unsur yang menyebabkan ia diterima. Dan Dia memberinya teman dari orang-orang

shalih supaya ia dapat belajar ilmu, kebaikan dan agama dari mereka. Oleh karena itu Dia

berfirman: “Dan Dia menjadikan Zakariy± sebagai pemelihara.” Dengan ditasydidnya huruf

fa’ dan dinasabkan kata Zakariy± sebagai objek, artinya Allah menjadikan Zakariy± sebagai

orang yang bertanggungjawab atas dirinya.93

Ditetapkan Zakariy± sebagai penanggungjawab itu tidak lain adalah untuk

kebahagiaannya supaya ia dapat mengambil ilmu yang banyak dan bermanfaat serta amal

shalih darinya. Selain karena Zakariy± itu sendiri adalah suami saudara perempuan Maryam.94

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis shahih:

ثـََنا قـََتاَدُة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َماِلِك  ثـََنا َمهَّاُم ْبُن َحيَْىي َحدَّ ثـََنا ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد َحدَّ ْبِن َحدَّ
َلَة ُأْسرَِي بِِه ُمثَّ َصِعَد َحىتَّ أََتى َصْعَصَعَةَأنَّ َنِيبَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ  َوَسلََّم َحدَّثـَُهْم َعْن لَيـْ

َل السََّماَء الثَّانَِيَة فَاْستَـْفَتَح ِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ِجْربِيُل ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمٌَّد ِقيَل َوَقْد أُْرسِ 
92Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 2, h. 40.
93Ibid., h. 40-41.
94Ibid., h. 41.
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َىي َوِعيَسى َوُمهَا ابـَْنا َخاَلٍة قَاَل َهَذا َحيَْىي َوِعيَسى َفَسلِّْم ِإلَْيِه قَاَل نـََعْم فـََلمَّا َخَلْصُت فَِإَذا حيَْ 
95َعَلْيِهَما َفَسلَّْمُت فـََردَّا ُمثَّ قَاَال َمْرَحًبا بِاْألَِخ الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلح

“Telah bercerita kepada kami Hudbah bin Kh±lid telah bercerita kepada kami Hamm±m bin
Ya¥ya telah bercerita kepada kami Qat±dah dari Anas bin M±lik dari M±lik bin ¢a‘¡a‘ah
bahwa Nabi saw. bercerita kepada mereka tentang malam beliau diperjalankan (isra’), ketika
itu beliau diangkat dan sampai ke lapis langit kedua lalu meminta ijin dibukakan pintu: “Ada
yang bertanya: “Siapa ini?”. Dijawab: “Jibril.” Ditanya lagi: “Siapa orang yang bersamamu?”
Dijawab:“Muhammad.” Ditanya lagi: “Apakah dia telah diutus?” Dijawab: “Benar.” Setelah
aku selesai dari pertanyaan di pintu itu, aku mendapatkan Nabi Ya¥ya dan ‘Is± as. yang
keduanya adalah saudara sepupu (dari pihak ibu). Dia (Jibril) berkata: “Ini adalah Nabi Ya¥ya
dan ‘Is±, berilah salam kepada keduanya.” Maka kuberi salam dan keduanya membalas
salamku lalu keduanya berkata: “Selamat datang, wahai saudara yang shalih dan Nabi yang
shalih?”

Kemudian Allah memberitahukan keutamaan dan kelebihan Maryam di tempat

ibadahnya: “Setiap kali Zakariy± masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati

makanan disisinya.” Yakni, dia mendapatkan di sisi Maryam buah-buahan musim panas pada

musim dingin dan buah-buahan musim dingin pada musim panas (kemarau).96

Menurut Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwaada seorang laki-laki

yang shalih namanya ‘Imr±n, senama dengan nama ayah Nabi Ms± as. yang hidup 1800

tahun sebelumnya. Sebab zaman dahulu sampai kepada zaman kita ini orang-orang yang

shalih dalam agamanya suka sekali memakai nama orang-orang yang mulia buat menjadi

nama anaknya. Rupanya ayah ‘Imr±n ini menamai anaknya demikian karena ayah Nabi Ms±

as. yang besar itu bernama ‘Imr±n pula. Laki-laki yang bernama ‘Imr±n ini mempunyai isteri

yang shalih seperti dia pula. Ketika sedang mengandung, dia bernadzar, kalau lahir anaknya

akan diserahkan menjadi abdi Tuhan, menyelenggarakan Baitul Maqdis, karena di antara

keluarganya sendiripun ada orang yang menjadi penyelenggara rumah suci itu, yaitu Nabi

Zakariy±, suami dari kakaknya. Maka berserulah ia dalam do‘anya, agar nadzar itu

dikabulkan Allah: “Sebab itu terimalah daripadaku,” perkenankanlah nadzar itu dapat

95Ibid., h. 41.
96Ibid., h. 41.



191

terlaksana: “Sesungguhnya engkau adalah Maha Mendengar” akan permohonan hamba-Mu

yang sangat mengharap ini, “lagi Mengetahui.” Betapa keinginan itu benar-benar tumbuh

daripada lubuk hatiku, nadzar yang tumbuh dari hati ikhlas.97

Maka lahirlah anak itu, ternyata bahwa anak itu perempuan. Tentu yang diharapkan

dari semula ialah anak laki-laki, sebab penyelenggara rumah suci adalah orang laki-laki,

sedang nadzarnya sudah bulat, “Diapun berkata: Tuhanku, sesungguhnya aku telah

melahirkannya perempuan.” Di dalam perkataan itu nampaklah keterharuan hati perempuan

yang shalih itu, bagaimana aku ini, nadzar telah dibulatkan, begitu lahir anak akan diantar ke

rumah suci, ternyata anaknya perempuan. Apakah Allah bisa menerimanya? Sebab kalau

Allah menerima, dia masih tetap akan memegang teguh nadzarnya. Lalu datanglah keterangan

Tuhan kepada Rasul-Nya Muhammad saw., “Padahal Allah terlebih mengetahui apa yang

dilahirkannya itu.” Meskipun anak itu dilahirkan perempuan, dia bukanlah  perempuan biasa.

Ibunya tidak mengerti hal itu. Yang diketahuinya hanya bahwa anak itu perempuan. Pada

pendapatnya niscaya tenaganya mengurus mesjid Allah tidak akan sama dengan tenaga laki-

laki, dan ada lagi beberapa hari dalam sebulan dia tidak boleh mendekat ke tempat beribadah

yang agung itu. Dia tidak mengetahui apa yang diketahui Allah. Dikemudian hari baru

ternyata, bahwa dia akan dijadikan Allah suatu ayat bagi isi alam, bahwa sekali waktu seorang

anak gadis yang suci, bersih dan shalih akan melahirkan seorang putera, dan putera itu Nabi

Allah pula, yaitu ‘Is± al-Mas³¥, tidak menurut kebiasaan dunia, yaitu dengan berhubungan

biologis. Lalu Allah menegaskan lagi: “Dan tidaklah laki-laki seperti perempuan.” Artinya

tidaklah akan ada seorang laki-lakipun yang akan menjadi khadam rumah suci itu yang akan

serupa dengan perempuan yang dilahirkannya itu.98

Lalu isteri ‘Imr±n menyambung seruannya kepada Allah: “Dan aku telah menamainya

Maryam, dan sesungguhnya aku memperlindungkannya dan keturunan-keturunannya kepada

Engkau daripada setan yang terkutuk.” (Q.S. Ali Imr±n/2: 35).

Dengan akhir doa yang demikian, nampak sekali lagi bagaimana shalihnya perempuan

ini. Dia merasa anaknya yang perempuan ini lemah tidak berdaya dibanding dengan laki-laki,

97 Haji Abdul Malik Abdul Malik Amrullah, Tafsir al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), jilid
2, h. 762.

98Ibid.
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namun nadzarnya akan diteruskannya juga. Sebab itu dia memohonkan kepada Allah agar

anak itu dilindungi. Dan kelak sebab dia perempuan, semoga kalau ada keturunannya, maka

keturunan itupun semoga kiranya dilindungi Allah juga dari pengaruh setan yang terkutuk,

yang dirajam oleh kutuk Allah ke mana sajapun dia mencoba memperdayakan.99

“Maka diterimalah (permohonannya itu) oleh Tuhannya dengan penerimaan yang

baik”. Maksudnya mengantarkan anaknya itu ke rumah suci diterima Allah. Kebetulan untung

baik baginya, sebab kepala penyelenggara rumah suci itu adalah suami saudara perempuan

ibunya, yaitu Nabi Zakariy±. Maka tersebutlah di dalam wahyu kepada Nabi Muhammad

bahwasannya berundi-undianlah di antara khadam-khadam Allah itu siapa yang akan menjadi

pengasuh Maryam itu sebagaimana terdapat di dalam Alquran dalam surah Ali Imr±n/2:44).

Sebab masing-masing orang shalih itu ingin, biarlah dia yang mengasuh anak itu. Undian

jatuh kepada Zakariy±. “Dan dia pertumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik.” Artinya

tumbuhlah badannya, bertambah besarlah dia. “Dan mengasuh akan dia Zakariy±.” Tuhan

menyebutkan pengasuhan Zakariy± bagi menambah penjelasan bagaimana terjaminnya

keselamatan dan pertumbuhan anak itu rohani dan jasmani. Hal ini disebabkan karena

Zakariy± bukan orang lain bagi dia, malah bapaknya juga, dan Zakariy± itupun seorang Rasul

Allah yang sangat shalih, sehingga keshalihannya itu berpengaruh juga kepada diri anak itu.100

Dua kata penting untuk kita jadikan dasar dalam pendidikan anak-anak di dalam ayat

ini. Pertama, ialah dari keturunan orangtuanya yang shalih, sehingga badannya bertambah

besar dalam darah keturunan yang baik. Kedua, perhatian kepada siapa yang mengasuh dan

mendidik. Sehingga walaupun anak lepas dari tangan kedua orangtuanya, sebab guru yang

menyambutyapun orang baik, maka pertumbuhan anak itupun di dalam keadaan baik pula.

Karena itu meskipun orang dari keturunan baik-baik, kalau guru yang mendidik kurang baik,

maka pertumbuhan anak itupun kurang wajar, meskipun dasar ada. Atau meskipun mendapat

guru yang baik, kalau kedua orangtua tidak menjadi dasar tumbuh jiwa keshalihan, maka

99 Ibid.
100Ibid.
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agama anak itu hanyalah sehingga otaknya saja. Belum tentu tumbuh dari jiwanya. Sebab itu

maka syarat utama ialah orangtua yang baik dan guru yang baik pula.101

Maka bertambah besarlah Maryam dalam asuhan Zakariy± dan ditempatkannya anak

gadis kecil itu dalam tempatnya sendiri di mihrab. Yaitu ruang yang khas tempat beribadat

menurut agama Nabi Ms± as. “Tiap-tiap masuk Zakariy± ke tempatnya di mihrab,

didapatinya ada makanan di sisinya.”102 Yakni tiap-tiap Zakariy± masuk ke dalam mihrab itu

didapatinya sudah ada makanan. Padahal Zakariy± sendiri kadang-kadang sudah mencarikan

makanan untuk Maryam. Ketika ditanya dia menjawab bahwa itu adalah pemberian dari

Allah. Kalau pendidikan agama telah tumbuh di dalam jiwa, walaupun dari mana datang

rezeki orang akan berkata, ini adalah pemberian Allah.103

Menurut Sayyid Qu¯b di dalam Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n menjelaskan bahwa

sesungguhnya dia menantikan anak laki-laki. Pasalnya, nadzar yang sudah terkenal untuk

mengabdi di rumah ibadah itu adalah laki-laki, untuk melayani Haikal (mihrabnya), dan

memutuskan diri untuk beribadah semata-mata dengan hidup membujang. Namun ternyata dia

melahirkan perempuan. Maka menghadaplah ia dengan nada kecewa, “Ya Tuhanku,

sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa

yang dilahirkannya itu.”104

Akan tetapi, dia menghadap kepada Tuhannya untuk menyampaikan apa yang

didapatinya itu, seakan-akan dia meminta maaf karena dia tidak melahirkan anak laki-laki

yang dapat menunaikan tugas-tugas itu.105

“Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.” Anak perempuan tidak dapat

menunaikan tugas sebagaimana halnya anak laki-laki dalam bahasan ini, “Sesungguhnya aku

telah menamai dia Maryam.” Pembicaraan dalam bentuk seperti ini menunjukkan munajat

yang dekat, munajat seseorang yang merasa bahwa dia sedang bersendirian dengan Tuhannya.

101 Ibid.
102 Ibid.
103 Ibid. h. 764.
104 Sayyid Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n, jilid 2, h. 64-65.
105 Ibid.
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Dia bicarakan kepada-Nya apa yang ada di hatinya dan di hadapannya. Dipersembahkan

kepada-Nya apa yang dimilikinya dengan dilakukannya secara langsung dan lemah lembut.106

Begitulah keadaan hamba-hamba pilihan itu terhadap Tuhannya. Begitu keadaan cinta,

hubungan langsung, dan munajatnya dengan kata-katanya yang datar, dan tidak rumit.

Munajat orang yang dengan baik dan sopan berbicara kepada Yang Maha Mengabulkan.107

“Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada

(pemeliharaan) Engkau dari pada setan yang terkutuk.” Inilah kalimat terakhir ketika ibu

menyerahkan buah hatinya kepada Tuhannya, meninggalkannya agar dilindungi dan

dipelihara oleh-Nya, dan memohonkan perlindungan kepada-Nya untuknya beserta anak-anak

dari godaan setan yang terkutuk. 108

Kalimat inilah yang keluar dari hati yang tulus dan dari keinginan hati yang ikhlas.

Maka tidak ada sesuatu yang diinginkannya untuk anaknya yang lebih baik daripada

perlindungan Tuhannya dari godaan setan yang terkutuk.109

Sebagai balasan yang memenuhi hati dan keikhlasan yang sempurna dalam berna©ar.
Juga sebagai persiapan baginya (Maryam) untuk menerima tiupan ruh dan kalimat Allah, dan
melahirkan ‘´s± yang tidak kelahiran manusia yang seperti itu.110

Allah menjadikan Zakariy± untuk memelihara Maryam dan melindungiya.Maryam

tumbuh dengan baik dan penuh berkah. Allah menyediakan untuknya rezeki yang melimpah.

Sehingga Zakariy± merasa heran dari mana limpahan rezeki itu. Kemudian ia bertanya kepada

Maryam, “Bagaimana dan dari mana engkau memperoleh semua ini? Lalu Maryam menjawab

dengan khusyu’, seperti layaknya orang beriman, merendahkan diri, mengakui nikmat dan

karunia Allah, serta menyerahkan segala urusan kepada-Nya.111

Sebuah kalimat yang menggambarkan keadaan orang beriman kepada Allah, dengan

tawadhu‘ merendahkan diri dalam membicarakan sesuatu yang rahasia itu, tanpa

meyombongkan dan membanggakan diri.112

106Ibid., h. 65.
107Ibid.
108Ibid. h. 65.
109Ibid.
110Ibid.
111Ibid.
112Ibid.
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Bila dicermati uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa surat Ali

‘Imr±n ayat 35-37 menjelaskan dua prinsip penting untuk dijadikan dasar dalam pendidikan

keluarga. Pertama, ialah orangtua harusshalih, sehingga orangtua dapat mentransfer

keshali¥annya kepada anaknya. Kedua, guru yang mengasuh dan mendidik anak di luar rumah

harus shalih. Sehingga walaupun anak lepas dari tangan kedua orangtuanya, karena guru yang

mendidiknyapun orang baik, maka pertumbuhan anak itu akan menjadi baik. Karena itu

meskipun anak berasal dari keturunan baik-baik, kalau guru yang mendidik tidak baik, maka

pertumbuhan anak itu akan menjadi buruk. Atau meskipun mendapat guru yang baik, kalau

kedua orangtua tidak menjadi dasar tumbuh jiwa keshalihan, maka agama anak itu hanyalah

sekedar ilmu pengetahuan saja. Sebab itu, maka syarat utama dalam pendidikan keluarga ialah

orangtua yang baik dan orang yang mendidikdi luar rumah juga harus guru yang baik.

Kedua pesan utama yang terdapat di dalam surat Ali Imr±n ayat 35-37 di atas, bila

dicermati dengan seksama, terlihat dengan jelas mengandung muatan konsep pendidikan

keluarga. Setidak-tidaknya kedua pesan utama yang terkandung dalam ayat tersebut dapat

melahirkan 6 prinsip pendidikan keluarga, yaitu:

a) Ketika anak baru lahir orangtua dianjurkan untuk membersihkan dan mengusap langit-

langit mulutnya dengan buah kurma dan mendoakannya semoga mendapat berkah.

b) Memohon perlindungan kepada Allah swt. dari gangguan setan.

c) Tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

d) Pada hari ketujuh kelahiran seorang anak, orangtua dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah,

memberi nama yang baik, dan mencukur rambut kepalanya.

e) Mendoakan anak dengan doa yang baik.

f) Orangtua harus memberikan contoh dan teladan yang baik atas segala yang diajarkannya.

4. QS. An-Nis±’/4: 34-35:
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                 113

“(34) Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang
shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh
karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar; (35) Dan jika kamu
khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة َعْن َماِلٍك َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َحدَّ
َل أََيْكُفْرَن قَاَلَقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أُرِيُت النَّاَر فَِإَذا َأْكثـَُر َأْهِلَها النَِّساُء َيْكُفْرَن ِقي

ْحَساَن َلْو َأْحَسْنَت ِإَىل ِإْحَدا ْهَر ُمثَّ رََأْت ِمْنَك بِاللَِّه قَاَل َيْكُفْرَن اْلَعِشَري َوَيْكُفْرَن اْإلِ ُهنَّ الدَّ
ًرا َقطُّ  114َشْيًئا قَاَلْت َما رَأَْيُت ِمْنَك َخيـْ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari M±lik dari Zaid bin Aslam
dari ‘A¯±’ bin Yas±r dari Ibn ‘Abb±s berkata, Nabi saw. bersabda: “Aku diperlihatkan
neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Karena mereka sering mengingkari.”
Ditanyakan: “Apakah mereka mengingkari Allah?” Beliau bersabda: “Mereka mengingkari
pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang
dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan
berkata: “aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu.”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m menjelaskan bahwa laki-laki

adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim, pendidik wanita jika ia

menyimpang. Karena laki-laki lebih utama daru wanita dan laki-laki lebih baik dari wanita.

113QS. An-Nis±’/4: 34-35.
114Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab iman, bab mengingkari pemberian dan istilah kekufuran di bawah

kekufuran, hadis nomor 28.
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Karena itu kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Begitu juga dengan jabatan presiden,

kehakiman dan lain-lain.115

Pemimpin-pemimpin atas wanita yang harus ditaati sesuai perintah Allah swt. untuk

mentaatinya. Dan ketaatan padanya adalah berbuat baik terhadap keluarganya dan memelihara

hartanya. Berupa mahar suami kepada isterinya.116 Kaum wanita yang taat pada suaminya

yaitu wanita yang menjaga suaminya di waktu tidak ada (di sampingnya) dengan menjaga

dirinya sendiri dan harta suaminya. Orang yang terpelihara adalah orang yang dijaga oleh

Allah.117

Wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuznya kepada suami mereka, nusyuz adalah

merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas

suaminya dan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya. Kapan ada tanda-tanda

nusyuz itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksa Allah, jika maksiat

kepada suaminya. Karena Allah swt. telah mewajibkan hak suami atas isteri, dengan ketaatan

isteri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutaamaan dan

kelebihan yang dimiliki suami atas isterinya.118

Al-hajru yaitu tidak menjima’ dan tidak tidur dengan isteri di atas pembaringan, serta

berupaya membelakanginya. Tidak berbicara dan tidak bercengkrama. Hendaknya ia

dinasehati, hendaklah iadinasehati jika ia terima. Jika tidak hendaklah ia pisahkan tempat

tidurnya, dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian. Dalam hal tersebut sudah

pasti memberatkannya.119 Yaitu jika nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak

menggetarkannya, maka kalian boleh memukulnya dengan tidak pukulan yang tidak melukai.

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا احلَُْسْنيُ ْبُن َعِليٍّ َعْن زَاِئَدَة َعْن َشبِيِب ْبِن َغْرَقَدَة ا ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ْلَبارِِقيِّ َحدَّ
َثِين أَبِيأَنَّ  ُه َشِهَد َحجََّة اْلَوَداِع َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعْمرِو ْبِن اْألَْحَوِص َحدَّ

ا فَِإنـَُّهنَّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحِمَد اللََّه َوأَثـَْىن َعَلْيِه َوذَكََّر َوَوَعَظ ُمثَّ قَاَل اْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْرً 

115Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m, jilid 2, h. 300.
116Ibid.
117Ibid.
118Ibid., h 301.
119Ibid.
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ُهنَّ َشْيًئا غَ  َر َذِلَك ِإالَّ َأْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة فَِإْن فـََعْلَن ِعْندَُكْم َعَواٍن لَْيَس َمتِْلُكوَن ِمنـْ يـْ
َر ُمبَـرٍِّح فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال تـَبـُْغوا َعَلْيِهنَّ َسبِ  يًال ِإنَّ فَاْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ َضْربًا َغيـْ

َعَلْيُكْم َحقا فََأمَّا َحقُُّكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َفَال يـَُوطَِّئنَّ فـُُرَشُكْم َلُكْم ِمْن ِنَساِئُكْم َحقا َولِِنَساِئُكمْ 
ِيف  َمْن َتْكَرُهوَن َوَال يَْأَذنَّ ِيف بـُُيوِتُكْم ِلَمْن َتْكَرُهوَن َأَال َوَحقُُّهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُحتِْسُنوا إِلَْيِهنَّ 

120ِكْسَوِِنَّ َوَطَعاِمِهنَّ 

“Telah menceritakan kepada kami Ab Bakr bin Ab Syaibah berkata, telah menceritakan
kepada kami Al-Husain bin ‘Al³ dari Za’idah dari Syab³b bin Garqadah Al-B±riqi dari
Sulaim±n bin Amr bin Al-A¥wa¡ berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku
bahwasanya ia pernah menghadiri haji wad±‘ bersama Rasulullah saw. Beliau memuji Allah
dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda:
“Perlakukanlah isteri-isteri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian.
Kalian tidak memiliki suatu apapun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat zina
dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur
dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka mentaati kalian maka
janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sungguh, kalian mempunyai hak dari
isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian mempunyai dari kalian. Adapun hak kalian terhadap
isteri kalian; jangan menginjakkan di tempat tidur kalian orang yang kalian benci dan jangan
diizinkan masuk rumah-rumah kalian terhadap orang yang kalian benci. Dan sungguh hak
mereka atas kalian, hendaknya memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian
dan makanan.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا قُـ  ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُسَلْيٍم َعْن ِإْمسَِعيَل ْبِن َكِثٍري َعْن َعاِصِم َحدَّ تَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد ِيف آَخرِيَن قَاُلوا َحدَّ
َرَة َعْن أَبِيِه َلِقيِط ْبِن َصبـْرََة قَاَلُكْنُت َواِفَد َبِين اْلُمْنَتِفِق أَْو ِيف َوْفِد َبِين ا ْلُمْنَتِفقِ ْبِن َلِقيِط ْبِن َصبـْ
َوَسلََّم ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل فـََلمَّا َقِدْمَنا َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

َعْت لََنا قَاَل فـََلْم ُنَصاِدْفُه ِيف َمْنزِلِِه َوَصاَدفْـَنا َعاِئَشَة أُمَّ اْلُمْؤِمِنَني قَاَل َفَأَمَرْت لََنا ِخبَزِيَرٍة َفُصنِ 
ى اللَُّه َعَلْيِه َوأُتِيَنا ِبِقَناٍع وَملَْ يـَُقْل قـُتَـْيَبُة اْلِقَناَع َواْلِقَناُع الطََّبُق ِفيِه َمتٌْر ُمثَّ َجاَء َرُسوُل اللَِّه َصلَّ 

َنا َحنُْن َوَسلََّم فـََقاَل َهْل َأَصْبُتْم َشْيًئا أَْو أُِمَر َلُكْم ِبَشْيٍء قَاَل قـُْلَنا نـََعْم يَ  ا َرُسوَل اللَِّه قَاَل فـَبَـيـْ

120 Ibn M±jah, ¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitab nikah, bab hak isteri atas suami, hadis nomor 1841.
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ٌة َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُجُلوٌس ِإْذ َدَفَع الرَّاِعي َغَنَمُه ِإَىل اْلُمَراِح َوَمَعُه َسْخلَ 
َعُر فـََقاَل َما َولَّْدَت يَا ُفَالُن قَاَل بـَْهَمًة قَاَل فَاْذَبْح لََنا َمَكانَـ  َها َشاًة ُمثَّ قَاَل َال َحتِْسَنبَّ وََملْ تـَيـْ

ِعي بـَْهَمًة يـَُقْل َال َحتَْسَنبَّ أَنَّا ِمْن َأْجِلَك َذَحبَْناَها لََنا َغَنٌم ِمائٌَة َال نُرِيُد َأْن َتزِيَد فَِإَذا َولََّد الرَّا
َا َشْيًئا يـَْعِين اْلَبَذاَء قَاَل َذَحبَْنا َمَكانـََها َشاًة قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِيل امْ  ِ َرأًَة َوِإنَّ ِيف ِلَسا

َها َوَلٌد قَاَل َفُمْرَها يـَُقوُل ِعْظَها فَِإْن َفطَلِّْقَها ِإًذا قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َهلَا ُصْحَبًة َوِيل ِمنـْ
ٌر َفَستَـْفَعْل َوَال َتْضِرْب َظِعيَنَتَك   121َكَضْرِبَك أَُميََّتَك َيُك ِفيَها َخيـْ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id pada jama‘ah lain, mereka berkata:
Telah menceritakan kepada kami Ya¥y± bin Sulaim dari Ism±‘³l bin Ka£³r dari ‘²¡im bin
Laqi¯ bin ¢abrah dari ayahnya, Laqi¯ bin ¢abrah dia berkata; Aku pernah menjadi utusan Ban³
Muntafiq atau aku pernah ikut dalam utusan Ban³ Muntafiq kepada Rasulullah saw., dia
berkata: “Ketika kami mendatangi Rasulullah saw., ternyata kami tidak menjumpai beliau di
rumahnya, namun kami hanya berjumpa dengan ‘²isyah Ummul Mu’min³n,” Laqi¯
melanjutkan; “Kemudian dia (‘²isyah) untuk kami supaya dibuatkan makanan Khazirah
(semacam bubur yang dicampur dengan daging yang telah dipotong-potong kecil). Setelah
makanan itu dibuatkan untuk kami, maka dibawakan kepada kami satu wadah berisi buah
kurma, kemudian Rasulullah saw. datang lalu bersabda: “Apakah kalian telah mendapatkan
suatu makanan atau telah diperintahkan untuk dibuatkan suatu makanan untuk kalian?” Dia
(Laqi¯) berkata, kami menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” Laqi¯ meneruskan: “Pada waktu
kami sedang duduk bersama Rasulullah saw., tiba-tiba penggembala kambing datang
menggiring kambing beliau saw. masuk ke kandangnya bersama seekor anak domba yang
mengembik.” Maka beliau saw. bersabda: “Apa yang kamu asuh wahai fulan?” Sang
penggembala menjawab; Seekor kambing telah melahirkan seekor anak. Beliau bersabda:
“Sembelihlah seekor kambing sebagai gantinya.”Kemudian beliau bersabda lagi: “Janganlah
sekali-kali kamu menyangka bahwa kami menyembelih kambing ini karena kamu ada. Kami
mempunyai seratus ekor kambing, kami tidak ingin lebih dari itu. Apabila penggembala
menggembalanya lebih satu ekor (karena ada yang telah beranak), maka kami sembelih satu
ekor kambing sebagai pengganti anak kambing yang baru lahir.” Laqi¯ meneruskan; aku
berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang isteri yang buruk tutur
katanya.” Beliau bersabda: “Kalau begitu ceraikanlah dia.” Laqi¯ berkata,aku berkata: “Wahai
Rasulullah, sesungguhnya dia telah menjadi teman hidup dan saya telah mendapatkan anak
darinya.” Beliau bersabda, “Berilah dia nasihat! kalau memang dia baik, tentu dia akan
menuruti nasihatmu, dan janganlah kamu memukul isterimu, seperti kamu memukul budak
perempuanmu.”

121 Ab D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitab bersuci, bab mengeluarkan air dari hidung, hadis nomor
123.
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Jika isteri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah,

maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi

tempat tidurnya. (Hal ini) adalah ancaman untuk laki-laki, jika mereka berbuat zhalim kepada

para isteri tanpa sebab, maka Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, Allah akan menjaga

mereka dan Allah akan menghukum orang yang berbuat zhalim.122

Menurut Al-Mar±g³ didalam Tafs³r al-Mar±g³ keutamaan yang bersifat fithri, yaitu

kekuatan fisik dan kesempurnaannya di dalam kejadian, kemudian implikasinya adalah

kekuatan akan dan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan berbagai

perkara, dan keutamaan yang berupa kasbi, kemampuannya untuk berusaha mencari rezeki

dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu, kaum laki-laki dibebani memberikan

nafkah kepada kaum wanita dan memimpin rumah tangga.123

Di antara tugas kaum laki-laki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi

mereka. Sebagai konsekuensi dan tugas ini, kaum laki-laki diwajibkan berperang dan kaum

wanita tidak, karena perang termasuk perkara perlindungan yang khusus, dan kaum laki-laki

memperoleh bagian lebih besar dalam hal harta pusaka dari pada kaum wanita, karena kaum

laki-laki berkewajiban memberi nafkah, sedangkan kaum wanita tidak demikian.124

Hal ini karena Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita dalam perkara

kejadian, dan memberi mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum wanita. Di

samping itu, Allah melebihkan mereka atas kaum wanita dengan kemampuan memberi nafkah

dari harta mereka. Di dalam mahar terdapat suatu pengganti bagi kaum wanita untuk

menerima kepemimpinan kaum laki-laki atas mereka yang sebanding dengan penggantian

material yang diambil oleh kaum laki-laki.125

Al-qiyam ialah kepemimpinan, yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan

kehendak dan pilihan dan pilihan pemimpin. Sebab makna qiyam tidak lain adalah bimbingan

dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan

memperhatikan segala perbuatannya. Sebagai contoh ialah, menjaga rumah, tidak

122Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m, jilid 2, h. 302.
123 Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, jilid 4, h. 41.
124 Ibid.
125 Ibid.
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meninggalkannya tanpa izin suami, meskipun untuk berziarah kepada kaum kerabat, dan

menentukan nafkah di dalam rumah. Laki-lakilah yang menentukan nafkah sesuai dengan

kesanggupannya, sedangkan isteri hanya melaksanakan ketentuan itu menurut cara yang

diri«ai oleh suami dan sesuai dengan kondisi, lapang atau sempit.126

Kewajiban suami di dalam melindungi atau mencakupi kebutuhan isterinya sebagai

beragam, disesuaikan dengan kemungkinannya untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat

fithri, seperti mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak, sambil ia merasa aman akan

rahasia yang ada padanya dan masalah rezeki yang dibutuhkan dicukupi.127

Kemudian disajikan rincian tentang keadaan kaum wanita di dalam kehidupan rumah

tangga, bahwa isteri berada di bawah pimpinan suami. Disebutkan, bahwa kondisi itu terbagi

dua. Kemudian diisyaratkan, bagaimana memperlakukan isteri, yaitu:

1) Cara yang lurus di dalam memperlakukan isteri.

            
Langkah pertama adalah wanita-wanita yang taat kepada suami mereka dan menjaga

hubungan-hubungan yang biasa, berlaku antar mereka di waktu berdua, seperti rafats

(hubungan suami isteri) dan urusan-urusan khusus yang berkenaan dengan suami dan isteri.

Mereka tidak mengizinkan seorang laki-laki untuk melihat kepadanya, meski ia kerabatnya,

dan lebih-lebih hendaknya memelihara kehormatan diri, karena Allah memerintahkan

supaya memeliharanya, lalu mereka mentaatinya dan tidak mentaati hawa nafsu. Demikian

juga mereka wajib memelihara harta dari kehilangan.128 Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا اللَّْيُث َعْن اْبِن َعْجَالَن َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُربِيِّ َعْن َأِيب  ُهَريـَْرَة قَاَلِقيَل َأْخبَـَرنَا قـُتَـْيَبُة قَاَل َحدَّ
ِإَذا أََمَر لَِرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ النَِّساِء َخيـٌْر قَاَل الَِّيت َتُسرُُّه ِإَذا َنَظَر َوُتِطيُعُه 

129َوَال ُختَالُِفُه ِيف نـَْفِسَها َوَماِهلَا ِمبَا َيْكَرهُ 

“Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata: “Telah menceritakan kepada
kami Al-Lai£ dari Ibn ‘Ajl±n dari Sa‘³d Al-Maqbur³ dari Ab Hurairah, ia berkata:

126 Ibid., h. 42.
127Ibid.
128Ibid., h. 42-43.
129 An-Nas±’³, ¢a¥³¥ Sunan an-Nas±’³, kitab pernikahan, bab wanita utama paling utama, hadis nomor

3179.
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dikatakan kepada Rasulullah saw., siapakah wanita yang paling baik?” Beliau menjawab:
“Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia
memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang

dibenci suaminya.”

Terhadap wanita seperti ini, suami tidak mempunyai kekuasaan untuk mendidiknya,

karena tidak ada hal yang mengharuskan dia memberikan pendidikan padanya.

Kekuasaannya adalah terhadap wanita seperti kedua, yaitu yang difirmankan Allah swt.:

                      
Isteri-isteri yang kalian dikhawatirkan akan bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-

hak suami isteri menurut cara yang diridhai, maka hendaknya kalian memperlakukan

mereka dengan cara-cara sebagai berikut:130

a) Hendaklah kalian memberikan nasehat yang menurut pandangan kalian dapat menyentuh

hati mereka. Sebab di antara kaum wanita ada yang cukup dengan diingatkan akan

hukuman dan kemurkaan Allah. Di antara mereka ada yang hatinya tersentuh oleh ancaman

dan peringatan akan akibat yang buruk di dunia, seperti ditahan untuk mendapatkan

beberapa kesenangannya, misalnya pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya.

b) Memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling. Adat telah berlaku bahwa

berkumpul di pembaringan dapat menggerakkan perasaan-perasaan suami isteri, sehingga

jiwa masing-masing terasa tenang dan hilanglah berbagai goncangan jiwa yang terjadi

sebelum itu. Perlakuan suami seperti ini akan menarik isteri untuk bertanya tentang sebab-

sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َمحَّاٌد َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد َعْن َأِيب ُحرََّة الرَّقَاِشيِّ َعْن َعمِّهِ  ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَِعيَل َحدَّ َأنَّ َحدَّ
ِه َوَسلََّم قَاَل فَِإْن ِخْفُتْم ُنُشوَزُهنَّ فَاْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِعَقاَل َمحَّاٌد النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَليْ 

131يـَْعِين النَِّكاحَ 

“Telah menceritakan kepada kami Ms± bin Ism±‘³l, telah menceritakan kepada kami
¦amm±d dari ‘²li bin Zaid, dari Ab¦urrah Ar-Raq±sy³, dari pamannya bahwa Nabi saw.
bersabda: “Apabila kalian mengkhawatirkan nusyuz (kedurhakaan) mereka, maka

130 Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, jilid 4, h. 43-44.
131Ab D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitab nikah, bab memukul wanita, hadis nomor 1833.
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tinggalkan mereka dalam tempat-tempat tidur. ¦amm±d berkata; yaitu (tidak) bercampur
dengan mereka.”

Tetapi jika cara ini tidak berhasil pula, maka suami boleh menggunakan cara berikutnya.

c) Suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti

memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil. Akan tetapi, jika lingkungan itu baik

dan para isteri mau mendengarkan nasehat atau menjadi baik karena dipisahkan dari tempat

tidurnya, maka hendaknya cukup dengan cara yang demikian. Sebab, suami diperintahkan

untuk berlaku lembut terhadap isteri, tidak menganiaya mereka, menahan atau menceraikan

mereka dengan cara yang ma‘ruf . Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا وَِكيٌع َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َزْمَعَة قَاَلَسِمْعُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه  قَاَل َحدَّ
َلَعلَُّه َأْن َعَلْيِه َوَسلََّم َيْذُكُر النَِّساَء فـََوَعَظ ِفيِهنَّ َوقَاَل َعَالَم َيْضِرُب َأَحدُُكْم اْمَرأَتَُه وَ 

132ُيَضاِجَعَها ِمْن آِخِر النـََّهاِر َأْو آِخِر اللَّْيلِ 

“(A¥mad bin ¦anbal) berkata: “Telah menceritakan kepada kami Wak³‘ dari Hisy±m dari
bapaknya dari Abdull±h bin Zam‘ah berkata aku mendengar Nabi saw. menyebut-nyebut
kaum perempuan dan menasehati sahabatnya tentang para isteri seraya bersabda: “Atas
dasar apa salah seorang di antara kalian memukul isterinya padahal siapa tahu dia
menidurinya di waktu sorenya atau di akhir malamnya bukan?”

Maksud hadis di atas adalah bahwa suami membutuhkan hubungan yang khusus

dengan isterinya, dan itu merupakan tuntutan fithrah, yaitu hubungan sosial yang paling kuat

antara suami dan isteri. Setelah itu betapa tidak pantasnya suami menjadikan isterinya yang

merupakan belahan jiwanya itu sebagai hamba yang dipukulnya dengan tangan atau cambuk.

Suami yang mulia tentu tidak akan mau melakukan hal seperti ini.133

Memukul merupakan tindakan perbaikan yang pahit yang tidak dikehendaki oleh

suami yang baik. Akan tetapi tidakan ini tidak bisa dihilangkan dari kehidupan suami dan

isteri, kecuali jika memang suami dan isteri telah terdidik dan masing-masing mengetahui

132A¥mad bin ¦anbal, Musnad A¥mad, kitab Musnad penduduk Madinah, bab hadis ‘Abdullah bin
Zam’ah, hadis nomor 15629.

133Ibid., h. 45.
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hak-haknya. Agama mempunyai pengaruh besar terhadap jiwa-jiwa yang menjadikannya

selalu ingat kepada Allah di setiap kondisi serta takut akan perintah dan larangan Allah swt.134

Kemudian Allah swt. menganjurkan supaya menanamkan hubungan yang baik antara

suami dan isteri. Allah swt. berfirman:

         
Apabila mereka mentaati kalian dengan cara-cara mendidik ini, maka janganlah kalian

berlaku aniaya, jangan pula melampaui batas. Mulailah dengan memberikan nasehat, jika

tidak cukup, maka tinggalkanlah dari tempat tidur, dan jika tidak cukup, maka pukullah.

Setelah dengan ketiga cara ini tidak berhasil, maka adakanlah tahkim. Jika hal-hal lahir telah

cukup untuk menjadi bukti, maka janganlah mengungkit-ungkit rahasia.135

2) Suami yang menghinakan isterinya akan melahirkan budak bagi orang lain.

Kemudian Allah swt. mengancam orang yang berlaku zhalim terhadap kaum wanita.

Allah swt. berfirman:

      
Allah swt. mengingatkan para hamba-Nya akan kekuasaan-Nya atas mereka, agar

mereka takut kepada-Nya di dalam memperlakukan wanita. Seakan-akan Dia berfirman

kepada mereka, sesungguhnya kekuasaan-Nya atas kalian kalian melebihi kekuasaan kalian

atas isteri; maka jika kalian berbuat aniaya terhadap mereka, Dia akan menyiksa kalian, dan

jika memaafkan kesalahan mereka, niscaya Dia akan menghapuskan kesalahan kalian.136

Tidak diragukan lagi, laki-laki yang memperbudak isteri akan melahirkan budak bagi

orang lain, karena mereka terdidik dengan kezhaliman dan tidak mempunyai kehormatan,

sifat-sifat baik dan belas kasihan. Juga akan melahirkan budak wanita yang juga akan

melahirkan orang-orang seperti dia, terdidik sebagai budak yang hina dan tidak mempunyai

kemuliaan. Sungguh tak ubahnya mereka seperti sekumpulan kambing, dihalau oleh setiap

penggembala dan menyambut setiap teriakan.137

134Ibid., h. 46.
135Ibid.
136Ibid.
137Ibid., h, 47.
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3) Melerai persengketaan dengan mengutus dua orang hakam.

Allah menerangkan cara yang baik untuk diterapkan ketika terjadi pertengkaran dan

ketika takut terjadi perpecahan.

Khittah ini bersifat umum, termasuk di dalamnya suami dan isteri serta kaum

kerabatnya. Yang paling utama untuk mengutus hakam adalah mereka. Jika tidak ada, maka

kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki

hubungannya. Pertikaian di antara mereka kadang-kadang disebabkan oleh nusyudz isteri,

kadang-kadang oleh kezhaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami

mengatasinya dengan cara paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan di dalam ayat

terdahulu. Jika hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku

zalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan terjadi perpecahan

antara mereka tanpa dapat menegakkan rukun rumah tangga yang tiga: ketenangan, kecintaan

dan kasih sayang, maka suami dan isteri serta kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam

yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu

benar, maka dengan karunia-Nya Allah akan memperstukan mereka kembali.138

Dengan ini dapat di ketahui, betapa Allah swt. sangat memperhatikan hukum-hukum

tatanan keluarga dan rumah tangga. Mengapa Allah tidak menyebutkan perceraian? Itu karena

Allah membencinya dan karena Dia ingin menyadarkan kepada kaum Muslimin bahwa hal ini

tidak patut terjadi.

Namun sayang, sedikit sekali kaum Muslimin yang mengamalkan nasehat yang agung

ini, sehingga, permusuhan dan kebencian melanda banyak rumah tangga; lalu menghancurkan

akhlak dan adab, selanjutnya kerusakan itu menular dari orangtua kepada anak-anak.

      
Sesungguhnya hukum-hukum yang disyariatkan bagi kalian ini berasal dari Allah

Yang Maha Mengetahui tentang ihwal dan akhlak para hamba-Nya. Dia Maha Mengetahui

tentang apa yang terjadi di antara mereka beserta sebab-sebabnya, baik yang tampak maupun

yang tersembunyi, dan mengetahui cara-cara memperbaiki hubungan suami dan isteri.139

138Ibid.
139Ibid., h. 48.
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Menurut Sayyid Qu¯b di dalam Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n menjelaskan bahwa  di antara

tanggungjawab besar keluarga adalah sebagai berikut: Pertama untuk mendapatkan

ketenangan dan perlindungan dari kedua belah pihak. Kedua, mengembangkan masyarakat

manusia dengan unsur-unsur yang dapat mengembangkan dan meningkatkannya.140

Ayat dalam rangka mengatur keluarga dan menjelaskan keistimewaan-keistimewaan

peraturannya untuk mencegah keberantakan antar anggotanya dengan mengembalikan mereka

semua kepada hukum Allah. Kepemimpinan dalam keluarga ini berada di tangan laki-laki.

Karena Allah melebihkan laki-laki dengan tanggungjawab kepemimpinan beserta kekhususan

dan keterampilan yang dibutuhkannya, serta menugaskan laki-laki untuk mencari nafkah

kepada seluruh anggota keluarga. Didasarkan atas pemberian kekuasaan kepada kaum laki-

laki ini, maka dibatasi pulalah hak istimewa kepemimpinan dalam menjaga keluarga dari

keretakan, mencari jalan pemecahan ketika terjadi perselisihan – dalam batas-batas tertentu.141

Allah swt. menjadikan manusia laki-laki dan wanita berpasangan (suami dan isteri)

atas dasar kaidah umum untuk membangun alam (dunia) ini. Lalu menjadikan tugas wanita di

antaranya ialah mengandung melahirkan, menyusui, dan mengasuh anaknya yang harus

ditunaikan oleh wanita dengan persiapan fisik, kejiwaan, dan pikiran yang mendalam.

Oleh karena itu, adillah kalau pihak kedua, suami, dibebani tugas untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan memberikan perlindungan kepada isteri supaya dapat

mencurahkan tenaga dan perhatiannya kepada tugasnya yang penting itu. Laki-laki diberi

keistimewaan-keistimewaan dalam bentuk dan susunan fisik, syaraf, pikiran dan jiwanya yang

dapat membantunya menunaikan tugas-tugas ini, dan demikian juga wanita diberi bentuk dan

susunan tubuh, syaraf, pikiran, dan kejiwaan yang dapat membantunya menunaikan tugas-

tugasnya pula. Makanya wanita dibekali dengan kekhususan-kekhususan yang berupa

kelelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitif, dan tanggapan yang amat cepat terhadap

tuntutan kebutuhan anak – tanpa berpikir pertimbangan lebih dahulu. 142

Laki-laki juga dibekali dengan kekhususannya sendiri, yaitu kekuatan, perasaan yang

tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggubnakan pertimbangan dan pikiran sebelum

bertindak dan memberikan reaksi. Karena seluruh tugasnya dilakukannya dalam kehidupan

140Sayyid Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n, jilid 4, h. 353.
141Ibid.
142 Ibid., h. 354.
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hingga berperang adalah untuk melindungi keluarga. Sifat-sifat khusus inilah yang

menjadikan laki-laki dapat melaksanakan kepemimpinan, sebagaimana tugasnya memberi

nafkah, yang menjadikannya lebih layak menjadi pemimpin. Karena mengatur kehidupan

keluarga termasuk dalam kepemimpinan ini. Dan memberi wewenang untuk mengatur

penggunaan harta itu lebih sesuai dengan karakter tugasnya itu.143

Tugas laki-laki di dalam keluarga adalah untuk mengatur, menjaga dan memelihara

keluarga. Kepemimpinan laki-laki tidak mengabaikan keberadaan, kepribadian, dan hak-hak

orang-orang yang menunaikan tugasnya di dalam rumah tangga tersebut. Allah menetapkan

sifat kepemimpinan laki-laki dengan sifat kasih sayang, memelihara, menjaga, melindungi,

dan menunaikan tugas-tugas berkenaan dengan dirinya dan hartanya, serta tentang adab-adab

perilakunya terhadap isteri dan anak-anaknya.144

Tabiat wanita yang beriman dan shalihah ialah patuh (q±nit±t) dan taat (mu¯i‘ah).

“Qunut artinya ketaatan yang timbul dari kehendak hati, pandangan, kesenangan dan

kecintaan. Karena itulah, Allah mengatakan q±nit±t dan tidak ¯±‘i±t, karena materi petunjuk

lafal pertama itu berkonotasi psikologis, bayang-bayangnya luas dan sejuk. Inilah yang sesuai

dengan sakan ketenangan, mawaddah cinta kasih dan perlindungan serta pemeliharaan antara

suami dan isteri, dalam tempat pengasuhan untuk memelihara anak dan mencetak karakter

mereka dengan sasana keluarga tersebut.145

Tabiat wanita beriman dan shalihah ialah selalu menjaga kehormatannya ketika suami

sedang tidak ada di rumah. Ia tidak memperkenankan dirinya untuk dipandang – yakni

menghinakan harga diri dan kohormatannya dirinya – yang memang tidak diperbolehkan,

karena ia merupakan bagian dari sebuah jiwa. yang merupakan ketetapan Allah swt. Hanya

ada satu hukum dalam membatasi pemeliharaan ini dan dalam batas-batas inilah isteri harus

menjaga dirinya, karena Allah telah memelihara mereka.146

143 Ibid., h. 356.
144Ibid.
145Ibid.
146Ibid., h. 357.
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Adapun wanita yang tidak shalihah, rela melakukan nusyuz (yang arti bahasanya

berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi), suatu yang melakukan nusyuz

adalah orang yang menonjolkan diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan.147

Islam tidak menunggu hingga terjadinya nusyuz secara nyata, maka perlu segera

diselesaikan ketika nusyuz ini baru pada tahap permulaan, sebelum menjadi berat dan sulit.

Karena akan berakibat rusaknya keluarga, akan hilangnya ketenangan dan ketenteraman, dan

pendidikan anak-anak tidak dapat berjalan baik, menimbulkan kehancuran rumah tangga,

pendidikan anak-anak akan menjadi berantakan yang akan menimbulkan gangguan jiwa,

syaraf dan fisik mereka dan juga dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang.148

Ketika timbul kekhawatiran terjadi nusyuz, maka tindakan suami yang harus dilakukan

adalah memberi nasehat kepadanya, yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang

senantiasa dituntut  kepadanya dalam semua hal. Namun adakalanya nasehat yang diberikan

tidak bermanfaat, maka kondisi seperti ini mengharuskan tindakan yang kedua yaitu

pemisahan tempat tidur. Pemisahan ini tidak dilakukan di depan anak-anak, karena hal ini

akan menimbulkan dampak yang negatif bagi mereka. Tujuan pemisahan diri itu adalah untuk

mengobatai  dari nusyuz, bukan untuk merendahkan isteri dan merusak anak-anak.149

Jika langkah kedua ini juga tidak mencapai hasil, maka pemukulan yang dilakukan

bukan untuk menyakiti dan menyiksa serta menghina mereka. Pemukulan ini dilakukan dalam

rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik,

sebagaimana dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya.150

Jika keadaan tidak dapat diatasi lagi, maka cara terakhir yang harus dilakukan apabila

akan terjadi persengketaan, yaitu dikirimnya seorang hakam atau juru damai dari pihak

keluarga wanita dan pihak keluarga laki-laki. Kedua hakam berkumpul untuk melakukan

ishlah (perbaikan, perdamaian). Jika dalam hati suami dan isteri itu masih ada keinginan untuk

perbaikan, maka Allah akan memberi kebaikan dan taufik kepada mereka.151

Ayat selanjutnya menjelaskan tentang perintah beribadah kepada Allah swt. dan

mengharamkan beribadah kepada seorangpun selain Allah dalam beribadah kepada-Nya, dan

147Ibid.
148Ibid.
149Ibid., h. 358.
150Ibid., h. 359.
151Ibid., h. 361.
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dilanjutkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orangtua dan kerabat. Kebanyakan

perintahnya mengarah kepada anak keturunan agar berbuat baik terhadap orangtua. Dan

sebaliknya mengarahkan orangtua untuk berbuat baik dan berkasih sayang kepada anak

keturunan. Namun Allah lebih penyayang kepada anak keturunan itu dari pada orangtua

mereka sendiri dalam segala halnya. Anak-anak secara khusus memang sangat memerlukan

arahan utnuk berbakti kepada kedua orangtua, generasi yang mendidik dan merawatnya.

Karena biasanya keberadaan, perasaan dan perhatian anak-anak itu diarahkan untuk generasi

yang kan menggantikan mereka, bukan yang akan mereka gantikan. Sementara mereka

didorong untuk menyongsong kehidupan masa depan, dan mereka lupa melihat kebelakang.152

Ayat ini menjelaskan bahwa pengarahan untuk berbuat baik dan berbakti ini dimulai

dengan berbuat baik kepada kedua orangtua dan kerabat, kemudian keluarga kemanusiaan

yang bersa, yang memerlukan bantuan. Ayat ini, pertama, sesuai fithrah dan berjalan seiring

dengannya. Maka rasa kasih sayang dan rasa kebersamaan pertama dimulai di dalam keluarga.

Kedua, sesuai dengan pembangunan masyarakat Islam, yang meletakkan tanggungjawab

sosial dimulai dari lingkup keluarga, kemudian meluas ke lingkup masyarakat.153

Di sinilah dimulailah tindakan berbuat kebaikan itu kepada kedua orangtua, lalu

dikembangkan kepada keluarga dekat lainnya, kemudian kepada anak-anak yatim dan orang-

orang miskin, tetangga yang masih ada hubungan kerabat, kemudian tetangga yang tidak ada

hubungan kerabat, dan terakhir teman sejawat. Kemudian hamba sahaya yang berada dalam

kekuasaan seseorang, tetapi dia masih memiliki hubungan dengan unsur kemanusiaan yang

besar di antara sesama anak Adam.154

Perintah berbuat baik ini diakhiri dengan manyatakan buruknya sikap sombong,

bakhil, menyuruh orang lain berbuat bakhil, menyembunyikan nikmat dan karunia Allah, dan

riy±’ dalam memberikan infaq, serta mengikuti setan dan berteman dengannya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan keluarga yang

terdapat di dalam surat an-Nis±’/4: 34-36 adalah sebagai berikut:

152Ibid., h. 364.
153Ibid., h. 365.
154Ibid.
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a) Posisi suami adalah berperan sebagai kepala rumah tangga/keluarga yang memiliki tugas

dan tanggungjawab dalam mendidik seluruh anggota keluarga dalam menjalankan dan

mengamalkan syariat agama sesuai perintah Allah swt. dan Rasul-Nya.

b) Suami yang shalih adalah suami yang dapat melaksanakan syariat Allah swt. di dalam

lingkungan keluarga, sehingga ia dapat menjalankan perintah Allah swt. dengan

mempergauli isterinya dengan baik.

c) Isteri yang shalihah adalah isteri yang dapat menjaga kehormatan suaminya di kala

suaminya tidak berada di rumah, sehingga isteri tidak berlaku curang serta memelihara

rahasia dan harta suaminya.Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan

mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya

dengan apa yang dibenci suaminya.”

d) Jika isteri dikhawatirkan melakukan nusyuz, yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri,

dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Untuk memberi

pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi

nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila

tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak

meninggalkan bekas, bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara

yang lain dan seterusnya.

5. QS. Al-An’±m/6: 68:

                   
                155

“Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka
tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan
menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang
yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m,156 ayat ini menjelaskan bahwa

dengan cara mendustakan dan menghinakan ayat-ayat Allah, hingga mereka membicarakan

155 QS. Al-An’±m/6: 68
156 Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 3, h. 234.
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hal lain selain pembicaraan yang di dalamnya terdapat kedustaan. Maksudnya adalah supaya

setiap individu dari ummat ini tidak bergaul dengan para pendusta yang mengubah ayat-ayat

Allah dan meletakkannya tidak pada tempatnya, dan jika ada salah seorang di antara mereka

duduk bersama mereka karena lupa: Maka janganlah mereka duduk  bersama orang-orang

yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).

Ayat inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah berikut ini:

                     
                        
  157

“Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa
apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang
kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan
yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa
dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan
orang-orang kafir di dalam Jahannam.”

Menurut Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa Rasul dilarang keras

duduk turut bercakap dengan orang-orang kafir itu ketika mereka telah masuk membicarakan

soal-soal yang akan memperolok-olok ayat-ayat Allah. Kalimat engkau di sini ialah terhadap

orang-orang mukmin, pengikut Nabi Muhammad saw. agar mereka jangan duduk di satu

majelis yang di sana orang sedang berbicara, mengejek dan mengolok-olok ayat-ayat Allah.

Kalau mereka mulai masuk ke pembicaraan serupa itu, segera tinggalkan tempat itu. Tetapi

kalau mereka telah menukar perkataannya daripada soal itu kepada soal lain, sebelum engkau

meninggalkan tempat itu, bolehlah engkau duduk juga. Tetapi jika mereka masih saja

mengejek ayat-ayat Allah, dan engkau tidak sadar, lalu engkau duduk juga di situ, sebab

rupanya engkau telah lupa karena dijadikan lupa oleh setan, demi setelah engkau ingat

kembali bahwa orang-orang itu telah berpanjang-panjang membicarakan hal-hal yang

157 QS. An-Nis±’/5: 140.
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menghina agama, segeralah engkau pergi, tinggalkan majelis itu, Sebab orang-orang itu ialah

orang-orang yang zhalim.158

Menurut Sayyid Qu¯b di dalam Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n menjelaskan bahwa perintah

ini adalah bagi Rasulullah saw. Dalam batas-batas nash, perintah ini bisa pula menjadi

perintah bagi kaum muslimin. Perintah ini diberikan di Mekah, yakni ketika tugas Nabi saw.

terbatas pada sekedar untuk berdakwah. Saat itu beliau belum diperintahkan untuk berperang,

berdasarkan hikmah yang dikehendaki oleh Allah dalam fase ini.159

Karena kecenderungan saat itu jelas, yaitu untuk sedapat mungkin tidak berbenturan

dengan kaum musyrikin, maka Nabi saw. diperintahkan agar tidak duduk-duduk di majelis-

majelis kaum musyrikin jika beliau melihat mereka bermain-main dengan ayat-ayat Allah dan

menyebut agama Allah tanpa penghormatan. Juga agar meniinggalkan majelis mereka, jika

setan membuat beliau lupa hingga duduk di situ, seketika beliau ingat akan perintah dan

larangan Allah itu. Kaum muslimin juga diperintahkan untuk melakukan hal itu. Sedangkan,

kata “orang-orang zhalim” maksudnya di sini adalah kaum musyrik³n. Ini seperti kebiasaan

gaya redaksional dalam Alquran.160

Adapun setelah Islam mendirikan negara di Madinah, maka sikap Rasulullah terhadap

kaum musyrikin tidak lagi seperti itu. Beliau melancarkan jihad dan peperangan hingga tidak

ada lagi fitnah dan agama ini seluruhnya menjadi milik Allah, sehingga tidak ada seorangpun

yang berani untuk bermain-main terhadap ayat-ayat Allah.161

Berdasarkan uraian-uraian di atas prinsip pendidikan keluarga yang dapat dijelaskan

dari kajian surah Al-An‘±m ayat 68 adalah sebagai berikut:

1. Larangan sikap meremehkan kedurhakaan.

2. Larangan menghadiri majelis yang meremehkan kedurhakaan.

3. Larangan duduk bersama orang yang melecehkan agama.

4. Menganjurkan kepada anak untuk memilih teman yang baik dan shalih.

6. QS. Hd/11: 42-43:

158 Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 3, h. 2068-2069.
159 Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid 4, h. 132.
160Ibid.
161Ibid.
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      162

“(41) Dan N¥ berkata: “Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah
di waktu berlayar dan berlabuhnya.” Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang; (42) Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang
laksana gunung, dan N¥ memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh
terpencil: “Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama
orang-orang yang kafir.” (43) Anaknya menjawab: “Aku akan mencari perlindungan ke
gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!”N¥ berkata: “Tidak ada yang melindungi
hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) yang Maha Penyayang,” dan gelombang menjadi
penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang
ditenggelamkan.”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-A§³m menjelaskan bahwa Nabi N¥

berkata kepada orang-orang yang Allah perintahkan untuk ia bawa  (naik) ke dalam  perahu

bersamanya dengan menyebut nama Allah untuk perjalanannya di atas permukaan air dan

dengan menyebut nama Allah untuk akhir perjalanannya, yaitu waktu pendaratannya.

Untuk itu disunnahkan membaca basmalah dalam permulaan segala sesuatu, baik

ketika menaiki perahu maupun ketika menaiki binatang.

Firman-Nya: “Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana

gunung. Maksudnya, perahu itu berjalan membawa mereka di atas permukaan air yang

(tingginya) telah melebihi semua daratan bumi hingga menutupi puncak-puncak gunung. Dan

perahu ini berjalan di atas air dengan izin Allah, perlindungan-Nya, dan pertolongan-Nya.163

162 QS. Hd/11: 42-43
163Ibn Ka£³r, Tafs³rAl-Qur’±n, jilid 4, h. 352.
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Firman-Nya: “Dan N¥ memanggil anaknya,” dan ayat seterusnya. Anaknya ini

adalah anak yang keempat yang bernama Yaam, dia adalah kafir, ayahnya memanggilnya

untuk naik perahu dan beriman bersama-sama mereka dan agar tidak tenggelam sebagaimana

orang-orang kafir tenggelam. “Anaknya menjawab: “Aku akan mencari perlindungan ke

gunung yang dapat memeliharaku dari air bah.” Dia yakin karena kebodohannya, bahwa air

bah tidak akan sampai ke puncak gunung dan bahwa jika dia berada di puncak gunung, tentu

dia akan selamat dari tenggelam. Maka ayahnya N¥berkata kepadanya: “Tidak ada yang

melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) yang Maha Penyayang.” Maksudnya

pada hari ini, tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi diri dari siksa Allah.164

Menurut Sayyid Qu¯b di dalam Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n menjelaskan bahwa dalam

suasana yang menakutkan ini Nabi N¥ melihat-lihat, tiba-tiba salah seorang putranya berada

di tempat terpencil dari mereka. Pada saat itu bangkitlah rasa kebapakannya yang penuh kasih

sayang, lalu ia memanggil anaknya yang terpisah itu. Akan tetapi kedurhakaan si anak tidak

dapat bertemu dengan kasih sayang bapak, dan semangat jiwa muda yang tertipu tidak dapat

memperkirakan besarnya bahaya yang mengancam itu.165

Kemudian jiwa kebapakan yang mengetahui hakikat bahaya dan hakikat urusan itu

melepaskan seruan yang terakhir, “N¥ berkata, “Tidak ada yang melindungi hari ini dari

azab Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang.” Tidak ada gunung, tidak ada tempat

bersembunyi, tidak ada yang memelihara, dan tidak ada yang melindungi kecuali bagi orang

yang telah dirahmati oleh Allah.166

Berdasarkan uraian di atas, prinsip pendidikan keluarga yang dapat dijelaskan dari

kajian surah Hd/11: 42-43 adalah sebagai berikut:

1. Keimanan kepada Allah swt. adalah merupakan syarat mutlak sebuah eksistensi dan

terjalinnya hubungan baik sebuah keluarga, yakni antara kedua orangtua dengan anak-

anaknya, sehinggaapabila salah seorang di antara keluarga ada yang tidak beriman kepada

164Ibid.
165Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid 6, h. 220.
166Ibid., h. 220-221.
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Allah swt., maka hubungan keluarga akan terputus dan ia tidak lagi dianggap sebagai salah

seorang anggota keluarga tersebut.

2. Disunnahkan membaca basmalah pada setiap menaiki kenderaannya.

3. Amal akan diterima apabila seseorang telah beriman kepada Allah swt.

4. Amal orang-orang kafir ialah amal-amal yang baik-baik yang mereka kerjakan di dunia,

amal-amal itu tak dibalasi oleh Allah karena mereka tidak beriman.

5. Orangtua wajib mengajarkan, mendidik dan menanamkan nilai-nilai tauhid, untuk beriman
kepada Allah swt. agar anak mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

7. QS. Ibr±h³m/14: 35-41:

                          
                   
                         
                          
                    

                 
                            
     167

“(35) Dan (ingatlah), ketika Ibr±h³m berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah),
negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari pada menyembah berhala-
berhala; (36) Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan
dari pada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu
termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai Aku, maka sesungguhnya Engkau,
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang; (37) Ya Tuhan Kami, sesungguhnya aku telah
menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di
dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar
mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka

167QS. Ibr±h³m/14: 35-41
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dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur; (38) Ya
Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang
kami lahirkan, dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi
maupun yang ada di langit; (39) Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan
kepadaku di hari tua (ku) Ism±³l dan Is¥±q. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha
mendengar (memperkenankan) doa; (40) Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-
orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku; (41) Ya Tuhan
kami, ampunilah aku dan kedua ibu-bapakku dan semua orang-orang mukmin pada hari
terjadinya hisab (hari kiamat).”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m ini menunjukkan bahwa doa

Nabi Ibr±h³m as ini adalah yang kedua setelah doa pertama yang diucapkannya ketika

meninggalkan Hajar dan anaknya sebelum membangun Baitullah, sedang doa yang kedua ini

diucapkan setelah Baitullah dibangun sebagai penegasan dan permohonan kepada Allah.168

Oleh karena itu ia berkata: “Di dekat rumah Engkau  (Baitullah) yang dihormati,”

sedang doa selanjutnya: “Ya Rabb (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat.”Ibn

Jarir mengatakan, bahwa doa ini berkaitan dengan al-muharram (yang dihormati).

Maksudnya, akan menjadikannya dihormati agar warga Mekkah dapat mendirikan shalat

dengan tenang.169

Doa Ibr±h³m selanjutnya: “Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan,” agar

menjadi penolong bagi mereka dalam berbuat taat kepada-Mu, karena tanah haram ini adalah

satu lembahyang tidak bertumbuh-tumbuhan, maka jadikanlah bagi mereka buah-buahan yang

akan mereka makan. Allah telah mengabulkan doa Ibr±h³m as., seperti firman Allah:

                    
               170

“Dan mereka berkata: “Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir
dari negeri kami.” Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah
Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala
macam (tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami?”

168Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 5, h. 77.
169Ibid.
170QS. Al-Qa¡a¡/28: 57.
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Hal ini semua karena kasih sayang, kemurahan, rahmat dan berkah dari Allah, bahwa

sekalipun di tanah suci Mekkah tidak ada pohon buah-buahan, tetapi didatangkan ke sana

buah-buahan dari daerah lain di sekitarnya, bahkan dari seluruh dunia, karena Allah swt.

mengabulkan doa Ibr±h³m as. 171

Ibn Jarir mengatakan, firman Allah swt. ini memberitakan tentang Ibr±h³m as., bahwa

ia berkata: “Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan

dan apa yang kami lahirkan.” Maksudnya Engkau mengetahui maksud dan tujuanku dalam

doaku dan apa yang kuinginkan dalam doaku untuk penduduk negeri ini, yaitu semata-mata

hanya mengharapkan keridhaan-Mu dan keikhlasan untuk-Mu, karena Engkau mengetahui

segala sesuatu baik lahir maupun batinnya, tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi-Mu

baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.172

Kemudian Ibr±h³m bersyukur memuji Allah swt. atas karunia-Nya berupa anak-anak

yang diberikan kepadanya pada usianya yang sudah lanjut itu, dengan berkata: “Segala puji

bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku)  Ism±³l dan Is¥±q.

Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Mendengar  (memperkenankan) doa.” Maksudnya

Allah mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepada-Nya dan Dia telah mengabulkan

apa yang kuharapkan, yaitu mendapatkan anak.173

Selanjutnya ia berkata: “Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan

shalat.” Maksudnya selalu menjaganya dan melaksanakan semua ketentuan

(syarat/rukun)nya. “Dan anak cucuku,” jadikanlah mereka orang-orang yang tetap mendirikan

shalat juga. “Ya Rabb kami perkenankanlah doaku,” yaitu semua orang yang kumohonkan

kepada-Mu.174

“Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua orangtuaku dan orang-orang mukmin,”

semuanya “pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).” Maksudnya, pada hari Engkau

mengadakan perhitungan terhadap hamba-hamba-Mu, lalu memberikan balasan yang sesuai

171Ibid., h. 77
172Ibid., h. 78.
173Ibid.
174Ibid.
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dengan amal perbuatan mereka, yang baik mendapat balasan kebaikan dan yang buruk

mendapat balasan yang buruk pula.175

Menurut Al-Mar±g³ di dalam Tafs³r Al-Mar±g³ menerangkan bahwa seluruh nabi

diperintahkan untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Diterangkan bahwa nabi

Ibr±h³m as. adalah bapak para nabi, mencela kaumnya karena menyembah berhala. Ibr±h³m

as. memohon kepada Allah untuk menjauhkan dia dan anak cucunya dari penyembahan

terhadap berhala, karena ia telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dia bersyukur kepada

Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepadanya berupa dua orang anak, yaitu Ism±‘³l dan

Is¥±q, padahal dia telah lanjut usia. Ibr±h³m as. menutup doanya dengan memohon ampunan

bagi dirinya, orangtuanya, dan seluruh orang mukmin pada hari penghisaban segala amal.176

Menurut Sayyid Qutb di dalam Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n menjelaskan bahwa Nabi

Ibr±h³m as. menempatkan sebagian keturunannya di lembah yang tidak mempunyai tanam-

tanaman yang berdekatan dengan Baitullah yang dihormati. Juga menyebutkan tugas yang

mereka emban di tempat tinggalnya yang gersang dan tandus ini. Nabi Ibr±h³m as. berdoa:

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah

yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati.”

Untuk apa? “…Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat.” Inilah

tugas yang menjadi tugas ditempatkannya mereka oleh Nabi Ibr±h³m as. di sana. Tugas ini

pulalah yang membuat mereka mampu menanggung kegersangan (lembah itu).177

Konteks ayat menampakkan tujuan bertempat tinggal dekat Baitullah, yakni untuk

mendirikan shalat karena Allah. Konteks ayat juga menampakkan tujuan berdoa dengan

kepekaan dan kecenderungan hati kepada penduduk Baitullah serta memberikan rezeki kepada

mereka dari hasil-hasil bumi. Bertempat tinggal itu juga dalam rangka bersyukur kepada Allah

Yang Maha Memberi Rahmat.178

175Ibid.
176Al-Mar±g³,Tafs³r Al-Mar±g³, juz 13, h. 301.
177Qutb, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid 7, h. 109.
178Ibid.
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Dalam bayang-bayang doa ini, tampak jelas adanya perbedaan dalam sikap kaum

Quraisy sebagai tetangga Baitullah. Maka, tiada shalat didirikan karena Allah. Juga tiada

syukur setelah dikabulkan doa, dan setelah dicenderungkannya hati dan hasil-hasil bumi.179

Setelah berdoa kepada Allah untuk keturunannya yang tinggal di dekat Baitullah untuk

mendirikan shalat bersyukur kepada-Nya, Nabi Ibr±h³m as. melanjutkannya dengan

pencatatannya terhadap ilmu Allah yang muncul pada apa yang ada dalam hati mereka, yaitu

bertawajjuh, bersyukur, dan berdoa. Tujuannya untuk bertawajjuh (menghadap hati) kepada

Allah yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan yang kelihatan. Tiada tersembunyi bagi-

Nya sesuatupun yang di bumi dan  di langit.180

Nabi Ibr±h³m as. menyebut nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya

sebelumnya. Kemudian kesannya tekun memanjatkan puji dan syukur yang merupakan

perilaku hamba shalih yang selalu berzikir dan bersyukur. Pemberian keturunan di usia tua

lebih melekat dalam jiwa. Keturunan adalah generasi penerus agungnya kenikmatan yang

didapatkan oleh seseorang yang merasa sudah dekat akhir hidupnya dan ketika ia merasakan

adanya kebutuhan psikis yang suci terhadap generasi penerus. Sesungguhnya Nabi Ibr±h³m as.

sedang memuji Allah dan mengharapkan rahmat-Nya.181

Rasa syukur diikuti dengan berdoa kepada Allah agar menjadikannya orang yang

senantiasa bersyukur, yakni bersyukur dengan ibadah dan ketaatan. Oleh karena itu, ia berani

memproklamirkan tekadnya untuk beribadah dan kekhawatirannya akan adanya sesuatu yang

merintanginya dari ibadahnya itu, atau sesuatu yang memalingkan darinya. Ia memohon

pertolongan Allah agar bisa melaksanakan tekadnya supaya doanya terkabulkan.182

Dalam bayang-bayang doa ini tampak lagi adanya penentangan dalam sikap sebagai

tetangga Baitullah dari kalangan Quraisy. Ini dia Ibr±h³m yang menjadikan pertolongan Allah

swt. kepadanya dalam mendirikan shalat itu sebagai sebuah harapan yang diinginkannya, dan

berdoa kepada Allah swt. agar Dia menolongnya untuk meraih harapan itu. Namun mereka

berpaling dari perintah mendirikan shalat itu dan mendustakan rasul yang menyebut mereka

179Ibid.
180Ibid.
181Ibid.
182Ibid.
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dengan apa yang dulu Nabi Ibr±h³m as. berdoa kepada Allah swt. agar menolong dirinya dan

keturunannya di kemudian hari untuk melaksanakannya.183

Nabi Ibr±h³m as. mengakhiri doanya yang khusyu‘ itu dengan memohon ampunan

untuk dirinya, kedua orangtuanya, dan orang-orang mukmin seluruhnya, pada hari terjadinya

hisab (hari kiamat) yang menjadikan manusia tidak bermanfaat, kecuali amalannya.

Kemudian permohonan ampunan atas kekurangan dirinya.184

Berdasarkan uraiandi atas, prinsip pendidikan keluarga yang dapat dijelaskan dari

kajian surah Ibr±h³m/14 ayat 35-41 adalah sebagai berikut:

1. Orangtua harus memohon dan mendoakan anak dan keturunannya menjadi hamba-hamba

Allah yang shalih, yang senantiasa membela dan menegakkan agama dan kalimat tauhid,

serta dijauhkan dari kemusyrikan dan kesyirikan.

2. Orangtua memohon dan mendoakan agar anak dan cucunya menjadi penerus untuk tetap

mendirikan shalat.

3. Orangtua hendaknya menjadi teladan bagi anaknya sebagai hamba yang bersyukur dan

senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah swt.

4. Memilih teman yang baik. Perlunya berhijrah ke satu tempat yang aman bagi kelangsungan

pendidikan agama untuk anak, dan pemeliharaan aqidahnya. Karena itu sementara ulama

mengharamkan keluarga muslim untuk hidup menetap di tengah masyarakat non muslim,

bila keberadaan mereka di sana dapat mengakibatkan kekaburan ajaran agama atau

kedurhakaan kepada Allah swt., baik untuk dirinya maupun keluarganya.

5. Orangtua hendaknya memohonkan ampun kepada Allah untuk anak-anaknya, kedua

orangtuanya dan orang-orang mukmin di hari perhitungan segala amal.

6. Allah mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepada-Nya, dan Dia telah

mengabulkan doa nabi Ibr±h³m, yaitu mendapatkan anak keturunan yangshalih, dan

keturunannya menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul sampai nabi Muhammad saw. Juga karena

kasih sayang dan berkah dari Allah, bahwa sekalipun di tanah suci Mekkah tidak ada

pohon buah-buahan, tetapi didatangkan ke sana buah-buahan dari seluruh penjuru dunia.

183Ibid.
184Ibid., h. 110.
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8. QS. °±h±/20: 132:

                         
185

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki
kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘²§³m menjelaskan bahwa maksud

ayat ini adalah selamatkanlah mereka dari azab Allah dengan mendirikan shalat, dan

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.186 Sebagaimana yang difirmankan Allah swt.

berikut ini:

           187

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِعيَسى يـَْعِين اْبَن الطَّبَّاِع َحدَّ َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن الرَّبِيِع َحدَّ
ِه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمُروا الصَِّيبَّ بِالصََّال  ِة ِإَذا بـََلَغ ْبِن َسبـْرََة َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َها 188َسْبَع ِسِنَني َوِإَذا بـََلَغ َعْشَر ِسِنَني فَاْضرِبُوُه َعَليـْ

“Mu¥ammad bin ‘´sa ya’ni Ibn a¯-°abb±’ meriwayatkan, Ibr±h³m bin Sa‘ad meriwayatkan
dari ‘Abdul Malik bin ar-Rab³’ bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya berkata, Nabi saw.
bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat apabila telah berumur 7 (tujuh)
tahun, dan pukullah mereka apabila tidak mau mengerjakan shalat ketika mereka berumur 10
(sepuluh) tahun.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

185 QS. Ibr±h³m/14: 35-41.
186Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 6, h. 62.
187 QS. At-Ta¥r³m/66: 6.
188 Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan kualitas perawi sebagian£iqah, ma’mun,dan

£iqah. Ab D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitab shalat, bab kapan anak diperintahkan shalat, hadis nomor 417.
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ثـََنا ِإْمسَِعيُل  ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِهَشاٍم يـَْعِين اْلَيْشُكرِيَّ َحدَّ َعْن َسوَّاٍر َأِيب َمحَْزَة قَاَل أَبُو َداُود َوُهَو َحدَّ
ِه قَاَل   َرِيفُّ َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ قَاَل َسوَّاُر ْبُن َداُوَد أَبُو َمحَْزَة اْلُمَزِينُّ الصَّيـْ

بِالصََّالِة َوُهْم أَبـَْناُء َسْبِع ِسِنَني َواْضرِبُوُهْم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمُروا أَْوَالدَُكمْ 
نَـُهْم ِيف اْلَمَضاِجعِ  َها َوُهْم أَبـَْناُء َعْشٍر َوفـَرُِّقوا بـَيـْ 189َعَليـْ

“Muammal bin Hisy±m yakni al-Yasykur³ meriwayatkan, Ism±‘³l meriwayatkan dari Saww±r
Ab³ Hamzah, Ab  D±ud berkata, dan dia Saww±r bin D±ud Ab Hamzah al-Muzan³ a¡-
¢airaf³ dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata, Rasulullah saw.
bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur 7 (tujuh) tahun dan
pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan shalat ketika mereka telah berumur 10
(sepuluh) tahun, dan pisahkanlah tempat tidur antara mereka.”

Firman-Nya: “Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki

kepadamu.” Maksudnya jika kamu mendirikan shalat, maka akan datang kepadamu rezeki dari

arah yang tidak disangka. Sebagaimana firman-Nya:

               190

“(2) Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
(3) Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.”

A£-¤auri berkata, maksudnya adalah Kami tidak membebanimu untuk mencari rezeki.

Imam at-Tirm³©³ dan Ibn M±jah telah memriwayatkan dari Abu Hurairah, ia bercerita,
Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َداُوَد َعْن ِعْمرَاَن ْبِن زَاِئَدَة َعْن أَبِي ثـََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اجلَْْهَضِميُّ َحدَّ ِه َعْن َحدَّ
ُه ُسْبَحانَُه يَا اْبَن آَدَم َأِيب َخاِلٍد اْلَواِلِيبِّ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل َوَال َأْعَلُمُه ِإالَّ َقْد َرفـََعُه قَالَيَـُقوُل اللَّ 

تـََفرَّْغ لِِعَباَدِيت أَْمَألْ َصْدَرَك ِغًىن َوَأُسدَّ فـَْقَرَك َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َمَألُْت َصْدَرَك ُشْغًال وَملَْ َأُسدَّ 
191فـَْقَركَ 

189 Hadis ini dinilai sebagai syar³f marf’, dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai ¡adq dan
£iqah.  Ab D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitabshalat, bab kapan anak diperintahkan shalat, hadis nomor 418.

190 QS. At-°al±q/65: 2-3.
191Ibn Majah, ¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitab zuhud, bab cinta dunia, hadis nomor 4097.
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“Telah menceritakan kepada kami Na¡r bin ‘Al³ Al Jah«ami telah menceritakan kepada kami
Abdull±h bin D±ud dari ‘Imr±n bin Z±idah dari ayahnya dari Ab Kh±lid al-W±lib³ dari Ab
Hurairah dia berkata, “Saya tidak mengetahui hadis ini melainkan ia telah memarfu‘kannya
(kepada Nabi), beliau bersabda, “Allah berfirman: “Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu
untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan (batin). Akan
Aku tutupi kemiskinanmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka Aku akan masuki
hatimu dengan kesibukan dan tidak akan Aku tutupi kemiskinanmu.”

Ibn M±jah juga meriwayatkan dari Ibn Mas‘d, aku mendengar Nabi bersabda:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمنَْريٍ َعْن مُ  ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُحمَمٍَّد َواحلَُْسْنيُ ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن قَاَال َحدَّ َعاِويََة َحدَّ
ْن اْألَْسَوِد ْبِن يَزِيَد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد قَالََلْو َأنَّ َأْهَل النَّْصرِيِّ َعْن نـَْهَشٍل َعْن الضَّحَّاِك عَ 

ِِْم َوَلِكنـَُّهْم َبَذلُوُه ِألَْهِل ال نـَْيا لِيَـَناُلوا اْلِعْلِم َصانُوا اْلِعْلَم َوَوَضُعوُه ِعْنَد أَْهِلِه َلَساُدوا بِِه أَْهَل َزَما دُّ
َهانُوا َعَلْيِهْم مسَِْعُت نَِبيَُّكْم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن َجَعَل اْهلُُموَم َمها بِِه ِمْن ُدنـَْياُهْم فَـ 

نـَْيا ملَْ يـُبَ  اِل اللَُّه ِيف َواِحًدا َهمَّ آِخَرتِِه َكَفاُه اللَُّه َهمَّ ُدنـَْياُه َوَمْن َتَشعََّبْت بِِه اْهلُُموُم ِيف َأْحَواِل الدُّ
192يِّ َأْوِديَِتَها َهَلكَ أَ 

“Telah menceritakan kepada kami ‘Al³ bin Muhammad dan Al Hussain bin ‘Abdurram±n
keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdull±h bin Numair dari Mu‘±wiyah an-
Na¡ri dari Nahsyal dari a«-¬ah±k dari al-Aswad bin Yaz³d dari Abdull±h bin Mas‘d ia
berkata; “Seandainya ahli ilmu menjaga ilmu dan meletakkannya pada ahlinya, niscaya akan
memelihara penduduk zamannya. Akan tetapi mereka mencurahkannya kepada ahli dunia
untuk memperoleh harta-harta mereka, sehingga mereka merendahkan diri di hadapan ahli
dunia. Aku mendengar Nabi kalian saw. bersabda: “Barangsiapa menjadikan cita-citanya
untuk menggapai akhirat, maka Allah akan mencukupkan baginya dunianya. Dan barangsiapa
cita-citanya hanya untuk mencari dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana dia binasa.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن ُعَمَر ْبِن ُسَلْيَماَن قَاَل  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ مسَِْعُت َحدَّ
اَن َعْن أَبِيِه قَاخلَرََج زَْيُد ْبُن ثَاِبٍت ِمْن ِعْنِد َمْرَواَن َعْبَد الرَّْمحَِن ْبَن أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ 

َعْن بِِنْصِف النـََّهاِر قـُْلُت َما بـََعَث ِإلَْيِه َهِذِه السَّاَعَة ِإالَّ ِلَشْيٍء َسَأَل َعْنُه َفَسأَْلُتُه فـََقاَل َسأَلََنا

192Ibid., kitab muqaddimah, bab mengambil manfaat ilmu dan beramal dengannya, hadis nomor 253.
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ْعَناَها ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْشَياَء مسَِ
نَـْيِه وَملَْ يَْأتِهِ  نـَْيا َمهَُّه فـَرََّق اللَُّه َعَلْيِه أَْمَرُه َوَجَعَل فـَْقَرُه بـَْنيَ َعيـْ نـَْيا ِإالَّ يـَُقوُل َمْن َكاَنْت الدُّ ِمْن الدُّ

نـَْيا َوِهَي َما ُكِتَب َلُه َوَمْن كَ  اَنْت اْآلِخَرُة نِيََّتُه َمجََع اللَُّه َلُه أَْمَرُه َوَجَعَل ِغَناُه ِيف قـَْلِبِه َوأَتـَْتُه الدُّ
193رَاِغَمةٌ 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami
Muhammad bin Ja‘far telah menceritakan kepada kami Syu‘bah dari ‘Umar bin Sulaim±n dia
berkata; saya mendengar Abdurrahm±n bin Ab±n bin ‘U£m±n bin ‘Aff±n dari ayahnya dia
berkata, “Zaid bin ¤abit keluar dari sisi Marw±n saat siang hari, aku pun berkata, “Tidaklah ia
mengutus seseorang kepadanya di waktu seperti ini kecuali untuk menanyakan sesuatu
kepadanya. Lalu aku tanyakan kepadanya dan ia pun menjawab, “Sesungguhnya kami
menanyakan tentang sesuatu yang pernah kami dengar dari Rasulullah saw., aku mendengar
Rasulullah saw., bersabda: “Baransiapa menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, maka
Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dan Allah akan menjadikannya miskin. Tidaklah ia
akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah di tetapkan baginya. Dan barangsiapa
menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menyatakan urusannya dan
membuatnya kaya hati, serta ia akan di beri dunia sekalipun dunia memaksanya.”

Firman-Nya lebih lanjut: “Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang

bertakwa.” Maksudnya adalah kesudahan yang baik di dunia dan akhirat, yaitu surga adalah

untuk orang yang bertakwa kepada Allah.194 Di dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َمحَّاٌد َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍكَأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ  ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَِعيَل َحدَّ ُه َحدَّ
َلَة َكأَنَّا ِيف َداِر ُعْقَبَة ْبِن رَاِفٍع َوأُتِيَنا ِبُرَطٍب ِمْن ُرَطِب اْبِن طَاٍب َعَلْيِه  َوَسلََّم قَاَل رَأَْيُت اللَّيـْ

نـَْيا َواْلَعاِقَبَة ِيف اْآلِخَرِة َوَأنَّ ِدينَـَنا َقْد طَابَ  195َفَأوَّْلُت َأنَّ الرِّفْـَعَة لََنا ِيف الدُّ

“Telah menceritakan kepada kami Ms± bin Ism±‘³l berkata, telah menceritakan kepada kami
¦amm±d dari ¤±bit dari Anas bin M±lik bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Semalam aku
bermimpi seakan kami sedang berada di rumah milik Uqbah bin R±fi‘, lalu kami diberi
hidangan kurma segar dari suku Ibn°ab. Aku lalu takwilkan mimpi itu, bahwa kita akan
mendapatkan kemuliaan di dunia dan balasan (yang baik) di akhirat, dan agama kita akan
berjaya.”

193Ibid., kitab zuhud, bab cinta dunia, hadis nomor 4095.
194Ibn Ka£³r, Tafsir Ibn Ka£³r, vol. 6, h. 63.
195 Ab D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitab adab, bab penjelasan tentang mimpi, hadis nomor 4371.
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Menurut Al-Mar±g³di dalam Tafs³r Al-Mar±g³ bahwa Allah memerintahkan Rasulullah

saw. untuk menyuruh keluarganya mendirikan shalat dan bersabar dalam mengerjakannya,

serta supaya Rasulullah saw. memeliharanya. Karena nasehat dengan perbuatan akan lebih

membekas dibanding dengan perkataan. Allah hanya menghendaki ibadah dan takwa dari

Rasulullah saw. dan dari mereka. Allah tidak meminta rezeki darimu, sebagaimana tuan

meminta pajak dari budaknya. Allah tidak membebani dengan memberi rezeki kepada diri-

Nya, tidak pula kepada selainnya, tetapi Allahlah yang akan memberi rezeki dari karunia-Nya

yang luas dan agung.196

Dengan demikian jelaslah bahwa ada perintah untuk tetap mengerjakan shalat. Kami

tidak membebanimu dengan harta, tetapi Kami membebanimu dengan pekerjaan yang karena

itu Kami memberikan pahala yang banyak kepadamu. Kamilah yang memberimu harta, Kami

tidak memintanya dan akibat yang baik adalah bagi orang yang  takut dan bertakwa kepada-

Ku, bukan bagi orang yang tidak takut pada siksaan dan tidak mengharapkan pahala,

sebagaimana firman-Nya:

               197

“(2) Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar;
(3) Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.”

Firman Allah swt. dalam Alquran:

         198

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-
Ku.”

Rasullullah saw. bersabda:

َثِين َعْن َماِلك َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن أَبِيِه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِبَكانَ  ُيَصلِّي ِمْن اللَّْيِل َما و َحدَّ
يـَتـُْلو َشاَء اللَُّه َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِمْن آِخِر اللَّْيِل أَيـَْقَظ أَْهَلُه لِلصََّالِة يـَُقوُل َهلُْم الصََّالَة الصََّالَة ُمثَّ 

َها َال َنْسأَُلَك رِْزقًا(َهِذِه اْآليَةَ  )199َحنُْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقوَ َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصََّالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ

196Al-Mar±g³, Tafs³r Al-Mar±g³, juz 16, h. 306.
197QS. A¯-°al±q/65: 2-3.
198QS. A©-ªariy±t/51: 56.
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“Telah menceritakan kepadaku dari M±lik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya bahwa ‘Umar
bin al-Kha¯¯±b shalat malam dalam jumlah yang banyak, hingga ketika menjelang akhir
malam dia membangunkan keluarganya untuk shalat. Dia berkata kepada mereka: “a¡¡al±h

a¡¡al±h (shalatlah kalian, shalatlah kalian).” Setelah itu ia membaca ayat: “Dan
perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki
kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

Menurut Hamka di dalam Tafsir Hamka,200 Rasulullah saw. disuruh memerintahkan

kaum keluarga beliau yang terdekat agar mereka itu bersungguh-sungguh mengerjakan shalat.

Maka dapatlah dipahami bahwa pengaruh dakwah yang beliau lakukan akan lebih besar jika

kelaurga terdekat, anak-anak dan isteri-isterinya shalat seperti beliau pula. Dan dapat

dipahami bahwa beliaulah yang diperinitahkan lebih dahulu supaya mengamalkan shalat

untuk dirinya. Kemudian supaya disuruhnya pula para ahlinya. Ini penting bagi seorang Rasul,

supaya pihak yang menentangnya jangan sampai mendapat jalan buat membangkitkan

kelemahannya. Di dalam Alquran, Allah mengkisahkan tentang nenek Rasulullah saw. yaitu

Nabi Ism±‘³l:

                       
              201

“(54) Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ism±‘il (yang tersebut) di
dalam Alquran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang
Rasul dan Nabi. (55) Dan ia menyuruh ahlinya untuk shalat dan menunaikan zakat, dan ia
adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.”

Oleh karena itu kesanggupan beliau sebagai seorang Rasul, seyogyanya Nabi saw.

meneladani perjalanan hidup neneknya, atau nenek moyang bangsa Arab, benar kalau

membuat suatu janji, diperintahkannya keluarga untuk shalat dan puasa. Sikap yang demikian

itu menyebabkan dia diridhai di sisi Allah swt.202

199Malik, Muwa¯¯±’, kitab azan, bab shalat malam, hadis nomor 241.
200Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 6, h. 4520-4521.
201QS. Maryam/19: 54-55.
202Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 6, h. 4521.
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Kemudian Rasulullah saw. diperintahkan Allah swt. untuk bersabar dalam

mengerjakan shalat, jangan berhenti, dan segera dikerjakan jika datang waktunya.Allah

menyuruh Rasulullah saw. bersabar dalam mengerjakan shalat, karena shalat tidaklah

memebawa keuntungan benda dan tidak segera nampak hasilnya oleh mata. Dia adalah urusan

ketentraman jiwa dan juga doa.203 Jika doa tidak segera terkabul, maka harus bersabar:

“Tidaklah Kami meminta rezeki kepada engkau, bahkan Kamilah yang akan memberi engkau

rezeki.”

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam Alquran:

                    
  204

“(3) Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barangsiapa yang
bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya
Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan
ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

Mendidik anak dan isteri agar mereka menjadi teladan dari kesederhanaan hidup

seorang pemimpin adalah suatu hal yang penting, terlebih lagi hal ini jika berkenaan dengan

rumah tangga Rasulullah saw.205 Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َعِليُّ ْبُن َخْشَرٍم َأْخبَـَرنَا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َعْن ِعْمَراَن ْبِن زَاِئَدَة ْبِن َنِشيٍط َعْن أَبِيِه َعنْ  َحدَّ
ِيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل يـَُقوُل يَا اْبَن َأِيب َخاِلٍد اْلَواِلِيبِّ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَةَعْن النَّ 

206آَدَم تـََفرَّْغ لِِعَباَدِيت أَْمَألْ َصْدَرَك ِغًىن َوَأُسدَّ فـَْقَرَك 

“Telah menceritakan kepada kami ‘Al³ bin Khasyram telah menceritakan kepada kami ‘Is± bin
Ynus dari ‘Imr±n bin Z±‘idah bin Nasyi¯ dari bapaknya dari Ab Kh±lid Al-W±libi dari Ab
Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah swt. berfirman: “Wahai anak
²dam, fokuskanlah untuk beribadah kepadaku niscaya Aku penuhi dadamu dengan rasa cukup
dan aku tutupi kefakiranmu, jika kamu tidak mengerjakannya Aku akan penuhi kedua
tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak menutupi kefakiranmu.”

203Ibid.
204QS. A¯-°al±q/65: 3.
205Ibid.
206Tirm³©³, ¢a¥³¥ Sunan at-Tirm³©³, kitab sifat kiamat penggugah hati dan wara‘, bab lain-lain, hadis

nomor 2390.
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Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُحمَمٍَّد َواحلَُْسْنيُ ْبُن َعْبِد الرَّْمحَنِ  ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمنَْريٍ َعْن ُمَعاِويََة َحدَّ قَاَال َحدَّ
نَـْهَشٍل َعْن الضَّحَّاِك َعْن اْألَْسَوِد ْبِن يَزِيَد قَاَل قَاَل َعْبُد اللَِّهَسِمْعُت نَِبيَُّكْم َصلَّ  ى النَّْصرِيِّ َعنـْ

َواِحًدا َهمَّ اْلَمَعاِد َكَفاُه اللَُّه َهمَّ ُدنـَْياُه َوَمْن اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن َجَعَل اْهلُُموَم َمها
نـَْيا ملَْ يـَُباِل اللَُّه ِيف َأيِّ َأْوِديَِتِه َهَلكَ  207َتَشعََّبْت بِِه اْهلُُموُم ِيف َأْحَواِل الدُّ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Al³ bin Muhammad dan Al Husain bin Abdurra¥m±n
keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdull±h bin Numair dari Mu‘±wiyah An-
Na¡ri dari Nahsyal dari A«-¬ah±k dari Al-Aswad bin Yaz³d dia berkata, Abdull±h berkata:
“Saya pernah mendengar Nabi kalian saw. bersabda: “Barangsiapa menjadikan segala macam
keinginannya hanya satu, yaitu keinginan tempat kembali (negeri akhirat), niscaya Allah akan
mencukupkan baginya keinginan dunianya. Dan barangsiapa yang keinginannya beraneka
ragam pada urusan dunia, maka Allah tidak akan memperdulikan di manapun ia binasa.”

Menurut Sayyid Qu¯b di dalam Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n menjelaskan bahwa kewajiban

seorang muslim yang pertama adalah menjadikan rumahnya menjadi rumah yang islami. Juga

mengarahkan keluarganya melaksanakan kewajiban yang menghubungkan mereka dengan

Allah sehingga orientasi langit mereka dalam dunia sama. Alngkah indahnya kehidupan dalam

naungan rumah yang seluruh rumahnya menghadap Allah, yaitu melaksanakan shalat. Shalat

memerlukan kesabaran agar membuahkan hasil, baik pada perasaan maupun tingkah laku.208

Berdasarkan uraian di atas, prinsip pendidikan keluarga yang dapat dijelaskan dari

kajian surah °±h± ayat 132 adalah sebagai berikut:

1. Allah swt. memerintahkan agar Rasulullah saw. menyuruh keluarganya untuk mendirikan

shalat sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian orangtua harus mmerintahkan

anaknya untuk mendirikan shalat sejak anak berusia 7 tahun dan memukulnya jika anak

tidak melaksanakan shalat ketika berusia 10 tahun.

2. Allah swt. memerintahkan supaya bersabar dalam melaksanakan ibadah shalat.

3. Allah swt. telah menjamin rezeki setiap makhluk hidup yang diciptakan-Nya.

207Ibn M±jah, ¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitab zuhud, bab cinta dunia, hadis nomor 4096.
208Sayyid Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n, jilid 8, h. 36.
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4. Allah swt. akan memberikan balasan yang baik dan sempurna kepada orang-orang yang

bertakwa, dan juga Allah akan meridhainya.

9. QS. Al-A¥z±b/33: 59:

                       
             209

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang
mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,” yang
demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu.
dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sebab turunnya ayat ini adalah:

َثِين ُعَقْيٌل َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة َعْن  ثـََنا اللَّْيُث قَاَل َحدَّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ قَاَل َحدَّ َحدَّ
ِإَذا تـَبَـرَّْزَن ِإَىل اْلَمَناِصِع َوُهَو َعاِئَشَةَأنَّ أَْزَواَج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُكنَّ َخيُْرْجَن بِاللَّْيلِ 

َصِعيٌد أَفْـَيُح َفَكاَن ُعَمُر يـَُقوُل لِلنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْحُجْب ِنَساَءَك فـََلْم َيُكْن َرُسولُ 
َة َزْوُج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْفَعُل َفَخَرَجْت َسْوَدُة بِْنُت َزْمعَ 

َلًة ِمْن اللََّياِيل ِعَشاًء وََكاَنْت اْمَرأًَة َطوِيَلًة فـََناَداَها ُعَمُر َأَال َقْد َعَرفْـَناِك يَا َسْوَدُة ِحْرصً  ا َعَلى لَيـْ
ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن ِهَشاِم ْبِن َأْن يـَْنزَِل احلَِْجاُب فَأَنـَْزَل اللَُّه آيََة احلَِْجاِحبَدَّثـَنَ  ا زََكرِيَّاُء قَاَل َحدَّ

ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َقْد أُِذَن َأْن َختُْرْجَن ِيف 
210َحاَجِتُكنَّ قَاَل ِهَشاٌم يـَْعِين اْلبَـَرازَ 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami
Al-Lai£ berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Uqail dari Ibn Syih±b dari Urwah dari
‘²isyah, bahwa jika isteri-isteri Nabi saw. ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu
malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. ‘Umar pernah
berkata kepada Nabi saw., “Hijabilah isteri-isteri tuan.” Namun Nabi saw. tidak
melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu isya` Saudah binti Zam’ah, isteri Nabi saw.,
keluar (untuk buang hajat). Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. ‘Umar

209QS. Al-A¥z±b/33: 59.
210Bukh±r³, ¢±¥³¥ Bukh±r³, kitab wudhu’, bab keluarnya wanita ke tempat buang hajat, hadis nomor

143.
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lalu berseru kepadanya, “Sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah! ‘Umar ucapkan
demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian
menurunkan ayat hijab.” Telah menceritakan kepada kami Zakariy± berkata, telah
menceritakan kepada kami Ab Us±mah dari Hisy±m bin ‘Urwah dari bapaknya dari ‘²isyah
dari Nabi saw., beliau bersabda: “Allah telah mengizinkan kalian (isteri-isteri Nabi) keluar
untuk menunaikan hajat kalian.” Hisy±m berkata, “yakni buang air besar.”

Rasulullah saw juga bersabda:

ثـََنا َأِيب َعْن َصاِلٍح َعْن اْبِن ِشَهاٍب  ثـََنا ِإْسَحاُق َأْخبَـَرنَا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم َحدَّ قَاَل َأْخبَـَرِين َحدَّ
َها َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَْتكَ  اَن ُعَمُر ْبُن ُعْرَوُة ْبُن الزُّبـَْريِ َأنَّ َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

فـََلْم يـَْفَعْل وََكاَن اخلَْطَّاِب يـَُقوُل لَِرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْحُجْب ِنَساَءَك قَاَلتْ 
بِْنُت أَْزَواُج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخيُْرْجَن لَْيًال ِإَىل لَْيٍل ِقَبَل اْلَمَناِصِع َفَخَرَجْت َسْوَدةُ 

َقاَل َعَرفْـُتِك يَا َسْوَدُة َزْمَعَة وََكاَنْت اْمَرأًَة َطوِيَلًة فـََرآَها ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َوُهَو ِيف اْلَمْجِلِس فَـ 
َزَل احلَِْجاُب قَاَلْت فَأَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ آيََة احلَِْجابِ  211ِحْرًصا َعَلى َأْن يـُنـْ

“Telah menceritakan kepada kami Is¥±q telah mengabarkan kepada kami Ya’qb bin Ibr±h³m
telah menceritakan kepada kami ayahku dari ¢±li¥ dari Ibn Syihab dia berkata, telah
mengabarkan kepadaku Urwah bin Az Zubair bahwa ‘²isyah ra. isteri Nabi saw. berkata;
‘Umar bin Kha¯¯ab pernah berkata kepada Nabi saw: “Tolong, perintahkanlah para isteri anda
untuk berhijab.” ‘²isyah melanjutkan: “Namun beliau tidak melakukannya, sedangkan isteri-
isteri Nabi saw. juga biasa keluar pada malam hari ke tempat untuk buang hajat. Maka isteri
beliau, Saudah binti Zam’ah keluar, ia adalah wanita yang berpostur tinggi, lalu ‘Umar bin
Kha¯¯ab melihatnya ketika ia berada di majlis, katanya: “Hai Saudah! Kami mengenalimu,”
sesungguhnya ‘Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun.
Kata ‘²isyah; “Memang, tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat hijab.”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafsir Ibn Ka£³r menjelaskan bahwa Allah memerintahkan

Rasulullah saw. untuk menyuruh wanita – khususnya isteri-isteri dan anak-anak perempuan

beliau karena kemuliaan mereka – untuk mengulurkan jilbab mereka, agar mereka berbeda

dengan ciri-ciri wanita jahiliyah dan ciri-ciri budak wanita. Jilbab adalah ar-rida’ (kain

penutup) lebih besar dari kerudung. Itulah yang dikatakan oleh Ibn Mas‘d, ‘Ubaidah,

211Ibid., kitab meminta izin, bab ayat hijab, hadis nomor 5771.
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Qatadah, al-Hasan al-Ba¡ri, Sa‘id bin Zubair, Ibr±h³m an-Nakha’i, A¯a‘ al-Khurasani dan

selain mereka. Jilbab sama dengan izar (kain) saat ini. Al-Jauhari berkata: “Jilbab adalah

pakaian yang menutupi seluruh tubuh.”212

‘Ali bin Ab³ °al¥ah berkata dari Ibn ‘Abb±s: “Allah memerintahkan wanita-wanita

mukmin, jika keluar dari rumah mereka untuk satu keperluan agar menutup wajah dari atas

kepala mereka dengan jilbab serta menampakkan satu mata.”213

Muhammad bin Sir³n berkata:”Aku bertanya kepada ‘Ubaidah as-Salm±ni tentang ayat
ini: “Lalu dia menutup wajah dan kepalanya serta menampakkan matanya yang kiri.” Ikrimah
berkata: “Dia menutup bagian pipinya dengan jilbabnya yang diulurkan di atasnya.”214

Ibn Ab³ Hatim berkata, bahwa ummu Salamah berkata: “Tatkala ayat ini turun,

wanita-wanita Anshar keluar, seakan-akan di atas kepala mereka itu terdapat burung gagak

karena ketenangan jalannya. Di atas mereka terdapat pakaian hitam yang mereka pakai.215

Ibn Hatim berkata, ayahku bercerita kepadaku, dari Ab ¢ali¥, dari al-Lai£, bahwa

Ynus bin Zaid berkata: Kami berkata kepada az-Zuhr³: “Apakah budak wanita wajib

memakai kerudung, baik dia sudah menikah atu belum menikah?” Beliau menjawab: “Wajib

baginya memakai kerudung jika dia sudah menikah, dan (jika belum menikah) ia dilarang

berjilbab karena makruh bagi mereka menyamai wanita-wanita merdeka dan muhshan.216

Mengenai hal tersebut Allah swt. berfirman:

                      217

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang
mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,”

As-Sudd³ berkata: “Dahulu orang-orang fasik penduduk Madinah keluar di waktu

malam di saat kegelapan malam menyelusuri jalan-jalan madinah. Lalu mencari wanita-

wanita. Dahulu rumah-rumah penduduk Madinah sangat sempit. Jika waktu malam tiba,

212Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 7, h. 338.
213Ibid.
214Ibid.
215Ibid., h. 339.
216Ibid.
217QS. Al-Ahz±b/33: 59.
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wanita-wanita itu keluar ke jalan-jalan untuk menunaikan hajat mereka. Lalu orang-orang

fasik itu mencari-cari mereka. Jika mereka melihat wanita-wanita memakai jilbab, mereka

berkata: “Ini wanita merdeka, tahanlah diri dari mereka.” Dan jika mereka melihat wanita

tidak memakai jilbab, mereka berkata: “Ini adalah budak wanita.” Maka mereka

menggodanya.218

Mujahid berkata: “Mereka berjilbab, sehingga mereka dikenal sebagai wanita-wanita

merdeka. Maka orang fasik tidak akan mengganggu dan menggoda mereka.”219

Menurut Al-Mar±g³ di dalam Tafs³r al-Mar±g³ menjelaskan bahwa Allah

memerintahkan Rasulullah saw. agar menyuruh isteri-isteri orang mukmin, khususnya para

isteri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab,

apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita budak.220

‘Al³ bin °al¥ah telah meriwayatkan dari Ibn ‘Abb±s, katanya Allah menyuruh isteri-

isteri orang mukmin apabila mereka keluar dari rumah untuk suatu keperluan, supaya mereka

menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab, dan boleh

memperlihatkan satu mata saja.221

Ummu Salamah mengatakan setelah ayat ini turun: “Maka para wanita An¡ar keluar

dalam keadaan kepala mereka bagai burung-burung gagak karena tenangnya, sedang mereka

mengenakan pakaian-pakaian hitam.222

Dengan demikian jelaslah bahwa isteri-isteri orang mukmin, apabila keluar dari

rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-

pakaiannya, sehingga tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari

bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dan dua lengan.

Menutup tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita

terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari

mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka.

218Ibid.
219Ibid.
220Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, juz 22, h. 63.
221Ibid.
222Ibid.
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Karena wanita pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Wanita seperti ini

akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan mengolok-olok, sebagaimana dapat

disaksikan pada setiap masa dan kota. Lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar

pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan.

Menurut Sayyid Qu¯b di dalam Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n menjelaskan bahwa Allah

memerintahkan Rasulullah saw. agar menyuruh isteri-isterinya, anak-anak wanitanya, dan

wanita-wanita orang-orang yang beriman secara umum, bila mereka keluar untuk menunaikan

kebutuhannya, agar menutupi tubuhnya, kepalanya dan belahan baju yang terletak di dadanya,

dengan jilbab yang menyelimutinya. Sehingga dengan kostum dan pakaian seperti itu, mereka

kelihatan beda dan menjadikan mereka aman dari gangguan orang-orang fasik. Karena dengan

pengenalan dan ciri khas mereka seperti itu secara umum bersama-sama mengesankan rasa

malu dan bersalah dalam pribadi orang-orang yang biasanya sengaja mencari-cari celah untuk

menghina dan menggoda manusia.223

Berdasarkan uraian di atas, prinsip pendidikan keluarga yang dapat dijelaskan dari

kajian surah al-A¥zab ayat 59 adalah sebagai berikut:

1. Allah swt. memerintahkan Rasulullah agar menyuruh isteri dan anak perempuan beliau,

serta wanita-wanita mukmin untuk menutup aurat dengan memakai jilbab.

2. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup seluruh tubuh kecuali

muka dan telapak tangan, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا اْلَولِيُد َعْن  ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن َكْعٍب اْألَْنطَاِكيُّ َوُمَؤمَُّل ْبُن اْلَفْضِل احلَْرَّاِينُّ قَاَال َحدَّ َسِعيِد َحدَّ
َهاَأنَّ َأْمسَاَء ْبِن َبِشٍري َعْن قـََتاَدَة  َعْن َخاِلٍد قَاَل يـَْعُقوُب اْبُن ُدرَْيٍك َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َها ثَِياٌب رِقَاٌق َفَأْعَرَض  بِْنَت َأِيب َبْكٍر َدَخَلْت َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَليـْ
َها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل يَا َأْمسَاُء ِإنَّ اْلَمْرأََة ِإَذا بـََلَغْت اْلَمِحيَض َملْ َعنـْ

223Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid 9, h. 289.
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َها ِإالَّ َهَذا َوَهَذا َوَأَشاَر ِإَىل َوْجِهِه وََكفَّْيِه قَاَل أَبُو َداُود َهَذا ُمْرَسٌل َخالِ  ُد َتْصُلْح َأْن يـَُرى ِمنـْ
َهاْبُن ُدرَْيٍك ملَْ يُْدرِْك َعاِئشَ  224َة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

“Telah menceritakan kepada kami Ya‘qb bin Ka‘b Al al-An¯±k³ dan Muammal ibn al-
Fa«l al-¦arr±n³ keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami al-Wal³d dari Sa‘³d bin
Basy³r dari Qat±dah dari Kh±lid berkata, Ya‘qb bin Duraik berkata dari ‘²isyah ra.,
bahwa Asm± binti Ab Bakr masuk menemui Rasulullah saw. dengan mengenakan kain
yang tipis, maka Rasulullah saw. pun berpaling darinya. Beliau bersabda: “Wahai Asm±’,
sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan
ini beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-.”

3. Menutup aurat dengan mengenakan jilbab lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai

wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak

diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati

wanita yang menutup auratnya.

4. Diperintahkan berjilbab adalah untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan

penghinaan dan pelecehan.

10. QS. Al-Qa¡a¡/28: 27:

                      
                 
225

“Berkatalah dia (Syu‘aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan
jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku
tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-
orang yang baik.”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m menjelaskan bahwa Ms± as.

berkata kepada mertuanya: “Perkaranya sesuai dengan yang engkau katakan, di mana engkau

224Ab D±d, Sunan Ab D±d, kitab pakaian, bab perhiasan yang boleh dinampakkan oleh wanita,
hadis nomor 3580.

225QS. Al-Qa¡a¡/28: 27.
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menjadikan aku sebagai pegawai selama 8 (delapan) tahun. Jika aku sempurnakan menjadi 10

(sepuluh) tahun, maka itu berarti dari aku. Mana saja yang paling minimal aku lakukan, berarti

aku telah bebas dari tanggungan setelah keluar dari syarat yangada. Maka tidak mengapa

bagiku, yang sempurna itu lebih baik sekalipun mubah.226

Menurut Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa Nabi Musa as. akan

dinikahkan dengan salah seorang anaknya, yang mana mahar atau maskawinnya bukan harta

benda, tetapi tenaga Nabi Musa as. sendiri, yaitu menggembalakan ternak selama 8 (delapan)

tahun, atau kalau 10 (sepuluh) tahun jika ingin mencukupkannya.227

Berdasarkan uraian di atas, prinsip pendidikan keluarga yang dapat dijelaskan dari

kajian surah al-Qa¡a¡/28 ayat 27adalah sebagai berikut:

1. Orangtua hendaknya menikahkan anak perempuannya ketika mereka sudah mencapai masa

usia untuk menikah.

2. Orangtua hendaknya menawarkan dan memilihkan pasangan hidup untuk anak

perempuannya dengan seorang laki-laki, setelah sang ayah memahami sikap putrinya

kepada calon suami itu. Sebagaiamana Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َحدَّ  ثـََنا أَبَاُن َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َحدَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َمَثُل اْجلَِليِس الصَّاِلِح َكَمَثِل َصاِحِب اْلِمْسِك ِإْن ملَْ ُيِصْبَك ِمْنُه َشْيٌء َأَصاَبَك 

ِب اْلِكِري ِإْن ملَْ ُيِصْبَك ِمْن َسَواِدِه َأَصاَبَك ِمْن ِمْن رِِحيِه َوَمَثُل َجِليِس السُّوِء َكَمَثِل َصاحِ 
228ُدَخانِهِ 

“Muslim bin Ibr±hῑm meriwayatkan, Ab±n meriwayatkan dari Qat±dah dari Anas dia
berkata, Rasulullah saw. bersabda perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang
shalih seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, jika tidak dapat minyaknya
kamu akan dapat mencium wanginya, dan perumpamaan orang yang duduk dengan orang
yang jahat seperti orang yang duduk dengan tukang besi, jika tidak dapat besinya kamu
akan dapat asap hitamnya.”

3. Orangtua hendaknya memilihkan untuk anak perempuannya seorang suami yang memiliki

kekuatan yang dapat memikul amanah yang diberikan kepadanya.

226Ibn Ka£³r,Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 7, h. 72.
227Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 7, h. 5323.
228Ab D±d, Sunan Ab D±d, kitab adab, bab perintah dalam majlis, hadis nomor 4191.
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11. Q.S. Tag±bun/64:14-15:

                       
                         

   229

“(14) Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada
yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu
memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang; (15) Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah
cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah:

ثـََنا ِمسَاكُ  ثـََنا ِإْسَرائِيُل َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي َحدَّ ْبُن َحْرٍب َعْن َحدَّ
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم (ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍسَوَسأََلُه َرُجٌل َعْن َهِذِه اْآليَِة 

وا َأْن يَْأتُوا النَِّيبَّ قَاَهلَُؤَالِء رَِجاٌل َأْسَلُموا ِمْن أَْهِل َمكََّة َوأَرَادُ ) َوأَْوَالدُِكْم َعُدوا َلُكْم فَاْحَذُروُهمْ 
اللَُّه َعَلْيِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَىب أَْزَواُجُهْم َوأَْوَالُدُهْم َأْن َيَدُعوُهْم َأْن يَْأتُوا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى

يِن َمهُّوا أَْن َوَسلََّم فـََلمَّا أَتـَْوا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم رََأْوا  النَّاَس َقْد فـَُقُهوا ِيف الدِّ
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوَأْوَالدُِكْم َعُدوا َلُكْم ( يـَُعاِقُبوُهْم فَأَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجّل 

230اْآليََةقَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيح) فَاْحَذُروُهمْ 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami
Muhammad bin Ysuf telah menceritakan kepada kami Isr±³l telah menceritakan kepada kami
Sim±k bin ¦arb dari ‘Ikrimah dari Ibn Abb±s, ia ditanya seorang laki-laki mengenai ayat ini:
“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang
menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.” (Q.S. At-Tag±bun/64:
14), Katanya, mereka adalah penduduk Mekkah yang masuk Islam, dan ingin menemui Nabi
saw., lantas isteri dan anak-anak mereka enggan jika ditinggalkan untuk kepergiannya
menemui Rasulullah, setelah mereka datangi Rasulullah saw., mereka melihat orang-orang

229 QS. At-Tag±bun/64: 14-15.
230Tirm³©³, ¢a¥³¥Sunan at-Tirm³©³, kitab tafsir Al-Qur’an, bab di antara surat at-Tag±bun, hadis nomor,

3239.
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telah pintar dan pandai agama, sehingga mereka berniat ingin menghukum anak dan isteri
mereka, maka turunlah ayat ini; “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-
isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu
terhadap mereka.” (QS. At-Tag±bun/64: 14). Ab‘Is± berkata: “Hadis ini adalah hadis hasan
shahih.”

Menurut Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m bahwa Allah swt. menerangkan
tentang isteri-isteri dan anak-anak. Di antara mereka ada yang menjadi musuh suami dan ayah.
Maksudnya, isteri atau anak dapat menjadikan seseorang lalai dari berbuat amal shalih.231

Yang demikian itu seperti firman Allah swt. berikut ini:

                      
        232

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari
mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang
merugi.”

Oleh karena itu, di sini Allah swt. berfirman:      “Maka berhati-hatilah kamu

terhadap mereka.” Ibn Zaid mengatakan: “Maksudnya, terhadap agama kalian.”233

Mujahid mengatakan: “Seorang laki-laki dapat terseret kepada pemutusan tali

kekeluargaan atau juga kedurhakaan kepada Rabb-nya. Dan seorang laki-laki tidak mampu

berbuat apa-apa karena hatinya telah dikuasai rasa cinta kepada seseorang selain menuruti

semua yang diinginkannya.”234

Menurut Al-Mar±g³ di dalam Tafs³r al-Mar±g³ menjelaskan bahwa perintah untuk

mentaati Allah dan Rasul-Nya, sesudah disebutkan bahwa orang mukmin itu seharusnya

bertawakkal kepada Allah swt. dan bersandar kecuali kepada-Nya, di sini disebutkan pula

bahwa sebagian dari anak-anak dan isteri-isteri itu adalah bagi bapak-bapak mereka dan

suami-suami mereka yang menghalang-halangi mereka dari ketaatan dan memalingkan dari

penunaian dakwah yang mengandung pengangkatan urusan agama dan peninggian kalimah-

Nya. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap anak-anak dan isteri-isterimu. Dan

231Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 10, h. 8.
232QS. Al-Mun±fiqn/63: 9.
233Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 10, h. 8.
234Ibid.
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janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka sehingga mereka tidak menjadi saudara-

saudara setan yang menggoda kamu untuk maksiat dan menghalangi dari ketaatan.235

Kemudian Allah swt. menambahkan penjelasan bahwa manusia itu diuji dengan harta

dan anaknya, sehingga terkadang dia durhaka kepada Allah karena keduanya itu, lalu dia

merampas harta atau yang lainnya juga karena keduanya. Oleh karerna itu hendaklah dia

bertakwa kepada Allah semampunya. Dan hendaklah orang yang mempunyai kelapangan

menafkahkan sebagian dari kelapangan itu. Barangsiapa dermawan dengan hartanya dan

menjaga darinya dari kebakhilan, maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan

akhirat. Dan siapa bersedekah karena Allah dengan ikhlas dan jiwa yang bersih, maka Allah

akan melipatgandakan kebaikan baginya sepulu kali lipat, hingga tujuh ratus kali lipat. Dia

mengetahui apa yang ghaib bagi manusia dan apa yang nyata. Dan Dia Maha Perkasa dan

Maha Bijaksana dalam mengendalikan segala urusan hamba-hamba-Nya.236

Sebagian manusia karena cinta dan sayangnya kepada isteri dan anak-anak agar

mereka berada dalam kecukupan selama dia hidup dan sesudah matinya, terdorong untuk

melakukan apa-apa yang terlarang guna mewujudkan penyebab kecukupan itu, sekalipun

mereka tidak menuntutnya, sehingga binasalah dia. 237

Sebagian mufassir ada yang membawa permusuhan ini kepada permusuhan duniawi

dan mengatakan, “Sesungguhnya isteri-isteri dan anak-anak itu terkadang mengganggu,

menyengsarakan dan menyulitkan pada suami dan para bapak mereka. Dan yang demikian ini

seringkali membawa kepada penyimpanan racun dalam lemak atau pembunuhan mereka itu.

Dan kenyataan merupakan pelajaran terbesar bagi orang yang mau belajar.”238

Bila permusuhan ukhrawi yang dimaksudkan, maka isteri-isteri dan anak-anak itu

terkadang membahayakan para suami dan para bapak mereka, apabila mereka menghalangi

para suami dan para bapak itu dari mengerjakan kebaikan karenanya. Dan bila yang dimaksud

adalah permusuhan di dunia, maka permusuhan ini adalah hakiki di antara mereka dan

mempunyai bekas-bekasnya di dunia pula.239

235Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, juz 28, h. 209-210.
236Ibid., h. 210.
237Ibid. 210-211.
238Ibid.
239Ibid.
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Kemudian Allah menunjukkan kepada mereka agar memaafkan sebagian kesalahan

itu. Firman Allah swt. dalam Alquran:

                       
          240

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang
menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu
memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dan jika kamu memaafkan dosa-dosa yang mereka lakukan dengan meninggalkan

hukuman, tidak memarahi dengan meninggalkan ucapan keji karenanya, dan memaafkan

dengan menutupinya dan menerima alasan mereka, maka itu lebih baik bagimu.241

Kemudian Allah swt. memberitahukan bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah
(cobaan). Firman Allah:

         242

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)”

Sesungguhnya kecintaanmu kepada harta benda dan anak-anak adalah cobaan dan

ujian, sebab seringkali hal itu menyebabkan dosa terhadap apa-apa yang terlarang.243

Menurut Sayyid Qu¯b di dalam Tafs³r f³ ¨il±l Al-Qur’±n menjelaskan bahwa peringatan

tentang fitnah isteri-isteri dan anak-anak ini seperti peringatan yang terdapat dalam ayat

setelahnya yang diperingatkan tentang fitnah harta benda dan anak-anak sekaligus. Di dalam

ayat tersebut juga terdapat peringatan bahwa di antara isteri-isteri dan anak-anak ada yang

menjadi musuh. Sesungguhnya hal ini mengisyaratkan tentang hakikat yang mendalam

tentang kehidupan manusia, dan menyentuh hubungan-hubungan yang saling terkait secara

terperinci dalam suasana struktur nurani dan sekaligus dalam kerumitan-kerumitan

permasalahan hidup. Maka bisa jadi isteri dan anak-anak menjadi faktor-faktor yang

menyibukkan dan melalaikan seseorang dari berdzikir kepada Allah swt. Hal ini sebagaimana

240QS. At-Tag±bun/64: 14.
241Ibid., h. 211.
242QS. At-Tag±bun/64: 15..
243Ibid.
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mereka juga dapat menjadi faktor-faktor pendorong seseorang untuk bertindak curang dan

tidak memenuhi beban-beban iman, karena menghindarkan diri dari kesibuukan-kesibukan

yang melelahkan dan meliputi mereka.244

Seandainya seorang mukmin benar-benar mengemban kewajibannya, maka dia pasti

menemukan segala sesuatu yang diraih oleh seorang mujahid di jallan Allah. Seorang mujahid

di jalan Allah pasti harus menghadapi segala kemungkinan kerugian duniawi dalam banyak

hal dan dia harus mengorbankan banyak hal. Dia dan keluarganya juga akan menghadapi ujian

dan ancaman. Kadangkala dia bisa bertahan terhadap siksaan dan ujian atas dirinya sendiri.

Namun dia tidak kuat bertahan bila siksaan dan ujian itu tertimpa kepada isteri dan anak-

anaknya. Sehingga diapun menjadi bakhil dan penakut karena ingin memenuhi segala

kebutuhan mereka, baik yang berupa keamanan, kestabilan, kenikmatan, maupun harta.245

Dengan demikian mereka pun menjadi musuh baginya, karena mereka telah

menghalanginya dari berbuat kebaikan dan merintanginya dari meraih dan merealisasikan

tujuan keberadaan hidupnya yang paling tinggi. Sebagimana isteri dan anak-anak sering

menghalangi jalannya dan melarangnya dari menuanikan kewajibannya karena ingin

menghindarkan diri dari segala konsekuensinya dan atau karena mereka tidak mengikuti jalan

yang ditempuhnya. Lalu, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari mereka dan memurnikan

dirinya hanya untuk Allah.246

Oleh karena itu, kondisi ini membutuhkan peringatan dari Allah untuk membangkitkan

kesadaran dalam hati orang-orang yang beriman. Juga peringatan agar berhati-hati dari

pengaruh buruk perasaan-perasaan demikian dan tekanan dari pengaruh-pengaruh itu.247

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا ُحَسْنيُ ْبُن َواِقٍد َحدََّثِين َعْبدُ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء َأنَّ زَْيَد ْبَن ُحَباٍب َحدَّثـَُهْم َحدَّ ِه اللَّ َحدَّ
َرِضَي ْبُن بـَُرْيَدَة َعْن أَبِيِه قَاخلََطَبَـَنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَأَقْـَبَل احلََْسُن َواحلَُْسْنيُ 

244Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid 11, h. 301- 302.
245Ibid.
246Ibid.
247Ibid.
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ُهَما َعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْمحََراِن يـَْعثـَُراِن َويـَُقوَماِن فـَنَـَزَل َفَأَخَذُمهَا َفَصِعَد َِِما اْلِمْنبَـَر ُمثَّ قَاَل اللَُّه َعنـْ
َنةٌ (َصَدَق اللَّهُ  َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَالدُُكْم ِفتـْ 248رَأَْيُت َهَذْيِن فـََلْم َأْصِربْ ُمثَّ َأَخَذ ِيف اْخلُْطَبةِ )ِإمنَّ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-‘Al±’i bahwa Zaid bin Al-Hub±b telah
menceritakan kepada mereka, katanya, telah menceritakan kepada kami Husain bin W±qid
telah menceritakan kepadaku Abdull±h bin Buraidah dari ayahnya dia berkata:“Rasulullah
saw. tengah berkhutbah di tengah-tengah kami, tiba-tiba Hasan dan Husain membawakan dua
baju yang berwarna merah. Keduanya lalu terjatuh, Rasulullah saw. turun dari mimbar dan
menggendong keduanya lalu kembali ke mimbar dengan bersabda: “Maha benar Allah atas
firman-Nya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan.” Aku
melihat kedua anak ini terjatuh dalam kedua bajunya, maka aku tidak sabar hingga aku
mempersingkat khutbahku.”

Jadi sesungguhnya perkara ini sangat berbahaya. Maka, sesungguhnya peringatan dan

ancaman dalam perkara ini sangat penting. Beliau sangat menyadari bahwa ikatan-ikatan

kasih sayang dapat menjerumuskanya seperti yang dilakukan oleh musuh-musuhnya.249

Oleh karena itu, hati orang yang beriman ditunjukkan kepada yang lebih mulia di sisi

Allah. Hal ini setelah ada peringatan terhadap fitnah harta dan anak-anak itu. Juga setelah ada

seruan agar berhati-hati terhadap permusuhan yang tersebar dalam pribadi isteri-isteri dan

anak, karena itu semua adalah fitnah sedangkan di sisi Allah terdapat pahala yang besar.250

Menurut Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar menerangkan bahwa di pangkal ayat

dengan memakai من (min), yang artinya dari pada, artinya setengah dari pada, tegasnya

bukanlah semua isteri atau semua anak jadi musuh, tetapi sebagian. Hasil dari sikap mereka
telah merupakan suatu musuh yang menghambat cita-cita seorang mukmin sebagai suami atau
ayah. Contoh dari isteri yang menjadi musuh suami terdapat pada akhir surahat-Ta¥r³m/66,
yaitu isteri-isteri dari dua orang Nabi, Nabi N¥ dan Nabi L¯. Contoh permusuhan dari pihak
anak beremu pada Nabi N¥, ketika salah seorang dari anaknya tidak mau naik ke dalam
kapal yang telah disediakan, sehingga anak itu turut tenggelam.251 Sampai Allah swt.
memberikan keputusan kepada Nabi N¥. Allah swt. berfirman:

248 Abu D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitab shalat, bab imam mencukupkan khutbah saat terjadi
sesuatu, hadis nomor 935.

249Qu¯b, Tafs³r f³ ¨il±l, jilid 11, h. 302.
250Ibid.
251Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 10, h. 7445.
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      252

“Allah berfirman: “Hai N¥, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang
dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik, sebab
itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakikat)nya.
Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang
yang tidak berpengetahuan.”

Dengan demikian anaknya sudah dianggap orang lain, bukan keluarga lagi. Sikap

isteri-isteri dan anak-anak yang demikian samalah dengan memusuhi. Tetapi oleh karena

mereka bukan musuh yang harus ditentang dihadapi, Allah swt. memberi bimbingan

bagaimana cara menghadapi mereka. Pertama hendaklah memberi maaf saja, kedua anggap

saja soal itu telah selesai dan jangan berputus asa, bimbinglah mereka dengan sabar, sebab

suami atau ayahnya menghadapi mereka dengan bijaksana. Kalau mereka terlanjur berbuat

salah, tetapi akhirnya mereka patuh, maka segala kesalahan mereka yang telah lalu itu

hendaknya dimaafkan.253

Allah swt. memerintahkan suami untuk mencontoh sifat Allah, yaitu memberi maaf

dan bersifat kasih sayang, karena dengan kekerasan pendidikan tidak akan berhasil.254

Itulah agaknya sebabnya maka seorang laki-laki yang beriman, kalau tidak dapat

memilih jalan lain lagi, dia boleh beristeri seorang ahlul kitab dengan tidak memaksa isterinya

itu masuk Islam lebih dahulu. Tetapi hendaklah tidak memaksa isterinya. Tetapi hendaklah dia

menunjukkan di hadapan isterinya itu sopan santun seorang yang beriman. Semoga dengan

sikapnya itu, isterinya akhirnya kelak akan tertarik ke dalam Islam.255

Demikian juga di dalam menghadapi dan mendidik anak-anak. Karena kadang-

kadang terlalu jauh berbeda pikiran ayah dengan anaknya. Tetapi asal ayahnya mendidik

anaknya dengan budi pekerti yang dapat di contoh, maka ayahnya akan menjadi kebanggan

dari anaknya. Ilmu jiwa menunjukkan bahwa ayah yang baik itu dipandang sebagai favourite,

252QS. Hd/11: 46.
253Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 10, h. 7445-7446.
254Ibid.
255Ibid.
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yaitu seorang ayah dibanggakan oleh anaknya. Maka jangan sampai seorang ayah itu terlihat

tidak berakhlak, sehingga ia kehilangan contoh teladan.

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa harta dan anak-anak adalah cobaan. Di ayat

yang lain Allah swt. berfirman:

                          
  256

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi
shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Bagaimanapun setiap orang bangga jika banyak hartanya, bangga jika anak-anaknya

menjadi menjadi anak yang sukses hidupnya. Tetapi keduanya itu hanya perhiasan, sehingga

dapat menjadi fitnah. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا َعْبُد اللَّ  ثـََنا ُوَهْيٌب َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّثـََنا َعفَّاُن َحدَّ ِه ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َحدَّ
َىل ُخثـَْيٍم َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب رَاِشٍد َعْن يـَْعَلى اْلَعاِمرِيِّأَنَُّه قَاَل َجاَء احلََْسُن َواحلَُْسْنيُ َيْسَعَياِن إِ 

257بَـَنةٌ النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَضمَُّهَما ِإلَْيِه َوقَاَل ِإنَّ اْلَوَلَد َمْبَخَلٌة جمَْ 

“Telah menceritakan kepada kami Ab Bakar bin Ab Syaibah telah menceritakan kepada
kami 'Aff±n telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami
Abdull±h bin ‘U£m±n bin Khutsaim dari Sa‘³d bin Ab R±syid dari Ya‘la Al-‘²mir³ bahwa
dia berkata, “Al Hasan dan Al Husain berusaha datang kepada Nabi saw., kemudian beliau
memeluk mereka berdua sambil bersabda: ”Sesungguhnya anak adalah tempat kebakhilan dan
kekhawatiran.”

Demikian halusnya didikan ayat yang diberikan oleh ayat ini. Orang tidaklah langsung

ditegur karena mencintai harta dan anak-anak, hanya diberi peringatan bahwa keduanya

adalah cobaan. Maka kalau orang tidak lupa bahwa di sisi Allah adalah pahala yang besar,

tidaklah akan sampai harta dan anak-anak itu menghalangi di dalam menuju pahala yang

disediakan Allah, karena jika amal ibadah tidak ada, maka harta akan menjadi musuh, apalagi

256QS. Al-Kahfi/18: 46.
257Ibn M±jah, ¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitab adab, bab berbakti kepada orangtua dan berbuat baik

kepada anak wanita, hadis nomor 3656.
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kalau harta itu diperoleh dari jalan yang haram. Anak-anak juga akan menjadi musuh

orangtuanya, kalau tidak diajarkan pendidikan agama, sehingga harus hati-hati dalam

mengurus harta dan anak-anak.258

Berdasarkan uraian di atas, prinsip pendidikan keluarga yang dapat dijelaskan dari

kajian surah al-Qa¡a¡/28 ayat 27adalah sebagai berikut:

1. Sebagian isteri-isteri dan anak-anak adalah menjadi penghalang bagi bapak mereka dan

suami mereka dari ketaatan kepada Alah swt. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah kamu

terhadap mereka.

2. Janganlah seorang suami dan ayah mengikuti hawa nafsu untuk mengikuti isteri-isteri dan

anak-anak mereka sehinggamereka dapat menjerumuskan suami dan ayah mereka

melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agamadan melakukankemaksiatan

kepada Allah swt.

3. Sebagian dari isteri-isteri dan anak-anak itu adalah musuh bagi seseorang.

4. Harta dan anak-anak adalah cobaan dan ujian, hendaklah orangtua berhati-hati terhadap

harta dan anak-anak, jangan sampai menjauhkan seseorang dari Allah.

C. Deskripsi Pendidikan Keluarga

Islam mendorong untuk membentuk keluarga.259 Keluarga merupakan bentuk kecil dari

kehidupan sosial umat manusia, yang masing-masing anggota keluarga mempunyai hak dan

kewajiban demi keselamatan dan terbina dengan baiknya rumah tangga tersebut.260

Keluarga merupakan sistem sosial dalam Islam, karena keluarga merupakan sistem

rabbani bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar fithrah manusia, kebutuhan

dan unsur-unsurnya.261 Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedua orangtua

yaitu suami, isteri dan anak-anaknya yang tinggal dalam sebuah rumah, serta pembantu rumah

tangga jika ada.

258Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 10, h. 7447.
259Al³ Ysuf As-Subk³, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, terj. Nr Khazin (Jakarta:

Amzah, 2010), h. 23.
260A. Mudjab Mahali, Pembinaan Moral di Mata Al-Gazali (Yogyakarta: BPFE, 1984), h. 304.
261 Ma¥mud Mu¥ammad Al-Jauhari dan Mu¥ammad ‘Abd al-H±kim Khayyal, Membangun Keluarga

Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah, terj. Kamran Sa’ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati cet. 1 (Jakarta:
Amzah, 2005), h. 3.
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Keluarga muslim adalah benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui

pendidikan Islam. Keluarga muslim merupakan keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada

pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam.

Keluarga adalah salah satu media pendidikan anak262 yang merupakan tempat

pendidikan awal, tumbuh dan berkembang bagi seorang anak. Sebab lingkungan pertama yang

dilihat anak adalah rumah dan keluarganya. Kedua orang tuanyalah yang memiliki peran

besar263 untuk mendidiknya agar agar tetap dalam jalan yang benar264 dan lurus.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mampu mengembangkan potensi

tersembunyi dalam jiwa anak dan mengajarkan kepadanya tentang kemuliaan dan kepribadian,

keberanian dan kebijaksanaan, toleransi dan kedermawanan serta sifat-sifat mulia lainnya.265

Pendidikan seperti ini tidak mungkin diperoleh di luar lingkungan keluarga.

Keluarga muslim adalah benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui

pendidikan Islam. Keluarga muslim merupakan keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada

pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Fase kanak-kanak adalah fase

penggemblengan dan pelatihan untuk melaksanakan peran yang dituntut dari setiap makhluk

hidup di masa depannya.

Pengaruh pendidikan di dalam keluarga terhadap perkembangan anak memang sangat

besar, mendasar dan mendalam. Akan tetapi, pada zaman modern ini perngaruh itu boleh

dikatakan terbatas pada perkembangan aspek afektif, yaitu perkembangan sikap.

Rasulullah saw. bersabda:

262Ma¥mud Mu¥ammad dan Mu¥ammad ‘Abd al-¦akim KhayyalAl-Jauhari,Al-Akhaw±t al-Muslimah

wa Baina al-Usrah Al-Qur’aniyyah (Kairo: D±r al-Tauz³’ wa An-Nasy³r al-Isl±miyyah, 1420 H/2000 M), h.
310.

263A¯iyah al-Abrasyi, Tarbiyyah al-Isl±miyyah wa Fal±sifatuh± (Kairo: D±r al-Fikr, 1969), h. 47.
264 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan

Masyarakat (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2008), h. 123.
265 Mu¥ammad Taq³ Falsaf³, Anak Antara Kekuatan Gen dan Pendidikan, terj. Najib Husain al-Idrus

(Bogor: Cahaya, 2002), h. 249.
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ثـََنا أَيُّوُب ْبُن ُموسَ  ثـََنا َعاِمُر ْبُن َأِيب َعاِمٍر اْخلَزَّاُز َحدَّ ثـََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اجلَْْهَضِميُّ َحدَّ ى َعْن َحدَّ
ِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َما َحنََل َواِلٌد َوَلًدا  ِمْن َحنٍْل أَْفَضَل ِمْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

266أََدٍب َحَسنٍ 

“Na¡r bin ‘Al³ al-Jah«am³ meriwayatkan, ‘²mir bin Ab ‘²mir al-Khazzaz meriwayatkan,
Ayyb bin Ms± meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah saw.
bersabda: “Tidak ada pemberian dari orangtua kepada anaknya yang terbaik daripada  adab
yang baik.”

Anak yang dibiasakan dengan kebaikan dan dididik melakukannya, maka ia akan

tumbuh dengan kebaikan. Sebagai pendidik dan pengajarnya, bapak dan ibunya pun akan

berbahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya anak yang dibiasakan berbuat buruk dan

diacuhkan tanpa pendidikan layaknya binatang maka ia akan celaka dan binasa, dan dosa

sepenuhnya ditanggung oleh orang yang dipasrahinya.267

Pendidikan dalam keluarga tidak bisa lepas dari sebelumnya yakni pendidikan anak

dalam kandungan atau sebelum lahir. Dengan demikian bila dikaitkan dengan pendidikan,

maka pendidikan anak dalam kandungan merupakan serangkaian yang masih ada

keterkaitannya untuk mewujudkan generasi umat berikutnya, dan pendidikan itu memang

merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia bahkan sangat dibutuhkan sejak

masih dalam kandungan.268

Islam memandang keluarga sebagai lingkungan yang pertama bagi individu, dan

pendidikan dapat dilangsungkan sebelum berlangsungnya pernikahan yaitu pada masa di

mana wanita masih berada di bawah penjagaan walinya.

Wanita yang shalihah harus ihsan (berkualitas baik) dalam menghasilkan keturunan

dan memelihara kepribadiannya yang dilakukan sebelum menikah. Ia harus menutup auratnya

sesuai dengan syari’at Islam, menjaga dirinya dalam pergaulan dan memilih laki-laki shalih

sebagai pasangan hidupnya.269 Karena di dalam melaksanakan kehidupan  keluarga, posisi

266Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ sampai kepada Rasulullah saw. dengan kualitas perawi
hadis sebagian £iqah. Tirm³©³, S±¥³¥Sunan at-Tirm³©³, kitab berbuat baik, bab adab anak-anak, nomor hadis 1875.

267Al-Jauhari, Membangun Keluarga, h. 310.
268Mansur, Diskursus Pendidikan Islam (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), h. 123.
269AM. Saefuddin, “Kiprah dan Perjuangan Wanita Shalihah” dalam Membincang Feminisme,

Diskursus Gender Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 77.
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wanita di samping sebagai istri dari suaminya, juga sebagai seorang ibu yang memiliki tugas

dan tanggungjawab yang berat dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya.270

Dalam pendidikan keluarga tidak terlepas dari peran wanita sebagai seorang ibu.271

Pengaruh ibu kepada setiap orang dari anggota keluarganya, baik dalam akhlaknya maupun

tingkah lakunya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari peran ibu.

Ibu adalah pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga. Ibu adalah sekolah

pertama,272 dia mencurahkan semuanya: waktu, tenaga, emosi, dan ekonomi untuk mendidik

anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu salah satu karakteristik pendidikan

keluarga adalah menghidupkan karakter pribadi anak-anak. Anak-anak tidak hanya berbeda

dari sisi lahiriah dan bentuknya semata. Mereka juga berbeda-beda dari sisi spiritual dan

kejiwaan.273 Perbedaan ini adalah salah satu tanda kekuasaan-Nya sebagaimana firman Allah:

          274

“Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah
menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.”

Ibn Ka£³r di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-²§³m menjelaskan bahwa maksudnya

keagungan Allah. Arti dari beberapa tingkatan kejadian adalah dari nuthfah (setetes mani),

kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging.275

Dalam melaksanakan pendidikan dalam  keluarga, orangtua harus menanamkan

akidah, membina akhlak, melatih melaksanakan ibadah, dan memelihara anak-anaknya dari

azab atau siksa neraka, dan berbagai bentuk penderitaan lainnya. Karena keluarga adalah

madrasah atau sekolah pertama bagi anak, dan orangtua adalah merupakan pendidik utama

dan pertama. Dengan demikian jelaslah bahwa orang tua adalah pihak yang paling

bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan dalam keluarga.

Dalam rangka membentuk anak yang shalih di dalam keluarga, orangtua harus

memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan keluarga yang sangat penting, yaitu:

270Syu’bah ‘²sa, “Perempuan: di dalam dan di luar Fiqh”, dalam Membincang, h. 108.
271Raqib, Ilmu Pendidikan, h. 125.
272 Akyawi, Metode  Nabi, h. 96. Lihat juga Falsafi, Anak Antara (Jakarta: Cahaya, 2002), h. 249.
273Ibid., h. 253.
274QS. Nh/71: 13-14.
275Ibn Ka£ir, Tafs³r Al-Qur’±n,h. 107. Lihat juga Tafs³r al-Mar±g³, h. 147.
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1. Pendidikan Akidah

Pertama yang harus diterima setiap anak ialah pendidikan akidah yang benar. Allah

swt. berfirman:

                       
     276

“Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka
telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam
permusuhan (dengan kamu), maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dia-lah
yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Allah swt. menjelaskan bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia ialah mengabdi

kepada Allah semata dan mengenal-Nya dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman:

         277

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-
Ku.”

Di samping itu Allah swt. juga menjelaskan bahwa tujuan dan tugas para Rasul ialah

menjadikan manusia sebagai hamba Allah. Allah swt. berfirman:

                    
                     

   278

“Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan):
“Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah ¯agt itu”, maka di antara umat itu ada orang-orang
yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti
kesesatan baginya, maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana
kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).”

276QS. Al-Baqarah/2: 137.
277QS. A©-ªariy±t/51: 56.
278°agt ialah setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah swt. QS.an-Na¥l/16: 36
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Allah swt. juga berfirman:

                 279

“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan

kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah

olehmu sekalian akan Aku.”

Sedangkan Rasulullah saw. menjelaskan bahwa hak Allah atas manusia adalah mereka

menyembah-Nya semata-mata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun.

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

َثِين  ثـََنا أَبُو اْألَْحَوِص َعْن َأِيب ِإْسَحاَق َعْن َحدَّ َع َحيَْىي ْبَن آَدَم َحدَّ ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم مسَِ
َمْيُموٍن َعْن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل ُكْنُت رِْدَف النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َعْمرِو ْبِن 
ٌر فـََقاَل يَا ُمَعاُذ َهْل َتْدرِي َحقَّ اللَِّه َعَلى ِعَباِدِه َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اللَِّه ِمحَاٍر يـَُقالُ  َلُه ُعَفيـْ

ا َوَحقَّ قـُْلُت اللَُّه َوَرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل فَِإنَّ َحقَّ اللَِّه َعَلى اْلِعَباِد َأْن يـَْعُبُدوُه َوَال ُيْشرُِكوا بِِه َشْيئً 
اَس َباِد َعَلى اللَِّه َأْن َال يـَُعذَِّب َمْن َال ُيْشرُِك بِِه َشْيًئا فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أََفَال أَُبشُِّر بِِه النَّ اْلعِ 

280اَال تـَُبشِّْرُهْم فـََيتَِّكُلوقَالَ 

“Ish±q bin Ibr±h³m meriwayatkan Yahya bin ²dam mendengar Ab al-A¥wa¡ meriwayatkan
dari Ab Is¥±q dari Amr bin Maimun dari Mu’±© ra. berkata: “Aku pernah membonceng
Nabi saw., lalu beliau bertanya: “Hai Mu‘±©, apa hak Allah atas manusia dan apa hak manusia
atas Allah? Jawabku, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya
hak Allah atas manusia ialah mereka menyembah-Nya semata-mata dan tidak menyekutukan-
Nya dengan sesuatu. Sedangkan hak manusia atas Allah ialah Dia tidak akan menyiksa orang
yang tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu.” Lalu aku bertanya: “Ya Rasulullah, tidak
bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada khalayak?”Beliau menjawab: “Jangan
menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, kaena bisa membuat mereka bersiap diri
(malas beramal karena mengandalkan hal itu.”

279QS. Al-Anbiy±’/21: 25.
280Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan sebagian perawi dinilai £iqah. Bukh±ri, ¢a¥³¥

Bukh±ri, kitab jihad dan penjelajahan, bab kuda dan keledai, hadis nomor 2644; Lihat juga Muslim, ¢a¥³¥
Muslim, kitab iman, bab bertambah dan berkurangnya iman, hadis nomor 43.
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Bahkan perintah pertama yang ada di dalam Alquran ialah perintah mengesakan Allah

swt. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:

                 281

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang
sebelummu, agar kamu bertakwa.”

Apabila perintah untuk mengesakan Allah ini digabung dengan larangan-larangan

lainnya di dalam Alquran maupun hadis, maka larangan syirik ini menjadi larangan pertama.

Para Rasul tidak diperintahkan melakukan sesuatu sebelum diperintahkan untuk mengesakan

Allah (tauhid) dan tidak dilarang melakukan sesuatu sebelum dilarang menyekutukan Allah.

Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Karena kemuliaan suatu ilmu terletak pada

kemuliaan isinya. Ilmu tauhid adalah ilmu akidah. Akidah berarti iman. Sedangkan iman ialah

kepercayaan yang pasti, tanpa keraguan. Konsepsi iman atau akidah terangkai dalam rukun

iman. Enam pokok ini adalah misi yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw.

dan Rasul-rasul sebelumnya, sebagaimana firman Allah swt. (QS. Asy-Syur±/42: 13).

Dengan demikian jelas bahwa perkara pertama yang didakwahkan oleh para Rasul

adalah masalah tauhid (akidah), sehingga ayat-ayat Alquran yang turun di Mekkah selama

bertahun-tahun dimaksudkan untuk memperkuat akidah ini di dalam hati dan menjawab

keraguan orang-orang yang menyimpang dari akidah itu.

Dengan demikian tanggungjawab yang dipikul oleh orangtua benar-benar merupakan

tanggungjawab yang penting. Karena pendidikan iman merupakan sumber keutamaan dan

kesempurnaan, serta fokus utama untuk memasukkan anak ke dalam Islam. Tanpa pendidikan

iman ini seorang tidak bisa menjadi anak yang bertanggungjawab, tidak memiliki sifat

amanah, tidak mengetahui tujuan hidupnya, tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang

luhur, tidak mau menjalankan norma-norma yang dihormati, tidak memiliki tujuan yang

mulia, bahkan menjalani hidupnya laksana binatang ternak, yang ada di pikirannya hanyalah

bagaimana cara mengisi perutnya, memuaskan nalurinya, mengejar kesenangan dan

kenikmatan, dan bergaul dengan orang-orang yang celaka dan sesat. Saat itulah ia termasuk ke

281QS. Al-Baqarah/2:21.
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dalam golongan orang-orang kafir, dan kelompok yang menganut paham kebebasan yang

sesat, yaitu golongan yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya:

                    
                   282

“Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal shalih ke dalam surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia)
dan mereka makan seperti makannya binatang, dan Jahannam adalah tempat tinggal mereka.”

Dengan demikian setiap orangtua hendaknya tidak pernah membiarkan setiap

kesempatan berlalu tanpa membekali anak-anak dengan bukti-bukti yang menunjukkan

kepada Allah swt. bimbingan-bimbingan dan peringatan-peringatan yang bisa memperkuat

iman. Tehnik memanfaatkan kesempatan untuk memberikan nasehat-nasehat keimanan ini

adalah tehnik yang dipilih oleh Rasulullah. Beliau selalu berusaha mengarahkan anak-anak

untuk mengangkat dan memperkuat keimanan dan keyakinan yang ada di dalam hati mereka.

Bagaimana cara yang beliau gunakan adalah sebagaimana sabda Rasulullah:

ثـََنا َعْبُد  ثـََنا لَْيُث ْبُن َسْعٍد َحدََّثِين قـَْيُس ْبُن َحدَّ اللَِّه ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن َأْخبَـَرنَا أَبُو اْلَولِيِد َحدَّ
َعاِينِّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل اللَِّه َصلَّى  احلَْجَّاِج اْلَمْعَىن َواِحٌد َعْن َحَنٍش الصَّنـْ

لََّم يـَْوًما فـََقاَل يَا ُغَالُم ِإينِّ أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت اْحَفْظ اللََّه َحيَْفْظَك اْحَفْظ اللََّه جتَِْدُه اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 
ْت َعَلى ُجتَاَهَك ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اللََّه َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن بِاللَِّه َواْعَلْم َأنَّ اْألُمََّة َلْو اْجَتَمعَ 

َفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَُّه َلَك َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك َأْن  َفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ يـَنـْ يـَنـْ
283ِبَشْيٍء ملَْ َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَُّه َعَلْيَك رُِفَعْت اْألَْقَالُم َوَجفَّْت الصُُّحُف 

“Abdull±h bin ‘Abd ar-Rahm±n meriwayatkan Ab al-Wal³d memberitahukan Lai£ bin Sa‘³d
meriwayatkan Q±is bin al-Hajjaj al-Ma’na W±hid dari Hanasy a¡-¡an’±n³ dari Ibn ‘Abb±s
berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi, lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya
aku mengajarimu beberapa kalimat: “Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah

282QS. Muhammad/47: 12.
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Allah niscaya kamu akan mendapati-Nya diarahmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada
Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah
bahwa seandainya umat itu bersepakat untuk memberimu sesuatu manfaat (keuntungan),
niscaya mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah
ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka sepakat untuk memberimu sesuatu
mudharat (kerugian), niscaya mereka tidak akan memberimu mudharat kecuali dengan sesuatu
yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, pena-pena telah diangkat dan buku-buku telah
kering.”

Hadis di atas menjelaskan bahwa orangtua harus mendidik anaknya untuk meyakini

tauhid yang murni, dan mengenalkan mereka dengan Tuhan yang telah menciptakan mereka

dan memberi rezeki kepada mereka, serta mendorong anak-anaknya untuk meresapi makna

iman dan merasakan manisnya iman, agar iman itu memiliki pengaruh di dalam hidup mereka

secara nyata. Jika seorang anak terdidik untuk meyakini bahwa Allah Maha Mendengar dan

Maha Melihat, niscaya dia akan merasakan bahwa Allah melihatnya, mengawasinya, dan

mengetahui rahasianya.

Pendidikan dan pengawasan seperti ini pernah diberikan oleh Rasulullah saw. ketika

menjawab orang yang bertanya tentang ihsan. Beliau bersabda:

284َأْن تـَْعُبَد اللََّه َكأَنََّك تـََراُه فَِإْن ملَْ َتُكْن تـََراُه فَِإنَُّه يـَرَاكَ 

“Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak bisa
melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.”

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas iman yang ada di dalam hati anak, maka

orangtua perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperdalam pengetahuan mereka tentang Allah, asma-asma-Nya, sifat-sifat-Nya,

rububiyah dan ilahiyah-Nya. Jika tentang hal ini bertambah, niscaya rasa cinta, kepasrahan

dan rasa takutnya kepada Allah swt. pun akan bertambah, sebagaimana firman Allah swt.

dalam Alquran (QS. F±¯ir/35:28).

2. Merenungkan ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi saw.

Salah satu ciri orang-orang mukmin ialah iman mereka bertambah ketika mereka

mendengarkan dan membaca Alquran sebagimana firman Allah swt. (QS. F±¯ir/35:28).

284Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan kualitas sebagian perawi dinilai ¡adq, dan £iqah.
Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab iman, bab pertanyaan Jibril kepada Nabi, hadis nomor 48.
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Merenungkan Alquran merupakan cara yang paling efektif untuk menguatkan iman

sebagaimana firman Allah swt. (QS. ¢±d/38: 29).

3. Mengenal Nabi saw. dengan akhlaknya yang mulia dan dukungan yang diberikan Allah

swt. kepada dalam bentuk mukjizat-mikjizat dan ayat-ayat, dan mengetahui sejarah

hidupnya, maka hal ini akan dapat menambah iman anak kepada Allah swt. sebagaimana

firman Allah swt. (QS. Al-Mu’minn/23: 69).

4. Mempelajari kebaikan-kebaikan Islam, bahwa Islam adalah agama yang diridhai untuk

manusia sampai hari kiamat, niscaya imannya akan bertambah sebagaimana firman Allah

swt. dalam Alquran (QS. Ali Imr±n/3: 19; QS. Ali Imr±n/3: 85). Dan tatkala Allah swt.

telah menyempurnakan agama dan syari’at ini bagi Nabi-Nya, maka turunlah firman Allah

swt. dalam QS. al-M±idah/5: 3.

5. Memikirkan makhluk Allah sebagaimana Allah swt. berfirman Allah swt. dalam Alquran

(QS. Ali Imr±n/3: 190-191). Dengan berfikir dapat menghasilkan keimanan kepada

kekuasaan, dan keagungan Allah serta rasa takut kepada-Nya.

6. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah setelah ibadah-ibadah wajib telah sempurna.

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َخاِلُد ْبُن َخمَْلٍد َحدَّثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِبَالٍل َحدَّ  َثِين ُحمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َكَراَمَة َحدَّ َثِين َحدَّ
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َشرِيُك ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب منٍَِر َعْن َعطَاٍء َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل 

ِبَشْيٍء َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اللََّه قَاَل َمْن َعاَدى ِيل َولِيا فـََقْد آَذنـُْتُه بِاحلَْْرِب َوَما تـََقرََّب ِإَيلَّ َعْبِدي 
بِالنـََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه فَِإَذا َأْحَبْبُتُه  َأَحبَّ ِإَيلَّ ِممَّا افْـتَـَرْضُت َعَلْيِه َوَما يـََزاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإَيلَّ 

َا َورِْجَلُه الَِّيت ميَْ  ِشي ُكْنُت َمسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه َوَبَصَرُه الَِّذي يـُْبِصُر بِِه َوَيَدُه الَِّيت يـَْبِطُش ِ
َا َوِإْن َسأََلِين َألُْعِطيَـنَُّه َولَِئْن اْستَـَعاَذِين َألُِعيَذنَّ  ُه َوَما تـََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُه تـََردُِّدي ِ

285َعْن نـَْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوأَنَا َأْكَرُه َمَساَءتَهُ 

285Hadis ini adalah hadis Qudsi, dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai ¡adq dan£iqah.
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“Mu¥ammad bin U£m±n bin Karamah meriwayatkan, Kh±lid bin  Makhlud, Sulaim±n bin
Bil±l meriwayatkan, Syar³k bin ‘Abdill±h bin Abi Namir dari ‘A¯± meriwayatkan dari Ab
Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman, dan
tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai
daripada apa yang Aku wajibkan kepadanya, dan hamba-Ku tidak henti-hentinya
mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai Aku mencintainya.”

Dengan demikian orangtua harus peduli terhadap upaya meningkatkan kegemaran

beribadah kepada anak-anaknya, yaitu dengan cara mendorong mereka untuk menunaikan

shalat malam, membaca Alquran, membaca dzikir, puasa, menuntut ilmu, dan lain

sebagainya.

Oleh karena itu, pohon iman akan tumbuh subur di dalam hati bila dipupuk dengan

puasa, shalat malam, dan membaca Alquran, sehingga manusia akan merasakan manisnya

iman dan cinta kepada Allah swt. Sebagaimana  Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا أَيُّوُب َعْن َأِيب قِ  ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثـََّقِفيُّ قَاَل َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ قَاَل َحدَّ َالبََة َحدَّ
اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثَالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضيَ 

ميَاِن َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَْيِه ِممَّا ِسَواُمهَا َوَأْن حيُِبَّ اْلَمْرَء َال  حيُِبُُّه َوَجَد َحَالَوَة اْإلِ
286ْكَرَه َأْن يـَُعوَد ِيف اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه أَْن يـُْقَذَف ِيف النَّارِ ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن يَ 

“Mu¥ammad bin al-Mu£anna meriwayatkan ia berkata, meriwayatkan ‘Abd al-Wahh±b a£-
¤aqaf³ meriwayatkan ia berkata, Ayyb meriwayatkan dari Ab Qil±bah dari Anas bin
M±lik ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: “Barangsiapa yang memiliki tiga perkara di
dalam dirinya, ia akan mendapatkan kemanisan iman, yaitu: 1) seseorang yang mencintai
Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya keapda yang lain, 2) seseorang yang mencintai
hanya karena Allah, 3) seseorang yang membenci kekafiran setelah Allah
menyelamatkannya sebagaimana dia juga membenci untuk dilemparkan ke dalam api
neraka.”

7. Menjalani hidup di dalam iman, seperti majelis-majelis ilmu, shalat berjama’ah,

mengantarkan jenazah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta menjauhi maksiat,

syahwat dan syubhat.

8. Banyak berdzikir kepada Allah. Rasulullah saw. bersabda:

286 Hadis ini dinilai sebagai Hadis syarif marfu’ dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai £iqah,
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ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن بـَُرْيِد ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َأِيب بـُْرَدَة َعنْ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء َحدَّ َأِيب َحدَّ
ي َال ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمَثُل الَِّذي يَْذُكُر رَبَُّه َوالَّذِ 

287َيْذُكُر رَبَُّه َمَثُل احلَْيِّ َواْلَميِّتِ 

“Mu¥ammad bin al-Al±’i meriwayatkan Ab Us±mah meriwayatkan dari Buraidah bin
‘Abdull±h dari Ab³ Hurairah dari Ab³ Ms± ra. ia berkata, Nabi saw. bersabda:
“Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan yang tidak berzikir kepada
Tuhannya ialah seperti orang yang hidup dan orang yang mati.”

Hal ini menunjukkan bahwa dzikir merupakan salah satu sarana yang paling efektif

untuk menghidupkan hati dan menumbuhkan iman di dalamnya.

2. Pendidikan Ibadah

Pendidikan ibadah mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan

wawasan anak. Hal ini karena ibadah adalah tujuan dari penciptaan manusia, merupakan hak

Allah atas mereka dan perintah Allah yang karenanya Allah mengutus para Rasul kepada

manusia sebagaiamana firman Allah swt dalam Alquran (QS. A©-ªariy±t/51: 56; QS.

Y±sin/36: 60-61).

Oleh karena itu ibadah merupakan perilaku hidup manusia kepada Allah, baik secara

lisan maupun gerakan amal perbuatan yang merupakan refleksi amaliyah untuk pembinaan

iman dan pemikiran anak. Pada gilirannya seorang mukmin harus melaksanakan seluruh

syari’at dan aturan-Nya, tunduk kepada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya sebagai

bentuk ketaatan kepada Allah swt. sebagaimana firman swt. Allah (QS. Al-Baqarah/2: 208).

Dengan demikian orangtua mesti mengajarkan dan mendidik tentang ibadah kepada

anak-anaknya agar mereka bisa memahami makna dan tujuan hidupnya. Adapun urgensi

ibadah diajarkan kepada anak adalah:

a. Mewujudkan makna ibadah dalam diri anak

287 Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai ¡adq
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Penghambaan kepada Allah adalah tujuan utama keberadaan manusia di alam semesta

ini dan makna utama kedudukannya sebagai khalifah.

Dalam menanamkan makna ibadah akan sempurna apabila dua hal pokok dapat

direalisasikan, yaitu:

1) Jika makna ini menempati perasaan jiwa, bahwa dunia ini berdiri di atas adanya manusia

sebagai hamba yang menyembah, dan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk

disembah dan ibadahi.

2) Jika perasaan ini diikuti dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah swt. dalam

setiap diam dan gerak. Pada saat itulah, amal-amal akan bernilai ibadah yang dilakukan

karena ingin melihat Wajah Allah, kehidupan menjadi tempat beramal shalih dan

memakmurkan bumi dengan apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dan

mewujudkan keridhaan serta balasan-Nya.

Peranan orangtua dalam menanamkan pemahaman ibadah yang luas ini kepada anak-

anak sangatlah penting dalam membina wawasan keislaman mereka. Pada saat itu kondisi

jiwa mereka siap untuk menerima segala pemahaman apa saja. Karena masa anak-anak adalah

adalah fase penanaman dasar, pembentukan, dan persiapan untuk fase-fase selanjutnya.

Jika orangtua menginginkan anaknya menjadi manusia yang selalu beribadah kepada

Allah, mencintai dan mematuhi perintah-Nya, maka masa anak-anak adalah masa untuk

menanamkan dasar itu semua, karena siapa yang menjaga Allah di waktu muda dan kuatnya,

maka Allah akan menjaganya di masa tua dan lemahnya.288 Sehingga menjadi kewajiban

orangtua untuk mengajari anak-anak dan keluarga tentang agama, kebaikan dan adab yang

mereka butuhkan,289 serta mendidik dan mengajari mereka bersuci dan shalat, serta memukul

mereka jika meninggalkannya saat mereka telah baligh.290

Orangtua juga harus menyuruh anak untuk mengikuti shalat-shalat berjama’ah,

bersiwak, dan melatih anak-anaknya untuk berpuasa, karena fase anak-anak adalah fase

288Zain al-D³n Ab al-F±raj ‘Abd al-Rahm±n bin Syih±b al-D³n A¥mad bin Rajab al-Hanbal³, Jami’ al-
‘Ulm wa al-Hik±m f³ Syar¥ Khams³na ¦ad³£an min Jawami’ al-Kalim (Kairo: Ma¯ba’ah Mu¡¯afa al-Bab³ al-
Halab³, 1400 M/1980 H), h. 184.

289Im±m ‘Imad al-D³n bin Mu¥ammad al-°abar³, pentahqiq Ms± Mu¥ammad ‘Al³ dan ‘Izzah ‘Al³ ‘Abd
al-A¯iyyah (Kairo: D±r al-Kutub al-Hadifah), h. 15.

290Im±m Ab Zakariy± Muhyidd³n an-Naw±w³,Al-Majm’ Syar¥ al-Muh±©©ab, (D±r al-Fikr), juz 3, h.
11.
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pelatihan dan pembiasaan untuk melakukan ibadah, dan fase untuk mengajarkan hukum-

hukum ibadah, hal-hal yang halal maupun yang haram sesuai kemampuan dan

pemahamannya.

Dengan membiasakan dan menanamkan ibadah dalam diri sejak masih anak-anak,

maka diharapkan dirinya tumbuh dalam ibadah kepada Allah, sehingga menjadi hamba yang

hanya beribadah kepada Allah saja.

b. Mewujudkan sifat cenderung kepada kebaikan dan menjauhi keburukan.

Jiwa manusia telah memiliki fitrah untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dan

cenderung kepada kebaikan. Allah telah menanamkan dalam tabiat manusia kecintaan

terhadap hal tersebut dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengannya sebagaimana firman

Allah swt. dalam Alquran (QS. Ar-Rm/30: 30-31).

Allah telah menggariskan bahwa kehidupan hamba-hamba-Nya itu telah dijadikan

sebagai ujian dan cobaan, sehingga Allah telah menyiapkan jiwa-jiwa mereka untuk hal

tersebut dengan meletakkan kecenderungan kepada kebaikan atau keburukan di dalamnya.

Sebagaimana Allah swt. berfirman:

                291

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu
(jalan) kefasikan dan ketakwaannya.”

Di samping itu, juga dengan bekal kecenderungan untuk menerima hidayah dan

kemampuan untuk memilih. Allah swt. berfirman:

             292

“Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula
yang kafir”.

Jika jiwa manusia telah cenderung untuk melakukan keburukan dan kejahatan, maka ia

juga dapat menerima petunjuk dan jalan lurus dengan pengarahan, pembinaan dan

pembersihan diri dari berbagai kejahatannya dan mensucikannya dari apa saja yang

291QS. Asy-Syams/91: 7-8.
292 QS. Al-Ins±n/76: 3.
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mengotorinya. Karena itulah Allah mengutus para Rasul untuk mendidik dan mensucikan

jiwa-jiwa manusia, sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran (QS. Al-Baqarah/2: 151)

Islam sangat mendorong untuk melakukan penyucian dan pembersihan jiwa dari

dorongan-dorongan kejahatan dan dosa, serta menghilangkan bagian setan yang ada di

dalamnya dan menumbuhkan fithrah kebaikan yang ada di dalamnya. Karena jika penyucian

ini terjadi, maka jiwa akan berada dalam kesiapan untuk memancarkan mata air kebaikan,293

siap untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, memenuhi perintah-Nya, cenderung kepada

kebaikan dan semua dorongan untuk itu, menjauhi kejahatan dan pendorong-pendorongnya.

Karena keshalian hati adalah bukti yang benar yang menunjukkan keshalihan perilaku

lahiriah. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا زََكرِيَّاُء َعْن َعاِمٍر قَاَل مسَِْعُت النـُّْعَماَن ْبَن َبِشٍري يـَُقوُل مسَِْعُت َرسُ  ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم َحدَّ وَل َحدَّ
َأَال َوِإنَّ ِيف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ 

294َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه َأَال َوِهَي اْلَقْلبُ 

“Ab Nu’aim meriwayatkan dari Zakariy± meriwayatkan dari ‘²mir ia berkata, aku
mendengar Nu’m±n bin Basy³r ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,
“Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging, jika ia baik,
maka seluruh jasad pun akan menjadi baik, dan jika ia rusak, maka seluruh jasad pun akan
rusak. Ketahuilah bahwa ia adalah hati.”

Secara umum, jiwa seorang anak akan selalu terbuka untuk setiap apapun yang

disampaikan kepadanya, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, sebab ia sama sekali tidak

memiliki kemampuan apapun untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ia

mengikuti apa saja yang diarahkan kepadanya. Karena itu menjadi sangat berbahaya jika ia

menyerap sesuatu yang buruk dan terbiasa dengan itu. Sehingga keburukan itu tertanam di

dalam dirinya dan menjadi sangat berat untuk dirubah dan diganti dengan kebaikan.295

293‘Abd al-Rahm±n ¦asan Habannakah al-Maidan³, Al-Akhl±q al-Isl±miyyah wa Ussuh±, cet. 2,
(Beirut: D±r al-Qalam, 1393 H/1979 M), h. 35.

294Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf‘, dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai ¡adq

£iqah, £iqah ma’mun, £iqah dan, £iqah £ubut. Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab iman, bab keutamaan, hadis nomor
50.

295‘Umar Ri«a Kahhalah, Al-Nasl wa al-‘Inayah bihi, cet. 2, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1400
H/1980 M), h. 92.
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Demikian pula jika anak tumbuh di atas ketaatan pada Allah dan mencari ridha-Nya,

di dalam lingkungan yang beriman dan beribadah, selalu komitmen dengan syariat Allah

dalam seluruh urusannya dan menolak untuk keluar dari petunjuknya. Sebuah lingkungan

yang meliputinya dengan penjagaan dan pengarahan kepada apa yang menjadi kebaikannya.

Jika demikian, maka pasti akan cenderung untuk kebaikan dan petunjuk, serta menjauhi

keburukan dan hawa nafsu. Ia akan cenderung kepada kebaikan dan menolak kejahatan.

c. Membiasakan anak dengan perilaku yang terpuji.

Ketika kecenderungan pada kebaikan adalah fithrah dimana manusia diciptakan, maka

tujuan pertama yang diupayakan oleh orangtua untuk membina dan menumbuhkan dalam jiwa

anak adalah membentuk perilaku yang terpuji, hingga hal itu kemudian menjadi kebiasaan

yang selalu menyertai dirinya, dalam diam maupun geraknya.

Akhlak di dalam Islam mencakup semua adab yang mulia, amal-amal shalih dan

perilaku yang terpuji yang berkaitan dengan perilaku kejiwaan maupun perbuatan. Di

dalamnya terdapat kepatuhan terhadap perintah Allah, pengharapan untuk mencari ridha Allah

dan pahala-Nya. Sehingga ia adalah ibadah yang mengantarkan seorang hamba menuju derajat

tertinggi di akhirat, karena yang menjadi pendorongnya adalah keimanan, sumbernya adalah

perintah Allah dan rasa takut pada-Nya, dan tujuannya adalah pengharapan pada kehidupan

akhirat, sebagaiamana firman Allah swt dalam Alquran (QS. Ar-Ra‘d/13: 19-22).

Akhlak adalah perkara yang sangat penting dalam setiap aktifitas dan  diam, dalam

bicara maupun diam, pada saat bermaksud atau mengucapkan sesuatu. Karena seringkali

orang bertanya kepada dirinya: apakah yang akan dia lakukan itu baik atau buruk? Sembari ia

mencari tahu pijakan yang dapat menjadi landasan untuk membenarkan dan menyalahkan

perbuatannya. Di sini, sangat dibutuhkan peranan akhlak yang hadir untuk menahan kehendak

manusia untuk melakukan kesalahan dalam memilih dan mengarahkan hidupnya.296

Dengan adanya kecenderungan dalam diri anak untuk menerima kebiasaan yang baik

maupun yang buruk, suatu hal yang menegaskan pentingnya mengajarkan akhlak, sehingga ia

dapat mencapai komitmen pada kebaikan secara perilaku, dan mengaplikasikannya di

manapun ia berada semaksimal kemampuannya. Seperti ia juga berkomitmen untuk menjauhi

296Mu¥ammad ‘Abdull±h Darr±z, Dirasah al-Isl±miyyah al-‘Alaqah al-Ijtim±’iyyah al-Dualiyyah

(Beirut: D±r al-Qalam, 1400 H/1980 M), h. 100.
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perilaku buruk dan berhati-hati untuk tidak terjatuh di dalamnya, serta berusaha untuk

menyelamatkan orang lain dari keburukan,297 firman Allah (QS. Luqm±n/31: 17-19).

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َحِبيِب ْبِن َأِيب ثَاِبٍت َحدَّ َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ َحدَّ
للَِّه َعْن َمْيُموِن ْبِن َأِيب َشِبيٍب َعْن َأِيب َذرٍّ قَاَل قَاَل ِيل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اتَِّق ا

298َة احلََْسَنَة َمتُْحَها َوَخاِلِق النَّاَس ِخبُُلٍق َحَسنٍ َحْيُثَما ُكْنَت َوأَْتِبْع السَّيِّئَ 

“Mu¥ammad bin Basy±r meriwayatkan ‘Abd ar-Rahm±n bin Mahd meriwayatkan Sufy±n
meriwayatkan dari Hab³b bin Ab³¤abit dari Maimn bin Ab³ Syab³b dari Ab ar, ia berkata,
Rasulullah berkata kepadaku: “Takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan
ikatkanlah amal buruk dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia
dengan akhlak yang baik.”

Al-Gaz±l³ berpendapat bahwa pembinaan dan pengajaran anak untuk melakukan

akhlak yang baik, dan menjaganya dari pergaulan yang buruk merupakan cara untuk memberi

kehidupan yang hakiki bagi anak, serta untuk tidak mengabaikan itu semua di awal

pertumbuhannya. Jika anak dibiarkan tumbuh begitu saja, ia akan tumbuh dengan akhlak yang

buruk, berbohong, dan sifat-sifat buruk lainnya. Menjaga anak dari semua perilaku tersebut

adalah bagian dari pembinaannya.299

Ibn al-Qayyim menegaskan juga besarnya kebutuhan anak untuk mendapatkan

perhatian terhadap akhlaknya, karena ia akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh

orangtuanya – baik sifat yang baik maupun yang buruk. Dan bahwa pembiasaan anak dengan

perilaku tersebut, akan menjadikan hal itu sebagai sebuah pola yang akan tertanam dalam

kepribadiannya, yang ia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruhnya kecuali dengan upaya

yang berat dan sulit.300

297Miqd±d Yalj±n, At-Tarbiyyah al-Akhl±qiyyah al-Isl±miyyah, cet. 1 (Mesir: Maktabah al-Khanj³, 1397
H/ 1977 M), h. 131.

298Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f  marf’, dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai ¡adq

dan £iqah. Tirmi©i, ¢a¥³¥ Sunan at-Tirm³©³, kitab berbakti dan menyambung silaturrahim, bab interaksi sosial,
hadis nomor 1910.

299Im±m Abu ¦±mid Mu¥ammad bin Mu¥ammad al-Gaz±l³, I¥y±’ ‘Ulm al-D³n (Mesir: Ma¯ba’ah
Mu¡¯afa al-B±b³ al-Halab³ wa Aul±duhu, 1358 H/1939 M), h. 70.

300Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Tuhfah al-Maudud, cet. 1 (Damaskus: Maktabah D±r al-Bay±n, 1391),
h. 240.
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Hal ini semakin menegaskan betapa pentingnya untuk terus berusaha menjaga akhlak

anak serta memotivasi mereka untuk menghiasi dirinya dengan kebaikan.

d. Memiliki kebiasaan untuk bersyukur kepada Allah swt.

Hanya Allah swt. satu-satunya yang berhak untuk mendapat pujian dan ungkapan

syukur, karena Allah adalah pemberi nikmat kepada manusia. Di antaranya adalah nikmat-

nikmat dan kebaikan lain yang ditampakkan melalui syariat-Nya  dan juga melalui ajakan

untuk memuji dan bersyukur pada-Nya di dalam ayat-ayat Alquran dan hadis, sebagaimana

Allah swt. berfirman (QS. An-Na¥l/16: 78).

Rasulullah saw. biasa berdoa:

ثـََنا َحيَْىي  َثِين َعْبُد اللَِّه ْبُن َحدَّ قَاَل أَْمَالُه َعَليَّ ُسْفَياُن ِإَىل ُشْعَبَة قَاَل مسَِْعُت َعْمَرو ْبَن ُمرََّة َحدَّ
ِه اْحلَاِرِث اْلُمَعلُِّم َحدََّثِين طَِليُق ْبُن قـَْيٍس اْحلََنِفيُّ َأُخو َأِيب َصاِلٍح َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اللَّ 

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْدُعو َربِّ أَِعينِّ َوَال تُِعْن َعَليَّ َواْنُصْرِين َوَال تـَْنُصْر َعَليَّ َواْمُكْر ِيل َصلَّى اللَّ 
ارًا َوَال َمتُْكْر َعَليَّ َواْهِدِين َوَيسِّْر اْهلَُدى ِإَيلَّ َواْنُصْرِين َعَلى َمْن بـََغى َعَليَّ َربِّ اْجَعْلِين َلَك َشكَّ 

ْوَبِيت َك ذَكَّارًا َلَك َرهَّابًا َلَك ِمْطَواًعا ِإلَْيَك ُخمِْبًتا َلَك أَوَّاًها ُمِنيًبا َربِّ تـََقبَّْل تـَْوَبِيت َواْغِسْل حَ لَ 
ْد ِلَساِين َواْسُلْل َسِخيَمَة قـَْلِيب  301َوَأِجْب َدْعَوِيت َوثـَبِّْت ُحجَِّيت َواْهِد قـَْلِيب َوَسدِّ

“Ya¥y± meriwayatkan, Aml±h ‘Al³ Sufy±n kepada Syu‘bah ia berkata, aku mendengar Amr
bin Murrah, ‘Abdull±h bin Hari£ al-Ma’lum meriwayatkan kepadaku, °al³q bin Qais al-¦anaf³
meriwayatkan, dari saudararnya Ab ¢±li¥ dari Ibn‘Abb±s, bahwasannya Rasulullah saw.
biasa berdoa, “Ya Allah, bantulah aku dan jangan Engkau membantu kebinasaanku.
Tolonglah aku dan janganlah Engkau menolong kebinasaanku. Bermakarlah untuk
kebaikanku dan jangan bermakar untuk kebinasaanku. Berilah aku petunjuk dan mudahkanlah
petunjukku kepadaku, dan tolonglah aku menghadapi orang yang menzhalimiku. Ya Allah,
jadikanlah aku orang bersyukur kepada-Mu, selalu berdzikir kepada-Mu, takut kepada-Mu,
tunduk kepada-Mu, selalu kembali kepada-Mu. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, cucilah
kesalahanku, kabulkanlah doaku, teguhkanlah hujjahku, bimbinglah hatiku, luruskanlah
lisanku, dan lepaskanlah kejahatan hatiku.”

301Hadis ini dinilai sebagai hadis syarif marfu’, dengan kualitas perawi dinilai sebagai £iqah dan £iqah.
Tirm³©³, Sunan Tirm³©³, kitab doa, bab doa Rasulullah saw., hadis nomor 3484.
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Makna syukur dalam ibadah itu adalah nampaknya pengaruh nikmat Allah melalui

lisan hamba-Nya dalam bentuk pujian dan pengakuan, melalui hatinya dalam bentuk

persaksian cinta, dan melalui anggota tubuhnya dalam bentuk ketundukan dan ketaatan.302

Untuk menanamkan pengertian ini di dalam diri, maka harus jelas bahwa pujian dan

syukur itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat, dan Allah sama

sekali tidak membutuhkan pujian dan ungkapan syukur dari makhluk-Nya, sebagaimana

firman Allah (QS. An-Naml/27: 40; QS. Ibr±h³m/14: 7).

Dengan demikian, jelas bahwa pembentukan cara pandang yang selalu memuji Allah

dan bersyukur atas karunia dan kebaikan-Nya, dan bahwa ia  wajib untuk diwujudkan dan

dijaga dengan semua sarang yang memungkinkan dalam jiwa anak-anak, agar hati mereka

dipenuhi dengan cinta dan pengagungan kepada Allah, lisan mereka selalu berzikir dan

bersyukur kepada-Nya, dan anggota tubuh mereka terbiasa untuk taat dan beribadah kepada-

Nya. Itulah Luqm±n ketika ia mengajarkan kepada putranya untuk bersyukur kepada Allah,

sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran (QS. Luqm±n/31: 13-14).

Rasulullah saw. juga berwasiat untuk istiqamah kepada Mu’±©. Beliau bersabda:

َوةُ  ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يَزِيَد اْلُمْقرُِئ َحدَّثـََنا َحيـْ ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبِن َمْيَسَرَة َحدَّ ْبُن ُشرَْيٍح َحدَّ
اْحلُُبِليُّ َعْن الصَُّناِحبِيِّ َعْن ُمَعاِذ ْبِن قَاَل مسَِْعُت ُعْقَبَة ْبَن ُمْسِلٍم يـَُقوُل َحدََّثِين أَبُو َعْبِد الرَّْمحَنِ 

َك َواللَِّه ِإينِّ َجَبٍل َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِدِه َوقَاَل يَا ُمَعاُذ َواللَِّه ِإينِّ َألُِحبُّ 
ُدبُِر ُكلِّ َصَالٍة تـَُقوُل  اللَُّهمَّ َأِعينِّ َعَلى ذِْكرَِك َألُِحبَُّك فـََقاَل أُوِصيَك يَا ُمَعاُذ َال َتَدَعنَّ ِيف 

303َوُشْكرَِك  َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ 

“Ubaidull±h bin ‘Umar bin Maisarah meriwayatkan, ‘Abdull±h bin Yaz³d al-Muqr³’
meriwayatkan, Haiwah bin Syuraih meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Uqbah bin

302Ibn Qayyim al-Jauziyah, Madarij al-Salikin baina Manazil Iyy±ka Na’budu wa Iyy±ka Nasta’ῑn
(Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Arab³, 1392 H/1972 M), h. 245.

303Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan kualitas sebagian perawi dinilai sebagai £iqah,

¡adq ,dan £iqah £adq. Ab D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitab shalat, bab penjelasan tentang istighfar, hadis
nomor 1301. Nas±’³, Sunan Nas±’³, kitab sahwi (lupa), bab cara lain, hadis nomor 1286. A¥mad, Musnad

A¥mad, kitab Musnad sahabat Anshar, bab Mu±© bin Jabal ra., hadis nomor 21109.
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Muslim dia berkata, Ab ‘Abd ar-Rahm±n al-¦ubul³ meriwayatkan dari a¡-¢an±bihi dari
Mu‘±© bin Jabal bahwasannya Rasulullah saw. memegang tangannya, dan bersabda: “Wahai
Mu‘±©, demi Allah sungguh aku mencintaimu karena Allah. Aku mewasiatkan kepadamu,
“Wahai Mu‘±©, jangan sekali-kali engkau meninggalkan di setiap akhir shalatmu untuk
berdoa:

اللَُّهمَّ أَِعينِّ َعَلى ذِْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ 
“Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah

dengan baik kepada-Mu.”

3. Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak adalah proses pembinaan budi pekerti anak sehingga menjadi budi

pekerti yang mulia (akhlak mulia), proses tersebut tidak terlepas dari pembinaan kehidupan

beragama anak secara menyeluruh.

Sehubungan dengan pendidikan akhlak ini, Allah swt. menjelaskan di dalam Alquran,

di antaranya adalah sebagai berikut:

    304

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

                      
  305

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut
Allah.”

Rasulullah saw. juga mengemukakannya dalam banyak hadis, di antaranya adalah

sebagai berikut:

ثـََنا َعْبَدُة ْبُن  ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب َحدَّ ثـََنا أَبُو َسَلَمَة َعْن َأِيب َحدَّ ُسَلْيَماَن َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو َحدَّ
306اُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنَني ِإميَانًا َأْحَسنُـُهْم ُخُلقً 

304QS. Al-Qalam/68 : 4.
305QS. Al-A¥z±b/33: 21.
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“Ab Kuraib meriwayatkan, ‘Abdah bin Sulaim±n meriwayatkan dari Mu¥ammad bin ‘Amr,
Ab Salamah meriwayatkan dari Ab³ Hurairah dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Orang
mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya.”

Rasulullah saw bersabda:

ثـََنا ُسْفَياُن َمرًَّة  ْرَداِء َحدَّ ُأْخَرى َعْن َعْمرٍو َعِن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة َعْن يـَْعَلى ْبِن َممَْلٍك َعْن أُمِّ الدَّ
ْرَداِء َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أَثـَْقُل َشْيٍء ِيف اْلِميزَاِن يـَْوَم اْلِقيَ  اَمِة ُخُلٌق َعْن َأِيب الدَّ

307َحَسنٌ 

“Sufy±n meriwayatkan sekali lagi dari ‘Amr dari Ibn Ab Mulukah dari Ya’lui bin
Mamlk dari Ab ad-Darda dari Nabi saw. beliau bersabda: “Sesuatu yang paling berat di
dalam timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َعِديٍّ َعْن َداُوَد َعْن َمْكُحوٍل َعْن َأِيب ثـَْعَلَبَة اْخلَُشِينِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّهِ َحدَّ 
أَبـَْغَضُكْم نَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإَيلَّ َوأَقْـَرَبُكْم ِمينِّ ِيف اْآلِخَرِة َحمَاِسُنُكْم َأْخَالقًا َوإِ 

ُقونَ  308ِإَيلَّ َوأَبـَْعدَُكْم ِمينِّ ِيف اْآلِخَرِة َمَساِويُكْم َأْخَالقًا الثـَّْرثَاُروَن اْلُمتَـَفْيِهُقوَن اْلُمَتَشدِّ

“Mu¥ammad bin Ab ‘Ad³ meriwayatkan dari D±wud dari Makhl dari ¤a’labah al-
Khunsyan³ dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling aku
cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling
baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling
jauh tempat duduknya dariku adalah orang-orang yang banyak bicara, orang-orang yang suka
mencibir, dan orang-orang yang suka membual.”

Rasulullah saw. bersabda:

306Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan sebagian perawi dinilai sebagai £iqah, £iqah

ma’mun, dan £iqah £ubut. Ahmad, Musnad Ahmad, kitabsisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis,
bab Musnad Ab Hurairah ra., hadis nomor 7095.

307Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan kualitas sebagian perawi dinilai sebagai £iqah

£ubut, dan ¥afi§ mutqan. A¥mad, Musnad Ahmad, kitab Musnad dari beberapa kabilah, bab sisa hadis Ab
Darda ra., hadis nomor 26275.

308Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan kualitas sebagian perawi dinilai sebagai £iqah

dan £iqah. A¥mad, Musnad Ahmad, kitab Musnad penduduk Syam, bab hadis ¤a‘labah al-Khusyani ra., hadis
nomor 17066.
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ثـََنا اللَّْيُث َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُأَساَمَة َعْن َعْمرِو ثـََنا يُوُنُس َوأَبُو النَّْضِر قَاَال َحدَّ ْبِن َحدَّ
َأِيب َعْمرٍو َعِن اْلُمطَِّلِب َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت مسَِْعُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإنَّ 

309اْلُمْؤِمَن يُْدرُِك ِحبُْسِن ُخُلِقِه َدَرَجاِت قَاِئِم اللَّْيِل َصاِئِم النـََّهارِ 

“Ynus dan Ab Na«r meriwayatkan, al-Lai£ meriwayatkan dia berkata, dari Yaz³d bin
‘Abdull±h bin Us±mah dari ‘Amr bin Ab Amr dari al-Mu¯alib dari ‘²isyah dia berkata,
Aku mendengar Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya dengan akhlaknya yang baik seorang
mukmin benar-benar dapat mencapai tingkatan orang  yang bangun (shalat) malam dan
berpuasa di siang hari.”

Rasulullah saw. juga bersbda:

ثـََنا اْحلَاِرُث ْبُن يَزِيَد َعْن َعِليِّ ْبِن رَبَاٍح قَاَل مسَِْعُت َعبْ  ثـََنا اْبُن َهلِيَعَة َحدَّ ثـََنا َحَسٌن َحدَّ َد َحدَّ
ُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإنَّ اْلُمْسِلَم اْلُمَسدَِّد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو يـَُقوُل مسَِعْ 

310لَُيْدرُِك َدَرَجَة الصَّوَّاِم اْلَقوَّاِم ِبآيَاِت اللَِّه ِحبُْسِن ُخُلِقِه وََكَرِم َضرِيَبِتهِ 

“¦asan meriwayatkan, Ibn Lah³’ah meriwayatkan, al-¦ari£ bin Yaz³d meriwayatkan dari
‘Al³ bin Rab±¥ dia berkata, aku mendengar ‘Abdull±h bin Amr dan dia berkata, aku
mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya orang Islam yang lurus benar-benar
dapat mencapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin bangun malam dengan membaca
ayat-ayat Allah berkat kebaikan akhlaknya dan kemurahan hatinya.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْجَالَن َعْن اْلَقعْ  ثـََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر قَاَل َحدَّ َقاِع َحدَّ
َا بُِعثْ ْبِن  ُت َحِكيٍم َعْن َأِيب َصاِلٍح َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإمنَّ

311ِألَُمتَِّم َصاِلَح اْألَْخَالقِ 

309Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan sebagian perawi dinilai sebagai £iqah, ¡adq dan
£iqah £iqah. A¥mad, Musnad A¥mad, kitab Musnad, bab hadis ‘²isyah ra., hadis nomor 23219.

310Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan kualitas sebagian perawi dinilai sebagai
£iqah,¡adq, dan £iqah ¡adq. A¥mad, Musnad A¥mad, kitab Musnad, bab Musnad bin Amr bin al-‘²¡, hadis
nomor 6361.

311Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan kualitas perawi dinilai sebagai £iqah, £iqah, dan
£iqah £ubut. A¥mad, Musnad A¥mad, kitab sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Ab
Hurairah ra., hadis nomor 8595.
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“Sa’id bin Man¡ur meriwayatkan, ia berkata ‘Abd al-‘Az³z bin Mu¥ammad meriwayatkan dari
Mu¥ammad bin ‘Ajl±n dari Qa‘q±‘i bin ¦ak³m dari Ab¢±li¥, dari Ab Hurairah ia berkata,
Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang
baik.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا َعْبَداُن َعْن َأِيب َمحَْزَة َعْن اْألَ  ْعَمِش َعْن َأِيب َواِئٍل َعْن َمْسُروٍق َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َحدَّ
ُهَما قَاَل ملَْ َيُكْن النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَاِحًشا َوَال ُمتَـَفحًِّشا وََكاَن يَـ  ُقوُل َرِضَي اللَُّه َعنـْ

312ِإنَّ ِمْن ِخَيارُِكْم َأْحَسَنُكْم َأْخَالقًا

“’Abd±n bin Ab¦amzah meriwayatkan dari Al-A’masy dari Ab Wail dari Masrq dari
‘Abdill±h bin ‘Amr berkata, “Nabi saw. bukan orang yang keji dan tidak bersikap keji.”
Beliau bersabda: “Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik
akhlaknya.”

Hadis ini menjelaskan bahwa beliau memiliki sifat yang baik dan memberikan

penghargaan yang tinggi kepada orang yang berakhlak mulia. Itu berarti bahwa akhlak mulia

adalah suatu hal yang perlu dimiliki, agar setiap muslim dapat memiliki akhlak mulia, maka

orangtua harus mengajarkan kepada anaknya.

Supaya para sahabat dan umatnya memiliki akhlak yang mulia, beliau memberikan

motivasi. Di antaranya Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ِإْدرِيَس َحدََّثِين َأِيب َعْن َجدِّي َعنْ  ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب ُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء َحدَّ َأِيب َحدَّ
ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْكثَِر َما يُْدِخُل النَّاَس اْجلَنََّة فـََقاَل ُهَريـَْرَة قَاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ 

313تـَْقَوى اللَِّه َوُحْسُن اْخلُُلِق َوُسِئَل َعْن َأْكَثِر َما يُْدِخُل النَّاَس النَّاَر فـََقاَل اْلَفُم َواْلَفرْجُ 

“Abu Kuraib Mu¥ammad bin al-‘Al±’i meriwayatkan, ‘Abdull±h bin Idr³s meriwayatkan,
aku meriwayatkan dari ayahku dari kakekku dari Ab Hurairah, ia berkata, bahwa Rasulullah
saw. ditanya tentang penyebab utama yang dapat memasukkan (seseorang) ke dalam surga.
Beliau menjawab, “Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia.” Beliau ditanya pula tentang
penyebab utama yang dapat membawa orang ke neraka. Beliau menjawab, “Mulut dan
kemaluan.”

312Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab perilaku budi pekerti yang terpuji, bab sifat Nabi saw., hadis nomor
3295.

313Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan kualitas sebagian perawi dinilai sebagai ¡adq,
£iqah, dan £iqah. Tirm³©³, ¢a¥³¥ Sunan Tirm³©³, kitab berbuat baik, bab akhlak yang baik, hadis nomor 1928.



267

Dalam hadis di atas terlihat bahwa Rasulullah saw. sangat menginginkan umatnya

berakhlak mulia. Untuk bertakwa kepada Allah swt. dan berakhlak mulia, diperlukan

perjuangan yang berat, karena manusia menemui banyak rintangan dalam kehidupannya,

sehingga diperlukan motivasi yang tinggi, dan itu sebabnya beliau menggunakan motivasi,

targ³b dan tar¥³b.

Allah mengutus Rasulullah saw. untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pendidikan

akhlak mengutamakan nilai-nilai universal dan fihtrah yang dapat diterima semua pihak.

Beberapa akhlak yang dicontohkan Nabi saw. di antaranya adalah menyenangi kelembutan,

kasih sayang, tidak kikir, tidak berkeluh kesah, tidak iri dan dengki, menahan diri, menahan

marah, mengendalikan emosi, dan mencintai saudaranya. Akhlak yang demikian perlu

diajarkan dan dicontohkan orangtua kepada anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari di

dalam keluarga,314 untuk dapat membahagiakan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.315

Sehingga pembiasaan, keteladanan dan ketekunan dalam berbuat mempunyai pengaruh besar

bagi pembentukan akhlak anak.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa akhlak baik tidak terbentuk, kecuali

orangtua dengan membiasakan anak untuk melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan

sifat akhlak itu. Jika ia mengulang-ulanginya maka berkesanlah pengaruhnya terhadap

perilaku dan juga menjadi kepribadiannya.

4. Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasamani merupakan bagian integral dari pendidikan menyeluruh yang

mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial dan

emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani.316

Di antara tujuan pendidikan jasmani adalah menjaga dan memelihara kesehatan

badan termasuk organ-organ pernafasan, peredaran darah, dan pencernaan; melatih otot-otot

dan urat saraf, serta melatih kecekatan dan ketangkasan.317 Oleh karena itu Allah swt.

314Irwan Prayitno, Anakku Penyejuk Hatiku, cet. 2 (Bekasi: Tarbiyatuna, 2004), h. 493.
315Kahlil al-Musawi, Bagaimana Membangun Kepribadian Anda? (Jakarta: Lentera, 1999), h. 21.
316Sukintaka, Filosofi Pembelajaran dan Masa Depan Teori Pendidikan Jasmani (Bandung: Nuansa,

2004), h. 16.
317M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009),

h. 188.
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menganjurkan agar membiasakan untuk berolahraga, sebagaimana firman Allah swt. dalam

Alquran (QS. al-Anf±l/8: 60).

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِ  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوَعِليُّ ْبُن ُحمَمٍَّد الطََّناِفِسيُّ قَاَال َحدَّ ْدرِيَس َعْن َحدَّ
َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي ْبِن َحبَّاَن َعْن اْألَْعرَِج َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه رَبِيَعَة ْبِن ُعْثَماَن 

ٌر َوَأَحبُّ ِإَىل اللَِّه ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيفِ  318َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخيـْ

“Ab Bakar bin Ab Syaibah dan ‘Al³ bin Mu¥ammad a¯-°anafis³ meriwayatkan, keduanya
berkata ‘Abdull±h bin Idr³s meriwayatkan dari Rab³‘ah bin U£man dari Mu¥ammad bin
Yahya bin Habb±n dari al-A‘raji dari Ab Hurairah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah.”

Rasulullah saw. menganjurkan untuk memanah, sebagaimana sabdanya:

ثـََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف َأْخبَـَرنَا اْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِين َعْمُرو ْبُن اْحلَاِرِث َعْن َأِيب َعِليٍّ ُمثَاَمَة  ِن بْ َحدَّ
َع ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر يـَُقوُال مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى اْلِمْنَربِ ُشَفيٍّ أَنَُّه مسَِ

لرَّْمُي َأَال ِإنَّ اْلُقوََّة يـَُقوُل َوأَِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َأَال ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي َأَال ِإنَّ اْلُقوََّة ا
319الرَّْميُ 

“H±run bin Ma‘rf meriwayatkan, Ibn Wahab memberitahukan, Amr bin al-Hari£dari Ab
‘Al³ ¤amamah bin Syuf³ memberitahukan, sesungguhnya Uqbah bin ‘²mir mendengar, dia
berkata, Rasulullah saw. bersabda ketika beliau berada di atas mimbar, “Siapkanlah untuk
menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya
kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya itu adalah memanah.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah.”

Rasulullah juga menganjurkan untuk berkuda, sebagaimana sabda beliau:

318Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan sebagian perawi dinilai sebagai ¡adq, ¡adq,

£iqah. Ibn M±jah, ¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitabmuqaddimah, bab takdir, nomor hadis 76.
319Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan kualitas sebagian perawi dinilai sebagai £iqah,

dan £iqah £ubut. Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab kepemimpinan, bab keutamaan memanah di jalan Allah, hadis
nomor 3541.
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ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أَنـَْبأَنَا ِهَشاٌم الدَّْستـَُواِئيُّ َعْن َحيَْىي  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ْبِن َأِيب  َحدَّ
ٍم عَ  ْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْألَْزَرِق َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْجلَُهِينِّ قَاَلَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َكِثٍري َعْن َأِيب َسالَّ

و بِِه اْلَمْرءُ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْرُموا َوارَْكُبوا َوَأْن تـَْرُموا َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن َأْن تـَرَْكُبوا وَُكلُّ َما يـَْلهُ 
320ُم بَاِطٌل ِإالَّ َرْمَيُه ِبَقْوِسِه َوتَْأِديَبُه فـََرَسُه َوُمَالَعَبَتُه اْمَرأَتَُه اْلُمْسلِ 

“Ab Bakar bin Ab Syaibah meriwayatkan, Yaz³d bin H±run meriwayatkan, Hisy±m ad-
Dastuw±i dari Yahya bin Ab Ka£³r dari Ab Sal±m, dari Uqbah bin ‘²mir al-Juhan³ bahwa
Rasulullah saw. bersabda: “Memanahlah dan kendarailah olehmu (kuda). Namun, memanah
lebih aku sukai dari pada berkuda. Sesungguhnya setiap hal yang menjadi pemainan seseorang
adalah bathil, kecuali yang memanah dengan busurnya, mendidik atau melatih kudanya, dan
bersenang-senang dengan istrinya.”

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa berkuda dan memanah termasuk olahraga

yang disukai oleh Rasulullah saw. Kemampuan berkuda dapat dimanfaatkan untuk

melaksanakan tugas-tugas kehidupan termasuk berdagang dan berperang.  Dalam konteks

zaman sekarang, anjuran mengendarai kuda dapat pula diterjemahkan sebagai anjuran

menguasai penggunaan teknologi transfortasi. Hal ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam.

Kemudian Allah swt. juga menganjurkan agar menjaga pola makan. Pola makan

sesorang akan berpengaruh kepada kesehatan jasmanimya. Oleh sebab itu, selain bahan

makanan yang memenuhi persyaratan, polanya harus baik, yaitu tidak berlebihan,

sebagaimana firman Allah swt. di dalam Alquran (QS. Al-Anf±l/7: 31).

Dengan demikian orangtua juga harus mengajarkan tentang pola makan kepada

anaknya agar tidak berlebih-lebihan, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

320Ibn M±jah, ¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitabjihad, bab memanah di jalan Allah, hadis nomor 2401.
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ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َواِقِد ْبِن ُحمَمٍَّد  ثـََنا َعْبُد الصََّمِد َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ َعْن نَاِفٍع قَاَل َكاَن َحدَّ
ْأُكُل اْبُن ُعَمَر قَاَلَقاَلَرُسوَل اللَِّهَصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمْؤِمُن يَْأُكُل ِيف ِمًعى َواِحٍد َواْلَكاِفُر يَ 

َعِة أَْمَعاءٍ  321ِيف َسبـْ

“Mu¥ammad bin Basy³r meriwayatkan, Abdul-A¡-¢amad meriwayatkan, Syu’bah
meriwayatkan dari W±qid bin Mu¥ammad dari N±fi’ ia berkata, Ibn ‘Umar berkata,
Rasulullah bersabda: “Orang yang beriman itu makan dengan satu usus (perut), sedangkan
orang kafir makan dengan tujuh usus.”

Secara tekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa usus orang yang beriman berbeda

dari usus orang kafir. Padahal dalam kenyataan yang lazim, perbedaan anatomi tubuh manusia

tidak disebabkan oleh perbedaan iman, pernyataan hadis itu merupakan ungkapan simbolik.

Perbedaan usus dalam matan Hadis tersebut menunjukkan perbedaan sikap atau

pandangan dalam menghadapi nikmat Allah, termasuk tatkala makan. Orang yang beriman

memandang makan bukan sebagai tujuan hidup, sedangkan orang kafir menempatkan makan

sebagai bagian dari tujuan hidupnya.

Oleh karena itu, orang yang beriman semestinya tidak banyak menuntut dalam

kelezatan makan.322 Itu berarti juga bahwa orang yang beriman itu harus membatasi makan,

dan didasarkan pada kebutuhan tubuh, bukan pada nafsu belaka.

Selanjutnya orangtua dalam mendidik anak harus mengajarkan tentang kebersihan,

karena kebersihan sangat berpengaruh kepada kesehatan dan keadaan jasmani seseorang,

sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا أَبَاُن َحدَّثـََنا حيَْ  ثـََنا َحبَّاُن ْبُن ِهَالٍل َحدَّ ثـََنا ِإْسَحُق ْبُن َمْنُصوٍر َحدَّ ثَُه أَنَّ َحدَّ َىي َأنَّ زَْيًدا َحدَّ
ثَُه َعْن َأِيب َماِلٍك اْألَْشَعرِيِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الطُّ  ٍم َحدَّ ُهوُر أَبَا َسالَّ

ميَانِ  323َشْطُر اْإلِ

321Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai £iqah,
¡adq, dan £iqah. Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab makanan, bab mukmin makan dengan satu usus, hadis nomor
4973.

322M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma‘ani al-Hadis tentang
Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h.  21.
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“Ish±q bin Man¡ur meriwayatkan, Habb±n bin Hilal meriwayatkan, Ab±n meriwayatkan,
Yahya meriwayatkan bahwasannya Zaid meriwayatkannya bahwasannya Ab Sal±m
meriwayatkannya dari Ab M±lik al-Asy‘ari ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
“Kebersihan itu sebagian dari iman.”

Dengan demikian orangtua wajib mengajarkan kepada anaknya tentang kebersihan,

sehingga anak-anak senantiasa dalam keadaan bersih dan sehat. Karena Rasulullah saw.

menyenangi keteraturan, kebersihan, pemandangan yang indah dan baik. Beliau membenci

ketidakteraturan, pemandangan yang kotor dan buruk.

Wudhu’ sebelum shalat merupakan salah satu wujud dari kebersihan dan ibadah. Islam

mengajak kepada kebersihan tubuh, hati, pakaian, rumah dan jalan.324

Perhatian Rasulullah lebih besar lagi terhadap masalah kebersihan mulut dan gigi. Hal

ini terlihat dalam Hadis Rasulullah yang berbunyi:

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َأِيب الزِّنَ  ُر ْبُن َحْرٍب قَاُلوا َحدَّ ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َوَعْمٌرو النَّاِقُد َوزَُهيـْ اِد َعْن َحدَّ
َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َوِيف اْألَْعرَِج َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل 

325َحِديِث ُزَهْريٍ َعَلى أُمَِّيت َألََمْرتـُُهْم بِالسَِّواِك ِعْنَد ُكلِّ َصَالةٍ 

“Qutaibah bin Sa‘³d dan Amr an-N±qid dan Zuhair bin ¦arb meriwayatkan, mereka berkata,
Sufy±n meriwayatkan dari Ab az-Zan±d dari al-A’raji dari Ab Hurairah bahwa Nabi saw.
bersabda: “Sekiranya tidak akan memberatkan bagi orang-orang yang beriman, dan dalam
riwayat Zubair, atas umatku  tentu aku menyuruh mereka menggosok gigi ketika mendirikan
shalat.”

Dengan demikian orangtua wajib mengajarkan tentang kebersihan, karena Rasulullah

sebagai teladan sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan jasmani.

5. Pendidikan Intelektual/akal

323Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan perawi kualitas sebagian dinilai sebagai ¡adq,
£iqah ma’mun, £iqah dan £ubut. Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab bersuci, bab keutamaan wudhu‘, hadis nomor 328.

324 Mu¥ammad A¯iyah al-Abrasyi, ‘A§amah ar-Rasul ¢allall±h ‘alaihi wa Sallam (Kairo: D±r al-Qalam,
1966), h. 317.

325Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’, dengan sebagian perawi £iqah, £iqah ¡adq, dan£iqah

ma’mun.  Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab bersuci, bab menggosok gigi, hadis nomor 370. Lihat Bukh±ri, ¢a¥³¥
Bukh±ri, kitab jum’at, bab menggosok gigi (bersiwak) pada hari jum‘at, hadis nomor 838. Lihat juga Tirm³©³,
¢a¥³¥ Sunan Tirm³©³, kitab bersuci, bab siwak, hadis nomor 22. Lihat juga Nas±’³, ¢a¥³¥ Sunan Nas±’³, kitab
bersuci, bab rukhshah bersiwak ketika sore bagi orang puasa, hadis nomor 7, 53.
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Islam memandang bahwa tanggungjawab ini sangat penting. Karena, Islam telah

membebani para orangtua dengan tanggungjawab yang besar di dalam mendidik  anak-anak,

menumbuhkan sikap mengembangkan ilmu dan budaya, serta memusatkan seluruh pikiran

untuk mencapai pemahaman secara mendalam, pengetahuan yang mendasar, pengenalan yang

benar, sehingga akal mereka akan matang dan kecerdasan mereka akan tampak.

Secara historis, diketahui bahwa ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah saw.

dalam Alquran dalam surat al-‘Alaq (QS. Al-‘Alaq/96: 1-5). Dalam surat al-‘Alaq ayat 1-5

menjelaskan tentang mengagungkan hakikat baca tulis dan ilmu pengetahuan, mengangkat

akal dan pikiran, serta membuka pintu budaya.

Alquran menganjurkan kaum muslimin mempergunakan akalmnya untuk mendapatkan

ilmu dan pengetahuan. Karena itu Islam mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan

berilmu, sebagaimana firman Allah.(QS. Al-Muj±dilah/58: 11 (QS. Al-Muj±dilah/58: 11).

Islam sangat memperhatikan pendidikan akal, karena akal merupakan kekuatan besar

yang diberikan Allah swt. kepada manusia. Sehingga Islam menghargai, mengembangkan dan

melatih kemampuan ini agar setiap anak bisa mempergunakannya dalam amal-amal kebaikan.

Maka untuk pengembangan akal ini, Alquran memberikan metode yang ¡ahih dalam

merenungkan, memikirkan dan mentadabburi tanda-tanda kebesaran-Nya pada alam semesta,

juga pada keteraturan dan keindahannya, sebagaimana firman Allah. (QS. Al-Isr±’/17: 36).

Alquran sangat menghargai ilmu dan para ulama, karena merekalah yang mampu

melaksanakan tugas pendidikan dan mewujudkan risalah (misi) Islam, sebgaiamana firman

Allah swt. dalam Alquran (QS. F±¯ir/ 35: 28). Akal manusia adalah salah satu di antara

kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada-Nya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah swt.

dalam Alquran (QS. Al-Mulk/67: 23). Alquran juga menganjurkan agar kaum muslimin

memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang agama untuk memberi peringatan kepada

kaumnya, sebagaimana firman Allah dalam Alquran (QS. at-Taubah/9: 122).

Pendidikan intelektual/akal merupakan proses meningkatkan kemampuan intelektual

dalam bidang ilmu alam, teknologi, dan sains modern sehingga anak-anak mampu

menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam rangka menjalankan fungsinya
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sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep

yang ditetapkan oleh-Nya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. di bawah ini:

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل َعْن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد  ثـََنا أَبُو ِهَشاٍم الرِّفَاِعيُّ ُحمَمَُّد ْبُن يَزِيَد َحدَّ اللَِّه ْبِن َحدَّ
ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال َتُكونُوا ِإمََّعًة ُمجَْيٍع َعْن َأِيب الطَُّفْيِل َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّ 

تـَُقوُلوَن ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا َوِإْن ظََلُموا ظََلْمَنا َوَلِكْن َوطُِّنوا أَنـُْفَسُكْم ِإْن َأْحَسَن النَّاسُ 
326َأْن ُحتِْسُنوا َوِإْن َأَساُءوا َفَال َتْظِلُموا

“Ab Hisy±m ar-Rif±‘i Mu¥ammad bin Yaz³d meriwayatkan, Mu¥ammad bin Fu«ail
meriwayatkan dari al-Wal³d bin ‘Abdull±h bin Jumai’ dari Ab °ufail dari Hu©aifah berkata,
Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian semua menjadi penjilat (oportunis) yang
mengatakan bahwa (sekelompok) manusia telah berbuat baik kepada kami, karena mereka
telah berbuat baik dan mengatakan bahwa mereka telah berbuat zhalim kepada kami, karena
mereka berbuat zhalim kepada kalian. Akan tetapi persiapkanlah diri kalian semuanya, jika
ada manusia telah berbuat baik, maka kalian harus berbuat baik. Dan jika mereka berbuat
buruk, maka janganlah kalian berbuat zhalim.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا ِإْمسَِعيُل َعْن اْلَعَال  ثـََنا َحيَْىي ْبُن أَيُّوَب َوقـُتَـْيَبُة َواْبُن ُحْجٍر قَاُلوا َحدَّ ِء َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب َحدَّ
ُه أَْعَلُم قَاَل ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أََتْدُروَن َما اْلِغيَبُة قَاُلوا اللَُّه َوَرُسولُ 

اَل ِإْن َكاَن ِفيِه َما تـَُقوُل فـََقْد ذِْكُرَك َأَخاَك ِمبَا َيْكَرُه ِقيَل أَفـََرأَْيَت ِإْن َكاَن ِيف َأِخي َما أَُقوُل قَ 
327اْغَتْبَتُه َوِإْن َملْ َيُكْن ِفيِه فـََقْد بـََهتَُّه 

“Yahya bin Ayyb dan Qutaibah dan Ibn Hujri meriwayatkan, mereka berkata, Ism±‘³l
meriwayatkan dari al-‘Al±’i dari ayahnya dari Ab Hurairah bahwasannya Rasulullah saw.
bersabda: “Tahukah kamu apa yang dikatakan ghibah? Sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-

326Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf‘ dengan kualitas sebagian perawi dinilai sebagai £iqah.
Tirm³©³, ¢a¥³¥ Sunan Tirm³©³, kitab berbuat baik, bab berbuat baik dan maaf, hadis nomor 1930.

327Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan kualitas sebagian perawi dinilai sebagai ¡adq,

£iqah, dan £iqah ma’mun. Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab berbuat baik dan adab, bab diharamkan ghibah, hadis
nomor 3690; Lihat Tirmi©i, ¢a¥³¥ Sunan Tirmi©³, kitab ghibah, bab berbakti dan menyambung silaturrahim,
hadis nomor 1857; Lihat juga Ab D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitab adab, bab penjelasan tentang ghibah,
hadis nomor 4231; Lihat juga A¥mad, Musnad A¥mad, kitab sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkkan
hadis, bab Ab Hurairah ra., hadis nomor 6849.



274

Nya yang lebih tahu.” Beliau berkata, “Kamu menyebut saudaramu tentang hal-hal yang tidak
disukainya (dibelakangnya).” Ditanyakan kepada beliau, “Bagaimana kalau yang disebut
benar terdapat pada diri orang yang dikatakan itu?” Rasulullah menjawab, “Jika benar terdapat
pada dirinya apa yang kamu katakan itu, maka kamu telah melakukan ghibah. Apabila tidak
benar, maka kamu telah mengada-ngada.”

Dalam hadis di atas Rasulullah saw. menggunakan metode tanya jawab (dialog) untuk

merangsang akal pikiran para sahabat. Kendatipun dalam hal ini, para sahabat menyerahkan

jawabannya kepada Nabi, namun beliau telah membuka wawasan berpikir mereka.

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي التَِّميِميُّ َوأَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء اْهلَْمَداِينُّ  َواللَّْفُظ لَِيْحَىي َحدَّ
ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة َعْن اْألَْعَمِش َعْن َأِيب صَ  اِلٍح َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَاَل َحيَْىي َأْخبَـَرنَا و قَاَل اْآلَخَراِن َحدَّ

َوَمْن َسَلَك َطرِيًقا يـَْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهََّل .…قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
328اللَُّه َلُه بِِه َطرِيًقا ِإَىل اْجلَنَِّة 

“Yahya bin Yahya at-Tam³m³, Ab Bakar bin Ab Syaibah dan Mu¥ammad bin al-‘Al±’i al-
Hamd±n³ dan lafazh kepada Yahya meriwayatkan, dia berkata, Yahya memberitahukan dan
Al-Akhran³ berkata, Ab Mu‘±wiyah dari al-A‘masy dari Ab ¢±li¥ dari Ab Hurairah, dia
berkata, Rasulullah saw. bersabda: “… dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk
mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َحامتٍِ اْلُمْكتِ  ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ثَاِبِت ْبِن ثـَْوبَاَن َحدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن ثَاِبٍت َحدَّ ُب َحدَّ
قَال مسَِْعُت َعطَاَء ْبَن قـُرََّة قَال مسَِْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َضْمَرَة قَال مسَِْعُت أَبَا ُهَريـَْرَة يـَُقوُل مسَِْعتُ 

328Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf‘, dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai £iqah,
£ubut dan £iqah £ubut. Muslim, ¢ahih Muslim, kitab dzikir, doa, taubat dan istighfar, bab keutamaan berkumpul
untuk membaca Alquran dan dzikir, hadis nomor 4867; Lihat juga Tirm³©³, ¢a¥³¥ Sunan Tirm³©³, kitab ¥udd,
bab menutupi kehormatan seorang muslim, hadis nomor 1345.
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نـَْيا َمْلُعونٌَة َمْلُعوٌن َما ِفيَها ِإالَّ ذِْكُر اللَِّه َوَما َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ  ِه َوَسلََّم يـَُقوُل َأَال ِإنَّ الدُّ
329َواَالُه َوَعاِملٌ َأْو ُمتَـَعلٌِّم 

“Mu¥ammad bin ¦±tim al-Maktub meriwayatkan, ‘Al³ bin ¤±bit meriwayatkan, ‘Abd ar-
Rahm±n bin ¤abit bin ¤aub±n meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar ‘A¯±’ bin Qurah
berkata, aku mendengar ‘Abdull±h bin ¢amrah berkata, aku mendengar Ab Hurairah
berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Bahwasannya sesungguhnya dunia ini
terkutuk dan terkutuklah yang ada di dalamnya, kecuali orang yang mengingat Allah dan yang
taat kepada-Nya serta orang alim atau pelajar.”

Rasulullah saw. bersabda:

ثـََنا َخاِلُد ْبُن يَزِيَد اْلَعَتِكيُّ َعْن َأِيب َجْعَفٍر الرَّازِيِّ َعْن الرَّ  ثـََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ قَاَل َحدَّ بِيِع ْبِن َحدَّ
أََنٍس َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َخرََج ِيف طََلِب اْلِعْلمِ 

330َكاَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َحىتَّ يـَْرِجعَ 

“Nu¡air bin Al³ meriwayatkan, ia berkata, Kh±lid bin Yaz³d al-‘Atk³ meriwayatkan dari Ab
Ja’far ar-R±z³ dari a-Rab³‘ bin Anas dari Anas bin M±lik berkata, Rasulullah saw. bersabda:
“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia
kembali.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا حمَُ  ثـََناَحدَّ يٍل َحدَّ ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن مجَِ َعاِينُّ َحدَّثـََنا َسَلَمُة ْبُن َرَجاٍء َحدَّ مَُّد ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى الصَّنـْ
لََّم َوسَ اْلَقاِسُم أَبُو َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َأِيب أَُماَمَة اْلَباِهِليِّ قَاَل ذُِكَر لَِرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

َعَلى َرُجَالِن َأَحُدُمهَا َعاِبٌد َواْآلَخُر َعاِملٌ فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفْضُل اْلَعاملِِ 

329Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf‘ dengan perawi ¡adq dan sebagian besar perawi dinilai
sebagai £iqah. Tirm³©³, ¢a¥³¥ Sunan Tirm³©³, kitab zuhud, bab lain-lain, hadis nomor 2244. Lihat Ibn M±jah,
¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitab zuhud, bab permisalan dunia, hadis nomor 4102.

330Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf‘ dengan kualitas perawi dinilai sebagai hujah, dan
sebagian besar dinilai sebagai £iqah. Tirm³©³, ¢a¥³¥ Sunan Tirm³©³, kitab ilmu, bab keutamaan ilmu, hadis nomor
2571.
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َالِئَكَتُه َوأَْهَل اْلَعاِبِد َكَفْضِلي َعَلى أَْدنَاُكْم ُمثَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اللََّه َومَ 
331السََّمَواِت َواْألََرِضَني َحىتَّ النَّْمَلَة ِيف ُجْحرَِها َوَحىتَّ اْحلُوَت لَُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعلِِّم النَّاِس اْخلَيـْرَ 

“Mu¥mmad bin’Abd al-A’la a¡-¢ana’ani meriwayatkan, Salmah bin Raj±‘ meriwayatkan, al-
Wal³d bin Jam³l meriwayatkan, al-Q±sim Ab ‘Ab ar-Rahm±n dari ayahnya Am±mah al-
B±hil³ berkata, ada dua orang laki-laki kepada Rasulullah saw.  salah seorang di antaranya
seorang hamba dan yang lain orang yang menuntut ilmu, maka Rasulullah saw. bersabda:
“Keutamaan orang alim atas hamba bagaikan keutamaanku atas orang yang paling rendah di
antara kamu. Sesungguhnya Allah, malaikat-Nya, penduduk langit dan bumi sampai semut di
dalam lubangnya dan sampai ikan di laut, benar-benar mendoakan kebaikan kepada orang-
orang yang mengajarkan kebaikan.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

ثـََنا ِإْمسَِعيُل ُهَو اْبُن  ثـََنا َحيَْىي ْبُن أَيُّوَب َوقـُتَـْيَبُة يـَْعِين اْبَن َسِعيٍد َواْبُن ُحْجٍر قَاُلوا َحدَّ َجْعَفٍر َحدَّ
ْنَساُن َعْن اْلَعَالِء َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا َماَت اْإلِ

َيْدُعو انـَْقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثَالثٍَة ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة َأْو ِعْلٍم يـُْنتَـَفُع بِِه أَْو َوَلٍد َصاِلحٍ 
332َلهُ 

“Yahya bin Ayyb dan Qutaibah ibn Sa‘³d ¦ujr meriwayatkan, mereka berkata, Ism±‘³l ibn
Ja‘far dari al-Al±‘i dari ayahnya dari Ab Hurairah bahwasannya Rasulullah saw. bersabda:
“Apabila mati anak ²dam maka terputus amalnya kecuali tiga, sedekah jariyah, ilmu yang
bermanfaat, dan doa anak yang shalih.”

Kaum Muslimin pada masa Rasulullah dan masa-masa sesudahnya, penuh dedikasi

dalam mengkaji ilmu-ilmu fisika. Mereka beranggapan bahwa mempelajari setiap ilmu yang

331Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf‘dengan kualitas perawi dinilai sebagai la ba’sa bihi
dengan sebagian besar dinilai sebagai £iqah.. Tirm³©³, ¢a¥³¥ Sunan Tirm³©³, kitab ilmu, bab keutamaan berilmu
saat menunaikan ibadah, hadis nomor 2609; Lihat Darim³, ¢a¥³¥ Sunan Darim³, kitab muqaddimah, bab ilmu
adalah takut dan takwa kepada Allah, hadis nomor 291.

332Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf‘ dengan kualitas perawi sebagian dinilai sebagai ¡adq,
£iqah, dan £iqah ma’mun. Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab wasiat, bab balasan yang diterima manusia sesudah
wafatnya, hadis nomor 3084; Lihat Tirm³©³, ¢a¥³¥ Sunan Tirm³©³, kitab hukum-hukum, bab wakaf, hadis nomor
1297; Lihat juga Nas±’³, ¢a¥³¥ Sunan Nas±’³, kitab wasiat, bab keutamaan sedekah atas mayit, hadis nomor
3591; Lihat Ab D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitab wasiat, bab sedekah atas nama mayit, hadis nomor 2494;
Lihat juga A¥mad, Musnad A¥mad, kitab sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Musnad

Ab Hurairah, hadis nomor 8489.
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bermanfaat itu adalah wajib. Mereka telah memanfaatkan budaya bangsa di dunia ini,

sehingga dunia telah mentransfer ilmu pengetahuan mereka.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Islam mengandung kekuatan pertahanan

kultural yang telah menyumbangkan sumber ilmiah. Hal ini disebabkan karena dasar-dasar

yang terkandung di dalam syariat Islam, yaitu:

1. Karena Islam merupakan ruhiyyah ruh dan materi ad-d³n dan dunia. Ibadah, muamalah,

perundang-undangan sosial dan hukum-hukum duniawinya mempunyai pengaruh yang

jelas terhadap pembinaan umat manusia, sebagaimana firman Allah (QS. Al-Qa¡a¡/28:77).

2. Karena Islam menyerukan dasar persamaan antara umat manusia. Agar setiap orang yang

berada di bawah naungannya dapat membina kebudayaan umat manusia, tanpa melihat

adanya perbedaan ras, wana kulit dan bahasa, serta berpegang pada sikap saling mengenal

di antara umat dan bangsa-bangsa, sebagaimana firman Allah swt. (QS. Al-Hujur±t/49: 13).

4. Karena Islam terus maju di atas dasar sistem, hukum dan dasar-dasar tertinggi, sebagaimana

firman Allah swt. dalam Alquran (QS. Al-M±idah/5: 50).

5. Karena Islam adalah ad-d³n yang menjadikan pengajaran sebagai kewajiban tanpa pamrih,

dengan tidak membeda-bedakan antara ilmu-ilmu syar’i dengan ilmu alam (kauniyah),

kecuali dalam keadaan tertentu yang bersifat khusus. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.:

ثـََنا َكِثُري ْبُن ِشْنِظٍري َعْن ُحمَمَِّد ْبِن  ثـََنا َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن َحدَّ ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َحدَّ َحدَّ
ِسريِيَن َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة 

333ُكلِّ ُمْسِلمٍ َعَلى  

“Hisy±m bin ‘Amm±r meriwayatkan, Haf¡u bin Sulaim±n meriwayatkan, Ka£³r bin Syin§³r
meriwayatkan dari Mu¥ammad bin S³r³n dari Anas bin M±lik, ia berkata, Rasulullah saw.
bersabda: “ Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap Muslim.”

Rasulullah saw. bersabda:

333Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan perawi ¡adq dan sebagian besar perawi dinilai
sebagai £iqah. Ibn M±jah, ¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitab muqaddimah, bab keutamaan ulama, hadis nomor 220.
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ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن عَ  ثـََنا ِإْمسَِعيُل ْبُن ِحبَّاَن ْبِن َواِقٍد الثـََّقِفيُّ أَبُو ِإْسَحَق اْلَواِسِطيُّ َحدَّ اِصٍم َحدَّ
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َداٍب َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِيب َسِعي ٍد اْخلُْدرِيِّ َعْن َحدَّ

َفُع  اللَُّه َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َكَتَم ِعْلًما ِممَّا يـَنـْ
334بِِه ِيف أَْمِر النَّاِس أَْمِر الدِّيِن َأجلََْمُه اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة بِِلَجاٍم ِمْن النَّارِ 

“Isma‘il bin ¦ibb±n bin W±qid a£-¤aqaf³ Ab Ishaq al-W±si¯³ meriwayatkan, ‘Abdull±h
bin ‘²¡im meriwayatkan, Mu¥ammad bin D±bin meriwayatkan dari Safw±n bin Sulaim
dari ‘Abd al-Rahm±n bin Ab Sa‘³d al-Khudr³ dari Ab Sa‘³d al-Khudr³ ia berkata,
Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu yang
bermanfaat oleh Allah kepada manusia dalam urusan ad-din, maka Allah mengekangnya
pada hari kiamat nanti dengan kekangan yang terbuat dari api neraka.”

Dengan demikian jelas bahwa menuntut ilmu dan mengajarkannya itu merupakan

suatu kewajiban. Orang yang sengaja tidak menuntut ilmu atau tidak mengajarkannya, maka

Allah mengancam dengan siksaan, dan menyembunyikan ilmu yang bermanfaat itu akan

dikekang yang terbuat dari api neraka.

Secara historis, ditetapkan bahwa Rasulullah saw. tidak pernah mengambil upah

dakwah dari seseorang sebagaimana firman Allah swt. (QS. Asy-Syu’ar±’/26: 109).

Dengan demikian Islam telah memberlakukan prinsip pengabdian di dalam pengajaran,

baik terhadap kalangan tinggi negara maupun terhadap kalangan tinggi individu dan

masyarakat. Sehingga orang yang akan mengajar akan memasangkan niatnya demi

mendapatkan keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Allah swt. Akibatnya adalah

di dalam sejarah banyak manusia untuk belajar.

Tetapi jika terdapat kepentingan yang memaksa pengambilan upah, seperti guru yang

mengkhususkan dirinya untuk mengajar, sedang ia tidak mempunyai pendapatan lain selain

mengajar. Atau keadaan anak-anak menuntut wali-wali mereka untuk mencarikan para

pendidik yang mengkhususkan diri memelihara akidah mereka dari keingkaran dan kekufuran,

serta menumbuhkan mereka dengan dasar-dasar Islam dan pendidikan yang utama. Dalam

334Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf‘ dengan kualitas perawi dinilai sebagai perawi hadis ini
dinilai sebagai ¡adq. Ibn M±jah, ¢a¥³¥ Sunan Ibn M±jah, kitab muqaddimah, bab barang siapa yang ditanya
tentang ilmu maka dia menyembunyikan, hadis nomor 261.
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situasi seperti ini, maka syari’at membolehkan mengambil upah dari pengajaran, baik

pengajaran ilmu-ilmu syara’ maupun ilmu-ilmu lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

335قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحقُّ َما َأَخْذُمتْ َعَلْيِه َأْجرًا ِكَتاُب اللَّهِ 

“Ibn ‘Abb±s berkata, Nabi saw. bersabda: “Upah yang paling berhak untuk kalian ambil
adalah dari Kitabullah.”

6. Karena Islam adalah ad-d³n yang membagi kewajinan mengajar menjadi fardhu ‘ain dan

fardhu kifayah.

Jika pencapaian ilmu itu termasuk masalah yang berhubungan dengan pembentukan

individu Muslim secara ruhani, intelektual, fisik dan moral, maka hal itu termasuk dalam

fardhu ‘ain sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Dan orang yang harus melaksanakan

kewajiban ini adalah wanita, laki-laki, anak kecil, pegawai dan seluruh tingkatan umat Islam.

Atas dasar ini, maka belajar membaca Alquran, hukum-hukum ibadah, dasar¯

kesahatan umum dan segala yang dibutuhkan oleh seorang Muslim dalam urusan ad-din dan

dunianya adalah fardhu ‘ain bagi setiap muslim dan muslimah.

Jika pendcapaian ilmu termasuk hal yang terkait dengan masalah pertanian,

perindustrianm perdagangan, kedokteran, arsitektur, elektro, atom, peralatan perang, dan ilmu-

ilmu lain yang bermanfaat, maka hal itu termasuk fardhu kifayah.

Berbagai kewajiban mengajar yang wajib diperhatikan oleh orangtua sebagai pendidik

adalah pemusatan mengajar anak-anak pada tingkat pertama, dengan materi membaca

Alquran, shirah Nabi dan segala yang mereka butuhkan berupa ilmu-ilmu syara’. Hal ini

sesuai dengan perintah Allah di dalam Alquran (QS. Ali Imr±n/3: 79).

Rasulullah saw. bersabda:

335Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf‘ dengan kualitas perawi dinilai sebagai ¡adq dan £iqah.
Bukh±r³, ¤a¥³¥ Bukh±r³, kitab pengobatan, bab menjampi dengan syarat meminta sekian kambing, hadis nomor
5296.
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ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل َأْخبَـَرِين َعْلَقَمُة ْبُن َمْرَثٍد مسَِْعُت َسْعَد ْبَن ُعبَـيْ  َهاٍل َحدَّ ثـََنا َحجَّاُج ْبُن ِمنـْ َدَة َحدَّ
قَاَل َأِيب َعْبِد الرَّْمحَِن السَُّلِميِّ َعْن ُعْثَماَن َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن 

336َخيـْرُُكْم َمْن تـََعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ 

“Hajj±j bin Minh±l meriwayatkan Syu’bah meriwayatkan, dia berkata ‘Alqamah bin Mar£id
memeberitahukan kepadaku, aku mendengar Sa‘id bin ‘Ubaidah dari ayahnya ‘Abd al-
Rahm±n as-Salam³ dari ‘U£m±n ra. dari Nabi saw. bersabda: “Sebaik-baik kamu adalah orang
yang mempelajari Alquran dan mengajarkan.”

Rasululllah saw. bersabda:

ثـََنا أَبُو َعَوانََة َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس َعْن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيِّ قَاَل قَاَل َرسُ  ثـََنا قـُتَـْيَبُة َحدَّ وُل َحدَّ
ٌب َوَطْعُمَها اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْألُتْـُرجَِّة رُِحيَها طَيِّ 

اْلُمَناِفِق طَيٌِّب َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي َال يـَْقرَأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل التَّْمرَِة َال رِيَح َهلَا َوَطْعُمَها ُحْلٌو َوَمَثلُ 
ِفِق الَِّذي َال يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن  الَِّذي يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل الرَّْحيَانَِة رُِحيَها طَيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ َوَمَثُل اْلُمَنا

337َكَمَثِل اْحلَْنظََلِة لَْيَس َهلَا رِيٌح َوَطْعُمَها ُمرٌّ 

“Qutaibah meriwayatkan Ab ‘Aw±nah meriwayatkan dari Qat±dah dari Anas dariAb Ms±
al-’Asy‘ar³, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Perumpamaan orang yang beriman yang
membaca Alquran itu seperti utrujjah (jeruk wangi), Baunya sedap dan rasanya pun enak.
Orang yang beriman yang tidak membaca Alquran bagaikan buah kurma, tidak ada baunya

336Hadis ini dinilai sebagai adis syar³f marf’ dengan kualitas sebagian besar perawi dinilai sebagai
£iqah, dan ada perawi yang dinilai sebagai £iqah ma’mun. Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, keutamaan Alquran, bab
sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Alquran, hadis nomor 2833; Lihat Ab D±d, ¢a¥³¥
Sunan Ab D±d, kitab shalat, bab pahala membaca Alquran, hadis nomor 1240. Lihat juga Ibn M±jah, ¢a¥³¥
Sunan Ibn M±jah, kitab bersuci dan sunah-sunahnya, bab pahala bersuci, hadis nomor 280. Lihat Ahmad,
Musnad A¥mad, kitab sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, bab ‘U£m±n bin ‘Aff±n, hadis nomor 382;
389, 469. Lihat juga Darim³, Sunan Darim³, kitab keutamaan Alquran, bab sebaik-baik kalian adalah yang
mempelajari Alquran dan mengajarkannya, hadis nomor 3204.

337Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan kualitas perawi hadis £iqah,dan £iqah ¡adq.
Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab keutamaan Alquran, bab keutamaan Alquran dibanding dengan perkataan-
perkataan lainnya, hadis nomor 4632, 4671; Lihat Muslim, ¢a¥³¥ Muslim, kitab shalat musafir dan penjelasan
tentang qashar, bab keutamaan penghafal Alquran, hadis nomor 1328. Lihat juga Tirm³©³, ¢a¥³¥ Sunan Tirm³©³,
kitab permisalan, bab permisalan orang mukmin yang membaca Alquran dan tidak, hadis nomor 2791. Lihat juga
Nas±’³, ¢a¥³¥ Sunan Nas±'³, kitab iman dan syariatnya, bab perumpamaan pembaca Alquran, mukmin dan
munafik, hadis nomor 4952.
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tapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Alquran bagaikan kemangi, baunya sedap
tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Alquran laksana
brutowali (sejenis labu), tidak ada baunya dan rasanya pahit.”

Rasululllah saw. juga bersabda:

ثـََنا أَبَاُن  ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َحدَّ َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َحدَّ
اْلُمْؤِمِن َوَسلََّم َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل اْألُتْـُرجَِّة رُِحيَها طَيٌِّب َوَطْعُمَها طَيٌِّب َوَمَثُل 

التَّْمَرِة َطْعُمَها طَيٌِّب َوَال رِيَح َهلَا َوَمَثُل اْلَفاِجِر الَِّذي يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن  الَِّذي َال يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثلِ 
ْنظََلِة َكَمَثِل الرَّْحيَانَِة رُِحيَها طَيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ َوَمَثُل اْلَفاِجِر الَِّذي َال يـَْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل احلَْ 

َح َهلَا َوَمَثُل اْجلَِليِس الصَّاِلِح َكَمَثِل َصاِحِب اْلِمْسِك ِإْن ملَْ ُيِصْبَك ِمْنُه َشْيءٌ َطْعُمَها َمرٌّ َوَال رِي
َأَصاَبَك ِمْن رِِحيِه َوَمَثُل َجِليِس السُّوِء َكَمَثِل َصاِحِب اْلِكِري ِإْن ملَْ ُيِصْبَك ِمْن َسَواِدِه َأَصاَبَك 

338ِمْن ُدَخانِهِ 

“Muslim bin Ibr±h³m meriwayatkan, Ab±n meriwayatkan dari Qat±dah dari Anas, ia berkata
Rasulullah saw. bersabda: “Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Alquran itu
seperti utrujjah (jeruk wangi), baunya sedap dan rasanya pun enak. Orang yang beriman yang
tidak membaca Alquran bagaikan buah kurma, tidak ada baunya tapi rasanya manis. Orang
munafik yang membaca Alquran bagaikan kemangi, baunya sedap tapi rasanya pahit. Dan
perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Alquran laksana brutowali (sejenis labu),
tidak ada baunya dan rasanya pahit, dan perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang
shalih seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, jika tidak dapat minyaknya
kamu akan dapat mencium wanginya, dan perumpamaan orang yang duduk dengan orang
yang jahat seperti orang yang duduk dengan tukang besi, jika tidak dapat besinya kamu akan
dapat asap hitamnya.”

Sejalan dengan perkembangan zaman dewasa ini, hendaknya orangtua  mengajarkan

masalah-masalah akidah, dasar-dasar akhlak, peristiwa-peristiwa sejarah dan membaca

Alquran kepada anak-anak mereka. Jika tidak demikian, maka mereka akan menjadi anak-

anak yang ingkar dan sesat.

338Hadis ini dinilai sebagai hadis syar³f marf’ dengan kualitas perawi dinilai sebagai £iqah ma’mun,
£iqah,dan £iqah ¡adq. Ab D±d, ¢a¥³¥ Sunan Ab D±d, kitab adab, bab orang yang layak dijadikan teman,
hadis nomor 4191. Bukh±r³, ¢a¥³¥ Bukh±r³, kitab keutamaan Alquran, bab keutamaan Alquran dibanding
perkataan-perkataan lainnya, hadis nomor 4632.
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Dengan demikian ada beberapa hal pokok yang harus dididikkan orangtua ke dalam

diri dan jiwa anak-anaknya di antaranya, yaitu:

1. Menanamkan akidah atau keimanan ke dalam diri anak.

2. Membentuk dan membina kepribadian anak sesuai dengan akhlakul karimah.

3. Melatih dan membiasakan anak melaksanakan ibadah.

4. Memelihara dan menjauhkan anak dari azab, siksa dan penderitaan.

Agar pendidikan keluarga berjalan dengan baik, maka haruslah juga ditegakkan di atas

prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Pendidikan harus tunduk pada kaidah pertumbuhan anak

Beberapa tahap di dalam perkembangan anak-anak, adalah sebagai berikut:

Fase pertama: yaitu masa yang berlangsung sampai mendekati usia pubertas. Dalam

fase ini seorang anak menginginkan pilihan-pilihannya, seperti cita-cita, pekerjaan dan

sebagainya. Fase kedua: yaitu masa pemilihan pertama, yang berawal dari masa pubertas.

Pada fase ini seorang anak senantiasa meragukan kemampuan dirinya. Fase ketiga: yaitu masa

pemilihan yang sebenarnya, yang berawal sejak berakhirnya masa puber. Dalam kondisi yang

demikian itulah peranan orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua harus memberikan

pengarahan dan petunjuk serta memaafkan bila suatu saat anak mengalami kesalahan.

(b) Adanya perbedaan-perbedaan antar individu

Setiap individu mempunyai sifat serta kemampuan yang berbeda-beda. Baik perbedaan

antara laki-laki dengan perempuan, atau perbedaan antara sesama jenis kelamin itu sendiri.

Orang tua hendaknya memperhatikan perbedaan tersebut,339 serta memanfaatkan perbedaan

tersebut sebagai dasar (pedoman) dalam melaksanakan pendidikan. Metode pendidikan yang

paling tepat adalah dengan menyesuaikan antara kemampuan akal pikiran dengan bakat dan

cita-cita anak tersebut.

(c) Manusia terdiri dari faktor biologis dan psikologis

Faktor biologis dan psikologismempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila secara

biologis kurang siap dan sebagainya, maka pemikiran juga akan terganggu dan tidak dapat

menerima pelajaran itu dengan baik. Demikian pula sebaliknya, apabila secara psikologis

339Mu¥ammad Rasy³d Dimas, 20 Kesalahan Dalam Mendidik Anak, terj. ‘Abd ar-Rahman Kasdi
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 128.
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kurang sehat, akan berpengaruh terhadap kesehatan badan (fisik). Oleh karenanya, antara

keduanya harus mendapat perhatian yang sama.

(d) Tabiat manusia bukanlah semata-mata baik atau buruk saja

Sebenarnya tabiat manusia itu bukanlah semata-mata baik atau buruk saja, tetapi

potensi untuk menjadi baik atau buruk semua ada, Allah swt. berfirman:

                340

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu
(jalan) kefasikan dan ketakwaannya.”

Ibn Ka£³r dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m menjelaskan bahwa penciptaannya yang

sempurna lagi tegak pada fithrah yang lurus. Dia mengarahkan kepada kekejian dan

ketaqwaan. Artinya Dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang

ditakdirkan untuknya. Dia menjelaskan yang baik dan yang buruk kepadanya.341

Sementara Al-Mar±g³ di dalam Tafs³r al-Mar±g³ menjelaskan bahwa Allah bersumpah

memakai nama jiwa dan Zat yang menciptakannya serta membekalinya dengan kekuatan

rohani dan jasmani, sehingga kedua kekuatan tersebut berfungsi pada pekerjaannya masing-

masing. Kemudian jasad hanya tinggal menurut kemauan jiwa tersebut dengan anggota tubuh

sebagai pelaksananya. Kemudian Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada setiap jiwa

manusia tentang kefasikan dan ketaqwaan serta memperkenalkan keduanya, sehingga ia

mampu membedakanmana yang benar dan mana yang salah,mana petunjuk dan mana

kesesatan, semua itu bisa dipahami oleh orang-orang yang mempunyai mata hati.342

      343

“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan”.

Ibn Ka£ir di dalam Tafs³r Al-Qur’±n al-‘A§³m menjelaskan bahwa dua jalan itu adalah

kebaikan dan keburukan.344 Sementara dalam Tafs³r al-Mar±g³ dijelaskan bahwa Allah telah

340QS. Asy-Syam/91: 7-8.
341Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 10, h. 292-293
342Al-Mar±g³, Tafs³r al-Mar±g³, juz 30, h. 298.
343QS. Al-Balad/90: 10.



284

membekali fithrah manusia itu dengan sesuatu yang bisa membedakan perkara yang baik dan

yang buruk. Kami ciptakan untuk manusia akal dan pikiran yang bisa digunakan untuk

mengingat dan memperhatikan. Dan Kami ungkapkan kepadanya bukti-bikti yang

menunjukkan kepada kebaikan suatu kebjikan serta Kami tunjukkan bahwa dalam kejelekan

itu terdapat banyak aib dan cacatnya. Setelah itu Kami anugerahkan kepadanya kekuatan

untuk menempuh salah satu jalan yang ia sukai. Namun hal itu setelah Kami berikan

kepadanya kemampuan untuk membedakan, memilih dan memperbandingkan, agar

dengannya manusia bisa menempuh jalan yang ia kehendaki.345

(e) Manusia itu bisa menerima atau menolak

Manusia itu terkadang menerima atau menolak terhadap ide-ide baru. Hal ini juga bisa

karena perbedaan dalam tingkat pemahaman. Sehingga ada orang yang dapat menerima

dengan mudah dan ada pula yang sukar. Setiap anak mempunyai tingkatan perkembangan

yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan usianya.

(f) Kaidah pendidikan berbeda sesuai dengan perkembangan anak

Kaidah pendidikan bagi anak kecil berbeda dengan kaidah pendidikan bagi anak yang

sudah dewasa. Pada anak kecil mungkin masih banyak menggunakan perasaan, sedangkan

pada anak yang sudah dewasa menggunakan rasio.

(g)Pendidikan kemasyarakatan terjadi dalam lingkungan

Proses pendidikan tidak hanya terjadi di dalam lingkungan keluarga saja, tetapi juga

terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, seorang anak haruslah dicarikan

lingkungan pergaulan yang baik. Bila kita menghendaki anak kita menjadi anak yang shalih

dan berakhlak mulia, maka janganlah dibiarkan ia berteman dengan orang yang nakal. Sebab

sifat-sifat dan tingkah laku temannya itu, lama kelamaan akan dicontohnya. Orang tua

bertanggungjawab dan menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anaknya.

(h) Pendidikan dapat mewujudkan kebutuhan

Pendidikan itu haruslah dapat mewujudkan kebutuhan perkembangan kepribadian

anak. Pendidikan tidak boleh hanya menitikberatkan pada salah satu saja, tetapi harus

344Ibn Ka£³r, Tafs³r Al-Qur’±n, jilid 10, h. 285.
345Al-Mar±g³, Tafs³r Al-Mar±g³, juz 30, h. 283.
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mencakup perkembangan fisik, pemikiran, kepribadian, pola sopan santun dan sebagainya,

sehingga nantinya betul-betul dapat berkembang secara utuh.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa prinsip-prinsip pendidikan keluarga harus

memperhatikan segala hal-hal yang mencakup kebutuhan anak, terutama pendidikan akidah,

pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan fisik/jasmani, pendidikan minat dan bakat

anak, sehingga segala potensi yang dimiliki anak dapat dibina dan dikembangkan sesuai

kondisi fithrah yang telah diberikan oleh Allah swt.

D.   Penafsiran Ayat-ayat Alquran tentang Pendidikan Keluarga

Keluarga merupakan tempat tumbuh semua nilai kebaikan maupun kejahatan, dan

sebagai awal dari segalanya, awal kegembiraan, penderitaan, pelatihan dan sebagainya,

sehingga melalui pendidikan yang diberikan oleh orangtua di dalam keluarga akan dapat

membentuk pribadi dan masa depan hidup anak.

Orangtua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, maka ia harus

memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

(1) ¢idd³q, yang berarti jujur. Sifat ¡idd³q ini mencakup: pertama, jujur terhadap diri sendiri

dalam arti keterbukaan jiwa dan tidak pernah mau menggadaikan makna hidupnya untuk

perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan. Kedua, jujur terhadap orang lain, dalam

arti berkata dan berbuat benar, juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk

orang lain. Ketiga, jujur kepada Allah, dalam arti seluruh kegiatan termotivasi hanya

untuk ibadah kepada-Nya. Dari ¡idd³q inilah para guru bertanggungjawab bukan hanya

kepada atasan, lebih dari itu mereka bertanggungjawab kepada Allah swt. Dalam

mendidik anak, orangtua harus selalu jujur kepada anak-anaknya. Jika mereka bertanya,

maka orangtua harus memberikan jawaban secara jujur, ringkas, jelas dan mudah

dipahami. Oleh karena itu orangtua harus bisa memberikan motivasi dan dorongan yang

kuat agar anak-anak dapat berlaku jujur.

(2) Istiqamah, Sifat terpuji ini meliputi tiga tahapan: pertama, taqw³m yang berarti

menegakkan atau membentuk sesuatu. Taqw³m ini menyangkut kedisiplinan hidup. Kedua

iqamah, yang berarti tidakan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini istiqamah
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yang berarti tindakan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dari sikap istiqamah ini akan

melahirkan guru keatif yang berdedikasi tinggi dan berakhalak mulia.

(3) Fathanah yang berarti, kecerdasan. Kecerdasan ini meliputi kecerdasan intelektual,

kecerdasan emosional, dan terutama spiritual. Dari guru yang memiliki rasa fathanah

demikian akan lahir anak-anak cerdas dan berakhlak mulia.

(4) Amanah, bisa dipercaya, menghormati, dihormati, dan memberi rasa nyaman kepada

orang lain. Jika seorang guru, ia memberi rasa damai kepada muridnya; jika pemimpin, ia

memberi rasa tentram kepada rakyatnya.

(5) Tabligh, menyampaikan.Sifat tabligh yang harus dimiliki para pendidik meliputi:

pertama, kemampuan berkomunikasi dengan anak didik. Kedua, kepemimpinan. Ketiga,

pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya insani. Dan keempat, kemampuan

diri untuk mengelola sesuatu.

Demikianlah sifat-sifat orangtua yang harus dimiliki dalam mendidik anak-anaknya,

agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik bagi anak-anaknya.

Jika orangtua sibuk mendidik anak-anaknya sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya,

maka ia ³berada di atas jalan yang benar. Anak-anak mendoakannya di masa ayahnya masih

hidup dan setelah kematiannya. Jika terjadi sebaliknya, orantua mengabaikan tanggungjawab

pendidikan anak-anak, maka dia berdosa dan anak-anak akan menjadi malapetaka bagi

dirinya. Orangtua harus bisa memperhatikan anak-anaknya seperti halnya perhatiannya

kepada kekayaan. Bahkan harus lebih dari itu, karena harta materi akan lenyap, sementara

anak merupakan bagian manusia yang tak terpisahkan. Merekalah orang-orang yang akan

memberi manfaat kepada orangtua ketika masih hidup dan setelah mati.

Orangtua yang mengabaikan pendidikan anak-anak tidak dibenarkan dalam agama,

sebaliknya orangtua harus men-ta’d³b (memberikan pelajaran dan sanksi) anak-anak sesuai

dengan kondisi dan kesalahan mereka. 346

Amanah yang dipikul orangtua akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Maka

hendaklah orangtua mempersiapkan jawaban yang tepat (yaitu dengan melaksanakannya

dengan baik) agar bisa bebas dari tanggungjawab. Dan ia akan menuai apa yang dia kerjakan,

346‘Abd al-‘Az³z bin ‘Abdull±h bin B±z, at al. Fataw± a¯-°ifl al-Muslim, cet. 1 (Riya«: D±r al-Qasim,
2005), 2004, h. 132.
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kalau baik hasilnya baik, tetapi jika buruk amalnya maka yang diperoleh juga buruk. Bisa jadi

azab akan menimpanya di dunia ini dengan kehadiran anak-anak yang berbuat jahat

kepadanya, durhaka dan tidak memberikan hak yang harus dilakukan anak kepada orangtua.

Jika orangtua telah berusaha dalam mendidik anak-anak dengan melaksanakan segala

alternatif dan bersikap hikmah, maka hendaklah jangan berhenti sampai di sini. Tapi ia harus

menjadikan doa kepada Allah dan isti’nah (minta tolong kepada-Nya) sebagai sandaran utama

yang harus sering dilaksanakan dalam usaha meraih hidayah Allah dan membina keshalihan

anak-anak. Karena orang yang tidak dibantu oleh Allah niscaya akan merasakan dan kerugian.

Mendidik seorang anak dengan cara memberi keteladanan yang baik merupakan salah

satu cara yang terbaik dalam membiasakannya untuk melakukan sesuatu merupakan faktor

terpenting dalam mendidik anak dan cara yang tepat dalam membina keimanan, ibadah dan

akhlaknya. Sebab, cara tersebut didasarkan pada pengawasan, anjuran dan ancaman. Satu hal

yang tidak diragukan lagi bahwa memberi keteladanan, membiasakan dan mengawasi seorang

anak sejak kecil dapat membuahkan hasil yang terbaik, sedangkan membiasakannya di  waktu

besar sangatlah susah untuk mencapai kesempurnaan.

Dengan memberi keteladanan dan pembiasaan yang efektif dilakukan oleh orang tua,

maka akan dapat merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Namun metode ini

membutuhkan waktu, tergantung kepada sejauh mana anak-anak terbiasa dengan kebiasaan

tersebut. Pembiasaan tersebut misalnya, setiap mulai belajar dan setelah belajar membaca doa

dan selalu membiasakan berkata jujur dan disiplin di dalam keluarga.

Agar orang tua dapat membiasakan anak-anak dalam berbagai macam ibadah dan

kebiasaan baik, maka diperlukan usaha keras dan beragam baik dengan motivasi, ancaman,

contoh, pengawasan dan pendidikan lainnya.347

Jika orangtua membiasakan hal-hal yang baik dalam keluarga, maka hal itu merupakan

usaha pembiasaan. Metode pembiasaan ini merupakan metode yang cukup strategis dalam

pembentukan sikap dan nilai, terutama dalam pembentukan kepribadian sebagai tujuan

pendidikan dalam keluarga.

E.   Aplikasi Pendidikan Keluarga dalam Alquran pada Masa Kini.

347Laila, Kaifa Turabbi, h. 103.
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Di antara kaidah yang tertanam kuat dalam pendidikan Rasulullah saw. adalah bahwa

proses pendidikan dimulai sejak manusia masih berupa janin di dalam kandungan ibunya.

Pendidikan itu kemudian dilanjutkan oleh kedua orangtuanya, kemudian dilanjutkan ke

sekolah bersama guru-gurunya, setelah itu barulah dia memasuki proses pendidikan yang

paling tinggi dan tahapan penyempurnaannya di lingkungan masyarakatnya. Faktor-faktor

eksternal dan kondisi lingkungan masyarakat yang dialami oleh seorang ibu dapat

berpengaruh kepada kondisi janin di dalam kandungannya.348

Setelah dilahirkan oleh ibunya, ia akan berada di dalam lingkungan keluarganya. Di

sini di mulai tahapan baru dalam mendidik yang dilakukan terutama oleh kedua orangtuanya.

Oleh karena itu, ibu merupakan sekolah pertama bagi setiap diri manusia dalam keluarga. 349

Dalam perspektif Islam, sebuah keluarga idealnya diikat oleh 1) kesamaan keyakinan

atau akidah, 2) kesamaan visi dan cita-cita, dan 3) kesamaan semangat dalam beraktivitas atau

beramal shalih. Itulah sebabnya, mengapa Rasulullah saw. menyatakan bahwa, hubungan

antara anak yang shalih dengan orang tuanya tidak akan pernah terputus, meskipun orang tua

mereka telah meningggal dunia.350

Dalam keluarga yang memiliki kesamaan akidah, visi, cita-cita, dan semangat beramal

shalih akan tercipta ketenangan (sakinah) yang didasari oleh mawaddah wa rahmah, yakni

suasana yang penuh dengan cinta dan kasih sayang yang terefleksi dalam suasana aman,

nyaman, tentram, tenteram, damai, dan sejahtera baik secara fisik dan psikologis di kalangan

anggotanya. Interaksi antar seluruh anggota keluarga berlangsung secara timbal balik dan

sarat dengan nilai-nilai afeksi, di mana kasih sayang, pembiasaan, bimbingan, pendidikan, dan

keteladanan dari orang tua selalu hadir di sana. Keluarga seperti inilah yang akan memperoleh

kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.351

Namun manakala kita mencermati kondisi objektif masyarakat dewasa ini, terasa agak

sulit menemukan keluarga sesuai dengan profil sebagaimana dideskripsikan di atas. Kini

sebuah keluarga umumnya hanya diikat oleh hubungan darah semata.Mereka berasal dari satu

348‘Abd al-Kar³m Akhy±w³, Metode Nabi dalam Mendidik dan Mengajar Konsep Pendidikan Sesuai Al-
Qur’an dan Sunnah, terj. Muhayiddin Mas Rida (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), h. 88.

349Ibid., h. 90.
350Al-Rasyidin, Pemikiran Pendidikan,h. 142.
351Ibid. Lihat Ridha Salamah Abu Zaid, Menjadi Orangtua Sejati, Jangan Sekedar Jadi Induk (Jakarta:

Wadi Press, 2005), h. 6.
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ayah dan ibu dan tinggal menetap dalam satu rumah atau tempat tinggal yang sama, tetapi visi

dan cita-cita, dan aktivitas atau amal mereka yang berbeda-beda. Di antara keluarga-keluarga

masa kini, bahkan tidak jarang ditemukan adanya perbedaan aqidah di kalangan anggota

keluarga antara orangtua, bahkan sesama anak atau anggota keluarga lainnya.

Dari sisi waktu, kebanyakan ayah dan ibu sudah disibukkan dengan kerja, pergi pagi

pulang petang, bahkan ada yang sampai larut malam. Anak-anak ada yang tinggal dengan

pembantu, keluyuran dengan teman-teman, atau tinggal diam di rumah bersahabat dengan

televisi, video game, atau playstation. Bagi sebahagian keluar yang keluarga yang mapan

secara ekonomi, sepulang sekolah anak-anak mereka biasanya disibukkan dengan les

Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, seni, melibatkan diri dalam klub-klub olah raga, teman

sebaya dan  lain-lain. Umumnya, seluruh atau sebahagian anggota keluarga baru berkumpul di

rumah pada malam hati, itupun dalam kondisi letih atau lelah, baik secara fisik maupun

psikologis. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama, yang menyebabkan rendahnya

kualitas interaksi di antara mereka.

Potret keluarga seperti di atas memang sangat banyak ditemui di kota-kota besar, dan

kini mulai merambah ke berbagai pelosok desa. Bagi kebanyakan orang tua, tanggungjawab

terpenting yang harus mereka penuhi adalah menyangkut kebutuhan fisik atau biologis anak,

seperti sandang, pangan tempat tinggal. Sedangkan tanggung jawab edukatif, psikologi dan

religius, umumnya ditelantarkan. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan pendidikan dalam

keluarga bagi anak dan anggota keluarga terabaikan.

Sesungguhnya, keluarga muslim khususnya di Asia dan Afrika, saat ini mengalami

kesulitan dalam menanggung beban tanggungjawab dalam menyiapkan dan membentuk

generasi pada tahun-tahun pertama usia anak. Kesulitan tersebut disebabkan oleh beberapa

faktor, antara lain tingginya persentase buta huruf di kalangan orangtua dan buta pendidikan

anak di kalangan intelektual. Juga ketidaktahuan akan pentingnya peranan pendidik dalam

menyiapkan generasi mendatang dan membentuk bangsa yang kreatif, ditambah lagi

melemahnya norma-norma Islam akibat penjajahan intelektual dan kebudayaan Barat di

lingkungan masyarakat Muslim.352 Globalisasi yang bertujuan mengglobalkan nilai-nilai moral

dan peleburan batas-batas kebudayaan  bangsa-bangsa sangatlah berbahaya bagi tatanan

352Ahmad, Ensiklopedi Pendidikan, h. 74.
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keluarga. Di antara dari akibat bahaya tersebut adalah melemahnya hubungan keluarga,

bertambahnya persentase perceraian, lari dari tanggungjawab, dan pengejaran meteri yang

berlebihan sebagaimana masyarakat Barat. Di tambah lagi banyak ibu yang bekerja di luar

rumah, melemahnya pendidikan dan lain-lain. Karena itu di antara tantangan paling penting

bagi masyarakat Muslim saat ini adalah mempersiapkan lembaga terpenting di negara yaitu

keluarga dan sekolah.353

Dari dimensi budaya, berkembangnya nilai-nilai budaya modernitas tampaknya

semakin mengancam nilai-nilai religiusitas dalam keluarga muslim. Dewasa ini tidak sedikit

keluarga muslim yang telah dirusak oleh budaya modernitas, di antaranya: 1) Budaya

materialis yang menggiring keluarga muslim pada perilaku mencintai dunia secara berlebihan,

yang dalam bentuk paling ekstrim terejawantahkan dalam sikap “menuhankan” benda atau

materi. 2) Budaya individualis yang mengedepankan atau mendewakan kepentingan diri dan

kelompok sendiri. 3) Budaya hedonis yang ditandai oleh perilaku mengejar dan

mengedepankan kepentingan, kesenangan, dan kenikmatan fisik-biologis. 4) Budaya

rasionalis yang cenderung mendewakan akal pikiran dan hasil pemikiran manusia.354

Dari sisi lain, keterbelakangan umat Islam dalam kehidupan ekonomi, sepertinya sudah

sampai pada level kefakiran cenderung mendekati seseorang kepada kekafiran. Kafir dalam

konteks ini tidak harus diartikan sebagai murtad atau keluar dari agama Islam, tetapi juga

bermakna mengingkari tugas dan tanggungjawab religius dan edukatif sebagai pendidik utama

dan pertama bagi anak-anaknya. Selain itu, keterbelakangan ekonomi juga berpengaruh

terhadap perilaku hidup bekerja pagi, siang, bahkan sampai larut malam. Dalam kondisi

demikian, pendidikan anak sudah pasti akan terabaikan dan terlantarkan.355

Kemajuan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan perkembangan teknologi, seperti

televisi, internet, mobilephone,356 menyebabkan terjadinya “banjir” informasi, baik yang

bersifat positif maupun negatif, sehingga menembus batas-batas geografis dan demografis.

Dalam kondisi demikian, “sampah” informasi dan berbagai hal negatif lainnya dengan mudah

“membanjiri” akal dan jiwa anak-anak Muslim, yang pada gilirannya sudah pasti akan

353Ibid.
354Al Rasyidin, Percikan Pemikiran, h. 159.
355Ibid.
356Jhon Micklethwait dan Adrian Wooldridge, A Future Perfect: The Challenge and Hidden Promise of

Globalization (New York: Crown Business, 2000), h. 35.
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mempengaruhi tunas-tunas muda yang sedang berada dalam proses pencarian dan

pembentukan jati diri. Dari mulai makanan, cara berpakaian, dan gaya hidup, banyak dicontoh

anak-anak Muslim dari tayangan film, sinetron, dan iklan televisi serta acara-acara yang

tersaji dalam web atau situs-situs internet. Jerih payah orang tua dan guru yang telah

dicurahkan selama ini dalam mendidikkan agama ke dalam diri dan jiiwa anak, hanya dalam

sekejap dirusak oleh tayangan televisi. Hal tersebut akan lebih parah lagi manakala orang tua

tidakmendampingi anak-anaknya dalam berinteraksi dengan televisi dan internet.

Sepenting apapun perumusan sebuah pendidikan keluarga yang integral dan

pembuatan perencanaan yang seksama bagi pertumbuhan manusia, pengelolaan bakat-

bakatnya, juga emosi, mentalitasnya, dan pendayagunaan energinya, ia tetap meniscayakan

adanya realitas pendidikan yang direpresentasikan oleh seorang manusia pendidik yang

dengan perilaku dan pendekatan pendidikannya mampu merealisasikan setiap asas,

pendekatan dan  tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan pendidikan tersebut.357 Dalam

lingkungan keluarga orangtua harus mampu mendidik, membina dan membimbing anak

menjadi anak yang shalih. Untuk mencapai tujuan tersebut orangtua harus menerapkan

pendidikan yang diajarkan dalam Alquran.

Keluarga Islami merupakan benih masyarakat Islami. Bagian paling penting dari benih

itu adalah ibu. Seorang laiki-laki shalih tidak bisa membina keluarga yang baik dan bahagia

tanpa keberadaan ibu yang shalihah yang bisa melahirkan anak-anak yang shalih.358 Anak

menjadikan ibunya sebagai teladan. Ibu sebagai pemberi kehangatan yang mengharapkan

kebaikan untuk anak-anaknya dan yakin dengan kemampuan dan bakat mereka.

Para ilmuwan menegaskan bahwa ibulah yang pertama bertanggungjawab terhadap

kecerdasan anaknya terutama dengan air susu ibunya yang dapat menambah kecerdasan anak,

kemudian pelatihan kecakapan kemandirian anak dengan tidak mengekangnya atau terlalu

melindungi. Anak diberikan kebebasan yang luas agar ia mengetahui kelebihannya,

memberikan kewajiban kepada anak-anak dalam batas-batas kemampuannya, memotivasi

anak untuk berkompetisi, aktif, dan lain-lain. Semua ini dapat meningkatkan kecerdasan

inteligensinya dan emosionalnya.359

357Al-Jauhari, Membangun Keluarga, h. 314.
358Ibid., h. 76.
359Ibid., h. 78.
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Kehadiran ayah di tengah-tengah anaknya dapat melambangkan adanya wewenang,

tanggung jawab, keamanan dan ketenangan. Seorang ayah yang baik harus bisa memberikan

cinta dan kasih sayang yang sejati kepada anaknya.  Tentunya semua ini melengkapi peranan

ibu yang penuh kasih sebagai pendidik dan penasehat.

Hubungan orangtua dengan anak-anaknya merupakan hubungan yang berdasarkan

penilaian yang baik dan kasih sayang yang mendalam terhadap keluarganya. Orangtua yang

baik adalah orangtua yang sangat menginginkan anak-anaknya bahagia dan berhasil dalam

kehidupan secara keseluruhan, termasuk kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, cinta

dan kasih sayang orangtua tidak membuat berpaling dari tujuan utama hidupnya, ataupun

membuat lupa akan tanggungjawab sebenarnya terhadap anak-anaknya.

Anak-anak meniscayakan teladan dalam keluarganya, dan kedua orangtuanya adalah

model teladan yang terbaik baginya. Melalui keduanyalah ia menyerap prinsip-prinsip

keislaman sejak dini dan menempuh kelurusan jalannya. Allah menciptakan karakter jiwa

manusia berupa kecenderungan untuk meniru. Dalam hal ini, Alquran telah menjelaskan

bahwa pada diri Rasululah saw. terdapat contoh teladan yang baik.  Beliau adalah pendidik

yang sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak dan tabiatnya. Beliau memerintahkan

untuk berbicara dengan manusia menurut kadar intelektual mereka, atau dengan kata lain

memperhatikan perbedaan-perbedaan tingkat pemahaman di antara mereka. Beliau juga

memiliki bakat atau talenta, kecenderungan dan pembawaan mereka.360

Sebagai seorang teladan umat, Rasulullah saw. menggunakan metode pembiasaan

dalam rangka untuk membiasakan dirinya agar selalu dalam kebaikan dan ibadah. Rasulullah

saw. adalah orang yang paling banyak melaksanakan shalat, dan menyukai ibadah yang

dilaksanakan terus menerus meskipun kecil. Rasulullah selalu puasa senin dan kamis, dan

tidak puasa pada hari lain raya ‘Idul Fitri. Biasanya seseorang itu berbuat dengan

kebiasaannya sehari-hari. Artinya, apabila seorang terbiasa berkata dusta, maka berkata dusta

akan menjadi kebiasaan, jika kebiasaannya sering memfitnah, maka dia akan terbiasa dengan

memfitnah. Sebaliknya, apabila seseorang dalam kebaikan, maka dia akan terbiasa dengannya.

Orangtua harus membiasakan anak agar beriman kepada Allah dengan sepenuh

hatinya, bahwa tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga melatih dan

360Al-Jauhari, Membangun Keluarga, h. 314.
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membiasakan anak-anak menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jika orang tua

mendapatkan anaknya mengerjakan perbuatan mungkar atau berbuat dosa seperti mencuri,

atau mengeluarkan kata-kata kotor, hendaklah diperingatkan bahwa itu adalah perbuatan

mungkar dan hukumnya haram.

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang paling meyakinkan

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak dalam moral, spiritual dan

sosial. Hal ini karena orangtua adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, yang akan

ditirunya dalam tingkah lakunya, dan sopan santunnya, disadari ataupun tidak, bahkan

tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran orangtua tersebut, baik dalam ucapan atau

perbuatan, diketahui atau tidak diketahui.361

Keteladanan mempunyai pengaruh yang lebih besar bagi anak dari pada nasehat dan

ucapan. Seorang anak membutuhkan teladan yang baik, dan anak mengambil teladan dari

orang tuanya atau para gurunya. Karena dia mempunyai kecenderungan untuk meniru dan

mencontoh, maka anak akan meniru perilaku orang yang dia sukai, serta tampil seperti orang

yang dia sukai.362 Keteladanan akan bernilai positif jika pelaksana tugas pembinaan anak juga

adalah seorang mukmin.363

Jika orang tua memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya; dengan

berbakti kepada orang tuanya, maka anak-anak yang tumbuh dalam situasi dan kondisi yang

demikian akan berusaha mencontoh sikap orang tuanya. Sebaliknya, jika orang tua sendiri

melakukan perbuatan durhaka orang tuanya maka sang anak tentu akan meniru dan

melakukan hal yang sama kepada dengan orang tuanya.364

Bagaimana besarnya usaha yang dipersiapkan untuk kebaikan, bagaimana suci

beningnya fithrah, ia tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok

pendidikan utama, selama ia tidak melihat orang tua sebagai teladan nilai-nilai moral yang

tinggi. Kiranya sangat mudah bagi orang tua untuk mengajari anak dengan berbagai metode

pendidikan, tetapi, teramat sukar bagi anak untuk melaksanakan berbagai metode tersebut,

361‘Ulw±n, Pendidikan Anak, jilid 2, h. 2.
362Ibid.
363Al-Hulaibi, Dasar-dasar Pembinaan Anak-anak Muslim, cet. 1 (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), h.

128.
364Al-Mar±g³, Tafs³r Al-Mar±g³, h. 146.



294

ketika ia melihat orang yang membimbing pendidikannya, yang memberikan arah tidak

mengamalkan metode-metode tersebut, tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Pada hakikatnya, peniruan itu berpusat pada tiga unsur365yaitu:

1. Kesenangan untuk meniru dan mengikuti. Lebih jelasnya hal itu terjadi pada anak-anak dan

remaja. Mereka terdorong oleh keinginan samar yang tanpa disadari membawa mereka

pada peniruan gaya bicara, cara bergerak, cara bergaul, atau perilaku-perilaku lain dari

orang yang mereka kagumi. Masalah timbul ketika mereka bukan hanya meniru hal-hal

posistif. Pada gilirannya, mereka mulai meniru perilaku-perilaku buruk. Dalam hal ini,

Alquran telah memberikan peringatan kepada para orang tua, terutama ayah. Ketika

seorang ayah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, semaksimal mungkin dia

harus berusaha untuk memelihara kedudukannya sebagai sosok teladan bagi anaknya,

sebagaimana firman Allah swt. (QS. Al-Furq±n/25: 74).

Allah menyifati hamba-hamba-Nya dengan sifat kasih sayang sehingga mereka

berhasrat mendapat kesenangan melalui istri dan anak-anaknya, sebagaimana halnya

mereka ingin menjadi imam dan teladan.

2) Kesiapan untuk meniru. Setiap periode usia manusia memiliki kesiapan dan potensi yang

terbatas untuk periode tersebut. Karena itulah, Islam mengenakan kewajiban shalat pada

anak yang usianya belum mencapai tujuh tahun dengan tetap menganjurkan kepada orang

tua untuk mengajak anaknya meniru gerakan-gerakan shalat. Namun, orang tua harus tetap

memperhitungkan kesiapan dan potensi ketika anak-anak meniru seseorang. Biasanya

kesiapan untuk meniru muncul ketika manusia tengah mengalami berbagai krisis,

kepedihan lainnya. Dari sanalah, manusia-manusia itu mencari anutan atau pemimpin

yang seluruh perilaku individual dan sosial akan ditiru. Begitulah, kondisi lemah dapat

membawa manusia pada peniruan terhadap pihak-pihak yang lebih kuat sehingga seorang

anggota senantiasa meniru ayahnya.

3) Setiap peniruan terkadang memiliki tujuan yang sudah diketahui si peniru atau bisa jadi

juga tujuan itu sendiri tidak jelas, bahkan tidak ada. Pada dasarnya, di kalangan anak-anak,

peniruan lebih cenderung didorong oleh tujuan kehidupan yang difensif, yaitu

kecenderungan mempertahankan dunia individual karena seolah-olah dia berada di bawah

365Ibid. h. 263-266
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bayang-bayang individu yang kuat dan perkasa, yang membuat orang lemah menirunya.

Dari peniruan ini, dia merasa memperoleh kekuatan dan keperkasaan, yaitu sejenis

kekuatan individu yang menjadikan orang lain kagum sehingga menirunya dalam segala

hal. Kegiatan meniru itu akan meningkat menjadi kagiatan berpikir yang memadukan

kesadaran, keterkaitan, peniruan dan perasaan bangga jika pada perkembangannya

kesadaran dalam peniruannya meningkat.

Dalam pendidikan Islam, peniruan yang berkesadaran ini meningkat menjadi ittib±‘

yang jenisnya akan terus meningkat bila disertai petunjuk atau pengetahuan tentang tujuan dan

cara peniruan, sebagaimana firman Allah swt. (QS. Ysuf/12: 108).

Melalui konsep peniruan yang Islami, anak-anak kita akan memahami bahwa meniru

dan mengikuti jejak para pemimpin kaum muslimin generasi pertama akan memberikan

kebahagiaan, kekuatan, kegagahan, dan ketaatan kepada Allah swt.

Pola pengaruh keteladanan berpindah kepada peniru melalui beberapa bentuk, dan

bentuk yang paling penting366 adalah:

1) Pemberian pengaruh secara spontan.

Pengaruh yang tersirat dari sebuah keteladanan akan menentukan sejauhmana

seseorang memiliki sifat yang mampu mendorong orang lain untuk meniru dirinya, baik dalam

keunggulan ilmu pengetahuan, kepemimpinan, atau ketulusan. Dalam kondisi yang demikian,

pengaruh keteladanan itu terjadi secara spontan dan tidak disengaja. Ini berarti bahwa setiap

orang yang ingin dijadikan panutan oleh orang lain harus senantiasa mengontrol perilakunya

dan menyadari bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah atas segala

perbuatan yang diikuti oleh khalayak atau ditiru oleh orang-orang yang mengaguminya.

2) Pemberian pengaruh secara sengaja

Pemberian pengaruh melalui keteladanan bisa juga dilakukan secara sengaja.

Misalnya, orang tua mengajarkan tentang kejujuran kepada anak-anaknya. Orang tua

mengajarkan cara shalat kepada anak-anaknya, dan ibadah-ibadah yang lainnya.367

Orang tua yang ingin mendidik anaknya menjadi dermawan dapat memberi contoh,

misalnya dengan berbagi dengan tetangga yang miskin. Kebiasaan yang berlanjut terus setiap

366An-Nahl±w³, Pendidikan Islam, h. 266-268.
367Ibid., h. 267.
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hari, insya Allah akan memberi pengaruh besar pada jiwa anak, sehingga kelak ia menjadi

dermawan seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Demikian pula bila setiap selesai shalat

magrib orang tua membaca Alquran dan anak-anaknya mendengar serta menyaksikan

perbuatannya, lama-kelamaan akan tumbuh semangat pada mereka untuk selalu membaca

Alquran setiap hari karena ingin mencontoh perbuatan orang tuanya.368

Hal yang paling masuk akal ketika orangtua menginginkan anaknya menjadi orang

shalih adalah dengan cara orang tua membiasakan berakhlak karimah, mengingat orang tua

adalah contoh utama bagi anaknya. Anak akan menjadi mulia jika orang tua memberikan

keteladanan yang mulia. Keteladanan dari orang tua adalah cerminan pendidikan akhlak bagi

anaknya. Anak adalah peniru yang ulung dan ia cenderung meniru orang yang menjadi

teladannya, yaitu orang tuanya.369

Melalui contoh seperti ini, anak akan lebih mudah memahami dari pada melalui

perintah atau larangan. Oleh karena itu dalam mendidik, hendaklah orang tua memberikan

teladan seperti Rasulullah saw. Member teladan kepada para sahabatnya.

Dalam hal ini Rasulullah saw. telah memberikan teladan langsung kepada para sahabat

sehingga mereka telah banyak mempelajari masalah keagamaan sesuai dengan permintaan

Rasulullah saw. agar mereka meneladani beliau.

Orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak, harus bisa

memberi teladan yang baik dalam keluarga. Oleh karena itu ada hal-hal yang dapat dilakukan

dalam pendidikan akhlak anak,370antara lain:

1. Menjadi teladan atau menjadi contoh kepada anak akan akhlak yang mulia.

2. Menciptakan suasana dan peluang kepada anak untuk berakhlak mulia.

3. Menunjukkan kepada anak bahwa orang tua selalu mengawasi sikap mereka.

4. Menjauhkan anak dari temannya yang memungkinkannya berakhlak tercela.

5. Menjaga anak agar tidak mengunjungi tempat yang dapat merusak akhlaknya.

368Mu¥ammad Thalib, Ensklopedi Keluarga Sakinah XII, Kiat dan Seni Mendidik Anak (Yogyakarta:
Pro-U Media, 2008), h. 257.

369Asadullah Al-Faruq, Mendidik Balita Mengenal Agama, (Solo: Kiswah Media, 2010), h. 140.
370Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan (Jakarta: Al-

Husna, 1986), h. 358-384. Lihat juga Muhammad Usman Najati, Jiwa dalam Pandangan Para Filosof  Muslim,
terj., Gaji Saloom (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 253-255.



297

6. Membiasakan anak untuk hidup bersahaja agar mereka mampu bersikap sabar dalam

menghadapi kesulitan hidup

7. Mendidik anak adab makan, mandi, berpakaian, tidur, dan sebagainya yang telah diatur

dalam Islam termasuk doa-doa yang mengiring aktivitas tersebut.

8. Mengajarkan anak dan membiasakan mereka untuk membaca Alquran setiap hari.

9. Mengajarkan anak cerita-cerita tentang para Nabi, Rasul, sahabat Rasul, dan orang-orang

shalih lainnya dalam sejarah Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta

anak-anak kepada mereka sekaligus menjadikan mereka sebagai idola dan teladan.

10. Memberikan respon atas akhlak anak, yakni dengan memberikan penghargaan atas akhlak

yang baik dan memberikan hukuman atas akhlak yang buruk.

11. Membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang bersifat jasmiah. Hal ini selain

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak dan menghindarkan anak dari sifat malas.

12. Membiasakan anak untuk bersikap rendah ha

13. .ti dan menghargai orang lain.

14. Mendidik anak untuk tidak bersifat materialis.

15. Melarang anak untuk melakukan sumpah, baik sumpah yang benar maupun bohong. Hal

ini dimaksudkan untuk mendidik anak untuk tidak menganggap ringan sumpah.

16. Membiasakan anak untuk berkata-kata dengan perkataan yang baik serta melarang mereka

untuk berkata-kata kotor dan mencela.

17. Mengajarkan anak untuk sabar menerima hukuman, khususnya bila menerima hukuman

dari guru. Hal ini bertujuan untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan.

18. Memberikan anak waktu untuk istirahat dan rekreasi.

19. Jika anak telah remaja (baligh), mereka diharuskan untuk tetap melaksankan shalat wajib

setiap waktu dan menjalankan ibadah-ibadah wajib lainnya.

20. Menanamkan dalam jiwa anak rasa takut melakukan perbuatan-perbuatan dosa.

Oleh karena itu diharapkan kepada orangtua di rumah agar sebisa mungkin menjadi

teladan terbaik bagi anak mereka dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, seperti

mendirikan shalat dan menceritakan hikayat orang-orang shalih di hadapan mereka. Pada usia

ini, kemampuan untuk meniru di dalam diri anak sangat aktif, dan teladan terbaik di

hadapannya adalah orangtua dan orang-orang di sekitar mereka.
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Seorang ayah Muslim tidak boleh mengabaikan anaknya, tidak mengawasinya, dan

membiarkannya membaca sendiri tanpa membimbing dan mengarahkan apa yang sebaiknya

dibaca anak. Kedua orangtua harus mencegah masuknya buku-buku bacaan yang kurang

bermanfaat dan koran-koran tabu pada anak. Namun, bukan dengan cara melarang dan

intimidasi, sebab hal itu justru akan membuat anak semakin menyenangi dan menerima

bacaan-bacaan tersebut. Melainkan dengan cara memalingkannya pada buku-buku bacaan

yang bermanfaat, menarik dan mendorong kecenderungannya ke arah hal-hal yang baik. Di

sinilah pentingnya buku-buku cerita Islam umum dan buku-buku kisah-kisah teladan bagi

anak-anak yang bisa menstimulus mereka untuk membaca, sesuai dengan daya pikir mereka

dan bisa membekali perasaan mereka dengan perasaan Islami.

Seharusnya orangtua sudah mulai mengajarkan Alquran sejak dini, agar ruh Alquran

mengalir di hatinya dan cahaya-cahayanya merebak ke ruang-ruang pemikiran, dan inderanya.

Juga agar ia tumbuh dewasa dengan kebiasaan mencintai pada Alquran, terikat dengannya,

tunduk pada perintahnya, menjauhi larangannya, berakhlak dengan akhlaknya, dan meniti

jalan yang digariskannya.

Orangtua harus melakukan pembiasaan belajar Alquran kepada anak agar anak dapat

rajin, tekun dan disiplin dalam belajar membaca Alquran. Karena sifat anak yang masih labil,

orangtua perlu memberikan motivasi kepadanya secara terus-menerus, baik motivasi materi

maupun motivasi psikologis. Motivasi ini dalam rangka menggali dan mengaktualkan potensi-

potensi positif yang ada dalam diri anak, sebelum potensi negatif mempengaruhi jiwa anak.

Motivasi orangtua juga diperlukan dakam rangka memberi warna kepada anak.

Peran motivasi dari orangtua ini bertambah penting mengingat banyak kendala yang

menjadikan anak tidak rajin, dan disiplin dalam belajar Alquran, seperti kendala lingkungan,

televisi misalnya, teman yang buruk, dan kendala berupa malu dan sifat merasa bisa. Dua

kendala terakhir, yaitu sifat malu dan sifat merasa bisa merupakan kendala yang perlu

diantisipasi orangtua, karena dengan mengedepankan sifat malu dan merasa bisa pada anak,

maka anak akan terhalang dari belajar.

Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan motivasi yang perlu dibangun dalam

diri anak ketika orangtua berusaha membudayakan tradisi belajar Alquran pada anak. Cinta
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kepada Allah merupakan puncak hidup yang harus diraih anak, dan belajar Alquran

merupakan bukti nyata anak cinta kepada-Nya.

Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai motivasi bagi anak adalah satu-satunya

cinta yang menjamin anak kelak tidak pernah kehabisan daya untuk berprestasi menujun

keridhaan Allah. Dalam hal ini orangtua perlu mengingatkan kisah dalam Alquran tentang

kisah Luqman ketika mendidik anaknya dalam usahanya menanamkan kecintaan anaknya

kepada Allah, terutama tentang tauhid dan pengawasan Allah terhadap setiap detik perbuatan

manusia. Dia memberikan sekian banyak nasehat, kaitannya dengan landasan mencintai Allah.

Dalam aplikasi pendidikan keluarga masa kini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai

berikut yaitu:

(1) Mengakui akidah tauhid, dalam arti meyakini sebagai konsep tertinggi manusia dalam

mengenal Allah swt., sifat-sifat dan nama-nama-Nya, serta mengakui tauhid sebagai

pengatur kehidupan muslim dan kehidupan masyarakat.

(2) Memberikan perhatian penuh terhadap nilai-nilai Islam dan menumbuhkan anak dalam

perilaku dan akhlak mulia, melalui pengenalannya terhadap rukun iman dan rukun Islam

serta pada saat anak mempelajari Alquran dan hadis Nabi saw.

(3) Mewujudkan keseimbangan antara jasmani dan ruhani, serta antara dunia dan akhirat.

(4) Mengadakan dialog dengan akal dan hati untuk kebahagiaan manusia muslim.

(5) Mendidik manusia muslim agar memiliki sifat amanah dan tanggungjawab pada setiap

perbuatan dan perkataannya.

(6) Mengembangkan kepandaian berpikir secara ilmiah pada seorang muslim.

(7) Mencetak manusia muslim yang menghormati pekerjaan pada segala bidang dan

memahamkannya dengan tabiat hubungan manusia pada keluarga dan masyarakat.

(8) Menemukan peradaban Islam yang merupakan sumber syariat setiap waktu dan tempat.

(9) Menghindari segala pemikiran yang bertentangan dari ajaran Alquran dan Sunnah Nabi.

(10) Memperbaiki perilaku dan meluruskannya sesuai dengan ajaran Islam.

(11) Mempersiapkan pribadi muslim yang shalih.371

371Fuhaim Mu¡¯af±, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim, terj. Wafi Marzuki Ammar (Suarabaya:
Pustaka Elba, 2009), h. 31-32.
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Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa aplikasi pendidikan keluarga pada masa kini

adalah sebagai berikut:

1) Mengajarkan anak tentang rukun iman, rukun Islam, dan ihsan serta menyuruh mereka

untuk menghafalkannya.372 Hal ini dilakukan agar anak dapat mengetahui dan memahami

serta menghafalkan tentang rukun iman yang enam perkara, rukun Islam yang lima perkara

dan ihsan. Pengajaran rukun iman, rukun Islam dan ihsan ini dapat disampaikan dengan

menggunakan metode pengajaran seperti hafalan, latihan, pengulangan, pembiasaan,

keteladanan terutama dari orang tua.

2) Mendidik anak agar senantiasa cinta kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, meminta

pertolongan hanya kepada Allah, serta beriman kepada Allah swt. Untuk meringankan

beban penderitaannya, hal ini dapat dilakukan dengan menanamkan kecintaan kepada

Allah, memohon pertolongan dari-Nya, selalu merasa diawai dan beriman kepada Allah

swt. Dengan demikian diharapkan metode ini mampu mendorong dan meningkatkan rasa

cintanya kepada Allah swt. dan merasa dilihat oleh Allah setiap saat di manapun mereka

berada serta akan senantiasa merasakan bahwa hanya Allah swt. tempat meminta, dan yang

paling layak untuk dicintai sebagai Rabb (Tuhan) Yang Maha Penyayang bagi hambanya.

3) Mencintai Rasulullah saw., keluarga dan para sahabatnya. Setelah mencintai Allah swt.,

anak dianjurkan untuk mencintai Rasulullah saw. sebagai uswah hasanah dalam segala

aspek kehidupannya. Oleh karena itu dianjurkan kepada anak agar senantiasa dapat

meneladani Rasullullah dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi.

4) Mengajarkan Alquran kepada anak sejak kecil. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan

mereka pada sebuah keyakinan bahwa Allah swt. adalah Rabb mereka, dan Alquran adalah

firman-Nya, sehingga Alquran dapat bersemayam ke dalam jiwa mereka, cahaya bersinar

di dalam pikiran mereka, intelektualitas mereka dan semua panca indera mereka, serta agar

mereka menerima Alquran sejak kecil dan tumbuh menjadi dewasa atas kecintaan kepada

Alquran, keterkaitan erat dengannya, menunaikan semua perintah dan menjauhi larangan-

larangan-Nya, berakhlak dengan akhlak Alquran serta berjalan sesuai dengan manhaj-nya.

Tujuan ini dapat ditempuh melalui metode sebagai berikut:

372Mu¥ammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, terj. Salafuddin Ab Sayyid (Surakarta Pustaka
Arafah, 2003), h. 165-166.
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(a)Memberikan pengajaran Alquran dengan cara memahami dan menghafal Alquran.

(b)Memberikan hadiah dan pujian kepada anak yang dapat menghafal Alquran.

(c)Memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengamalkan Alquran.

5) Menanamkan rasa takut dan takwa kepada Allah swt. di dalam jiwa anak-anak dengan jalan

membukakan mata mereka agar dapat melihat suatu kekuasaan yang penuh mu’jizat, dan

suatu kerajaan besar yang serba mengagumkan, mikro maupun makro yang hidup dan mati,

pepohonan yang hidup dan tumbuh, bunga-bungaan yng indah dan beraneka warna, dan

berjuta-juta ciptaan Allah lainnya yang mengagumkan.

6) Mendidik keteguhan aqidah dan siap berkorban untuk mempertahankannya. Sesungguhnya

aqidah memerlukan pengorbanan. Semakin besar suatu pengorbanan, maka keteguhan jiwa

pun akan semakin kuat. Kesungguhan merupakan inti dari sebuah keistiqamahan.

7) Mengajarkan anak wudhu’, mandi, dan membersihkan najis dari badan pakaian.

8) Mengajarkan dan melatih anak-anak melaksanakan perintah shalat.

9) Membiasakan anak-anak melakukan puasa baik puasa wajib maupun puasa sunnat.

10) Melatih dan membiasakan anak-anak untuk berzakat, berinfak dan bersedekah.

11) Mengenalkan ibadah haji pada anak sejak dini, yaitu mengajak anak untuk menonton

siaran yang ditayangkan televisi mengenai pelaksanaan ibadah haji, ajak anak untuk

mengunjungi asrama haji guna menyaksikan pelatihan haji yang dilakukan calon-calon

jamaah haji, dan ajarkan anak untuk melakukan praktek ibadah haji seperti yang

dilakukan oleh jamaah haji sesungguhnya.

12) Mengajarkan dan membiasakan anak-anak dzikir terutama setelah selesai shalat yaitu

membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, serta membaca dan menghafal doa-doa sehari-

hari, yaitu doa mau makan dan doa sesudah makan, doa mau tidur dan doa bangun tidur

doa masuk dan keluar rumah, dan doa-doa yang lainnya.

Selanjutnya orangtua juga harus mengajarkan dan membiasakan anak-anak untuk

berdoa memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orangtua mereka:
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          373

“Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang
mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).”

                             
  374

“Ya Tuhanku, ampunilah aku, kedua ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan
beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. dan janganlah Engkau
tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu selain kebinasaan.”

                      375

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah
mendidik aku waktu kecil.”

                       
             376

“Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau
anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal shalih
yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-
hamba-Mu yang shalih.”

373QS.Ibr±h³m/14: 40-41.
374QS. N¥/71: 28.
375QS. Al-Isr±’/17: 24.
376QS. Al-Ahq±f/46: 15.
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BAB   VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Konsep pendidikan Islam dalam keluarga adalah suatu proses pendidikan yang

dilakukan orangtua dalam keluarga muslim sejak awal pembentukan keluarga berdasarkan

kepada Alquran dan As-Sunnah. Di sini orangtua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

memelihara, mendidik, membimbing dan mengarahkan anak sesuai dengan petunjuk Allah

swt. dan Rasul-Nya agar dapat menjadi insan kamil (manusia sempurna) yaitu muslim yang

bertakwa sehingga dapat menjadi khalifah di bumi serta mengabdikan diri sebagai hamba

Allah swt. yang ikhlas yang pada akhirnya mereka semua terhindar dari siksa api neraka.

Aspek-aspek pendidikan keluarga adalah tujuan pendidikan yaitu meneguhkan

kembali fithrah anak, membentuk anak menjadi anak yang shalih yaitu penyejuk mata

(qurrata a’yun) bagi orangtua. Anak yang memiliki kepribadian seorang muslim yaitu anak

yang memiliki sifat-sifat seorang muslim yang disebut dengan’ibadurrahman (hamba-hamba

ar-Rahman yang dikasihi-Nya), yaitu insan yang menggambarkan pribadi muslim yang tulus

ikhlas dalam kehidupan di dunia ini. Aspek-aspek pendidikan keluarga selanjutnya adalah

orangtua sebagai pendidik, anak sebagai peserta didik, materi, metode, dan evaluasi

pendidikan keluarga yang dikaji beradasarkan Alquran dan Hadis.

Prinsip-prinsip pendidikan keluarga yang terkandung di dalam Alquran adalah

pendidikan keimanan, pendidikan  ibadah, pendidikan akhlak dan pendidikan mu’±malah.

Pendidikan akidah, mengajarkan tentang ketauhidan untuk tidak berlaku syirik dalam diri anak

sebagai bekal hidup utama untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pendidikan

ibadah, mengajarkan anak untuk beribadah kepada Allah dengan mendirikan shalat sebagai

tiang agama yang akan membentengi diri dari perbuatan keji dan mungkar. Pendidikan akhlak,

mendidik anak untuk menjadi pribadi muslim yang berakhlak mulia, baik hubungannya

dengan Allah swt. (tidak musyrik), hubungannya sesama manusia (birrul walidain amar

ma’rf nah³ mungkar), tidak sombong dan sederhana dalam berjalan, serta hubungannya

dengan diri sendiri. Pendidikan muamalah, mengajarkan anak untuk bermu’amalah dengan
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melakukan amar ma’rf nah³ mungkar yang merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk

mendakwahkan ajaran Allah swt.

Konsep pendidikan keluarga dalam Alquran adalah pendidikan yang menanamkan

dan membina keimanan, melatih dan membiasakan anak melaksanakan ibadah, membentuk

kepribadian anak yang berakhlak mulia terutama berbakti kepada kedua orangtua, serta

menjaga dan memelihara keluarga dari siksa api neraka. Di samping itu prinsip keteladanan

dari orangtua kepada anaknya adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam

rangka mewujudkan anak yang shalih. Karena orangtua adalah guru yang pertama dan utama

bagi anak di dalam keluarga.

Dari ayat-ayat Alquran diperoleh penjelasan bahwa pendidikan yang harus diajarkan

kepada anak yaitu bersyukur kepada Allah, berbakti kepada orangtua, mendirikan shalat, amar

ma’ruf nahi mungkar, dan berakhlak mulia. Sedangkan bentuk larangan Allah adalah larangan

berbuat syirik, larangan bersikap sombong dan berlebihan.

B. Saran

1. Menyarankan kepada para seluruh orangtua, kepala keluarga (suami) dan isteri sebagai ibu

dari anak-anak di dalam rumah tangga, agar membimbing dan mengarahkan pendidikan

keluarga yang taat pada prinsip-prinsip pendidikan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-

Nya sebagaimana termaktub di dalam Alquran dan Hadis Rasulullah saw, sehingga

terwujud keluarga Qur’ani yang dapat mewujudkan generasi-generasi Rabbani, anak-anak

yang ¡±li¥, anak-anak yang menjadi qurrata a’yun bagi kedua orangtuanya dan pemimpin

bagi  orang-orang yang bertakwa.

2. Menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar berkenan mengkaji dan mengembangkan

konsep Alquran yang memuat prinsip tauhid, ibadah dan akhlak serta keteladanan, agar

kajian terhadap ayat-ayat Alquran dapat digali secara mendalam dan komprehensif,

sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Pendidikan

Islam.
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9. Al-Baqarah/2:132,133,233 Madaniyah
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