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ABSTRAK 

KONSEP ADIL TERHADAP KELUARGA  

DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM  

(Kajian Ayat dan Hadist Tarbawi) 

 

Oleh:  

AYYU NIDA 

1611010351 

 Keluarga adalah tempat pertama dimana anak mendapatkan pendidikan. 

Misalnya pendidikan islam, pendidikan sosial, dan pendidikan yang mengajarkan 

tentang ilmu dunia dan akhirat. Orang tua sebagai guru, sebagai pendidik, dan 

sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Orang tua juga sangat berperan penting 

dalam masa tumbuh kembang anak dari mulai di dalam kandungan sampai anak 

tumbuh dewasa dan melangkahkan kakinya untuk membina rumah tangga sendiri. 

Di dalam keluarga kerap terjadi perselisihan, perdebatan,dan perbedaan pendapat, 

namun keluarga adalah tempat untuk kembali dan berkeluh kesah. Pentingnya 

keadilan dalam keluarga menjadi hal utama yang harus dijunjung bagi setiap 

anggota keluarga. Terutama orang tua, sebagai orang tua kita harus bisa 

menerapkan sikap adil antara anak yang satu dengan yang lain. Meskipun 

terkadang, memang terdapat perbedaan dari cara mengurusnya sehingga kita 

mungkin tanpa sadar membedakan anak yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, 

perbedaan kasih sayang atau perlakuan ketidak adilan dalam keluarga yang 

dilakukan orang tua dapat memicu terjadinya kecemburuan, rasa iri hati, dengki, 

dan hasad di dalam diri anak tersebut. Hal hal demikian yang membuat keluarga 

menjadi tidak harmonis. Maka dari itu, orang tua benar-benar harus dapat 

memahami tentang perintah bersikap adil yang telah di tegaskan dalam Al- 

Qur‟an dan hadist. Al-Qur‟an adalah Kalaamullah yang merupakan mukjizat yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur‟an merupakan perkataan 

Allah yang berisikan petunjuk dan syariat bagi manusia agar mendapatkan jalan 

yang benar.Al-Qur‟an adalah kitab yang menerangkan hukum-hukum syariat dari 

segi halal haram dan hal lain yang berkaitan dengan hidup manusia. Menurut al- 

Shubhi al-Shalih, kata al-Hadits juga merupakan bentuk isim dari tahdits, yang 

mengandung memberitahukan, mengabarkan.berdasarkan pengertian inilah, 

selanjutnya setiap perkataan, perbuatan atau penetapan (taqrir) yang didasarkan 

kepada Nabi Muhammad Saw. dinamai dengan al-Hadist.  

Kata Kunci: Adil, Keluarga, Al-Qur’an, Hadist  
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MOTTO 

 

                         

                  

 

Artinya: “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.” (QS. An-Nahl:90)
1
 

 

 

 

 

                                                             
1
 Depatemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: Karya Toha Putra, 

1995), h. 277 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejatinya pada saat ini banyak sekali orang yang menganggap dirinya 

telah sepenuhnya bersikap adil, padahal keadilan merupakan sesuatu yang 

bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dideskripsikan bahkan diterapkan dalam 

kehidupan sehari hari.  

Misalnya dalam lingkup keluarga, antara orangtua dengan anak banyak 

yang merasa telah merasa memberikan perlakuan, reward, punishment dengan 

adil. Begitu juga dalam dunia pendidikan, pendidik merasa telah memberikan 

perlakuan, reward, punishment dengan adil kepada peserta didik. Padahal yang 

mendapatkan keadilan belum tentu merasa penerapan adil tersebut telah tepat.  

Fungsi keluarga adalah sebagai penyambung keturunan, atau untuk 

menghasilkan keturunan. Akan tetapi, dari sisi yang lain keluarga memiliki 

fungsi sebagai sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan di peroleh 

awal mulanya dari keluarga terutama orangtua.  

Tugas utama orangtua ialah menjaga agar anak anak selalu merasa 

aman, kemudian memupuk rasa mandiiri sesuai dengan usianya. Sikap adil 

orangtua terhadap anak- anaknya dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. 

Sikap adil dalam konteks ini bukan berartiharus member barang yang selalu 

sama terhadap satu anak ke anak yang lain. Akan tetapi member hal setiap anak 

sesuai kebutuhannya masing masing, itulah adil yang sebenarnya.  
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Kata Adil berasal dari bahasa Arab, yakni: عدل  yang berarti: al-

sawiyyah yaitu penyamarataan (equalizing) dan kesamaan (leveling), lawan 

dari kata al-zulm dan al-jauh (kejahatan atau penindasan).
2
 Adil sangat 

berkaitan dengan hukum, seperti memberi hak hak kepada setiap individu, atau 

menimbang agar tidak berat sebelah.  

Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam 

rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan 

merugikan dirinya sendiri.
3
 Itulah adil yang sesungguhnya, tidak pandang 

buluh walaupun hal tersebut dapat merugikan diri sendiri atau orang terdekat.  

Salah satu sikap orang tua yang sangat penting untuk selalu diterapkan 

adalah selalu berlaku adil sebatas kemampampuan kepada anak-anaknya. Hal 

ini dikarenakan ketidakadilan sangat besar pengaruh buruknya terhadap 

pertumbuhan anak-anak. Karena anak merupakan karunia dan amanah dari 

Allah SWT. yang harus selalu dijaga. Ada dua hal yang harus diperhatikan 

orangtua terhadap anak, pertama; kebutuhan materi dan kedua; kebutuhan non 

materi.
4
 Dimana untuk memenuhi kebutuhan itu orangtua diharapkan dapat 

memenuhinya dengan seadil adilnya.  

Wujud sikap adil yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka, 

tentunya berbeda-beda dan tidak sama. Antara memberi kebutuhan dan uang 

jajan kepada anak pertama dan anak kedua, atau antara memberi uang jajan ke 

                                                             
2
 Lawis Ma‟luf, al-munjid, (Beirut: tp, 1937), h.491 

3
. Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1996), h.50  
4
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2003), 

h.189 
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anak perempuan maupun ke anak laki-laki. Komunikasi yang diberikan orang 

tua terhadap anak yang satu dengan yang lain bisa saja tidak selalu sama, 

seperti halnya orang tua memberikan uang saku ke Lala Rp 2.000,00 

sedangkan Lulu diberi uang saku Rp 5.000,00 itu karena Lulu anak pertama 

yang kebutuhannya lebih banyak dan pulang sekolah lebih sore daripada Lala. 

Akan tetapi, walaupun hal ini sudah dapat dikategorikan adil menurut orang 

tua, berbeda dengan persepsi si anak yang dapat menyebabkan salah persepsi 

antara anak kepada orang tuanya yang menganggap orang tuanya pilih kasih 

dan berlaku tidak adil kepada anak pertama dan lebih menyayangi anak kedua. 

Sehingga menyebabkan salah satu anak merasa iri terhadap saudara 

kandungnya yang lain.  

Adil juga dapat diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang 

yang menjadi haknya, oleh Ibrahim Mustafa menyebutkan dalam kitab 

mu‟jamnya arti adil adalah mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi 

kewajibannya.
5
  

Menurut sosiolog Islam Ibnu Khaldun, adil adalah meletakkan sesuatu 

pada tempatnya. Maksudnya memenuhi hak-hak orang yang berhak dan 

melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban sesuai dengan fungsi dan peranannya 

dalam masyarakat. 

                                                             
5
 Ibrahim Mustafa, Al-Mu‟jam al-Wasit,(Theheran:al-Maktabag al-Ilmiyyah,1934), h.593. 
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Secara etimologis al-adl berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; 

atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (al-musawah). Istilah lain dari 

al-adl adalah al-qist al-misl (sama bagian atau semisal).  

Keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian “meletakkan sesuatu 

pada tempatnya” (wad syai‟ fi maqamih). Ibnu Qudamah, ahli fikih mazhab 

Hanbali, mengatakan keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, 

motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah 

dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada 

dalil lain yang menentangnya. 

Secara terminologis adil berarti suatu sikap yang bebas dari 

diskriminasi dan ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah 

orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif 

(hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. 

Sebagaimana firman Allah Swt: 

                          

                         

         

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
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lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6
 

 

Ketika terjadi petengkaran antar anak- anak, hendaknya orangtua tidak 

memihak secara tidak adil. Yang semestinya dilakukan adalah meneliti dengan 

sebenar benarnya siapa yang salah, agar pertengkaran itu tidak terjadi lagi di 

kemudian hari. Karena dengan bersikap tidak adil memiliki dampak negative, 

yaitu menimbulkan perasaan iri, dengki, dan dapat merusak keharmonisan 

keluarga.  

Sikap iri sangat berbahaya karena akan memenuhi otak seseorang dan 

menjadikan sempitnya pikiran. Sikap iri juga dapat menyebabkan 

terganggunya jiwa seseorang, apalagi para remaja yang masih memiliki masa 

depan dan cita-cita yang tinggi, keyakinan prasangka dan persepsi mereka juga 

akan mengantarkan ke perbuatan yang buruk dan membawa bahaya terhadap 

hak saudara kandung dan orang tuanya sendiri. Jika seseorang diselimuti 

dengan prasangka dan persepsi yang buruk maka akan berdampak buruk 

terhadap kehidupan dan lingkungannya. 

                          

        

“Bunuhlah Yusuf atau buanglah Dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) 

supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu 

hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik.” 

                                                             
6
 (Q.s. Al-Maidah : 8) 
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Begitulah rasa benci dan persepsi buruk yang melampaui batas, hingga 

pada akhirnya setan membuat penilaian mereka menjadi kacau dan salah jalan. 

Rasa cinta ayah mereka terhadap Yusuf sangat besar dan semakin tampak 

bertambah dimata mereka. Akhirnya perbuatan yang sangat tercela dan 

berbahaya menjadi langkah yang ringan untuk dilakukan dalam upaya 

membunuh saudara yang berasal dari ayah yang sama.  

Oleh karena itu, sebagai orang tua harus bisa lebih berhati-hati dalam 

bersikap terhadap anaknya dan harus mampu berlaku adil, walaupun di satu 

sisi, sebenarnya orang tua juga ingin anak-anaknya memperlakukannya dengan 

adil. Berbuat adil kepada anak sama dengan menyatukan hati mereka, 

menguatkan cinta, hubungan mereka dan adil merupakan sebab menjadi 

timbulnya rasa kasih sayang anak terhadap orang tuanya. Perlakuan yang adil 

dari orang tua terhadap anak sangat membawa pengaruh terhadap tumbuh 

kembang mereka, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, mampu menjadi 

orang yang bersikap toleran, pluralis serta mampu menghargai perbedaan yang 

ada di lingkungannya.
7
 

Akan tetapi, jika kita sebagai orangtua bersikap adil itu dapat mencegah 

kedengkian dan kebencian. Berlaku adil juga dapat mewariskan kecintaan dan 

kerukunan antara saudara dan membantu mereka agar berbakti dan mendoakan 

kedua orangtua. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda : 

 

                                                             
7
 Maria Ulvah dkk, Parenting With Love: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta 

dan Kasih Sayang, (Bandung: Mizania, 2010), hlm. 29. 
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 ََ َ َواْعِدىُىا بَْيه أَْوالَِدُمْم    فَاتَّقُىا َّللاَّ

Artinya : Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berlaku adil lah kalian 

terhadap anak anak kalian (HR. Muslim). 

 

Hadits ini dipahami oleh para ulama sebagai bentuk larangan bagi 

orang tua dalam bersikap pilih kasih terhadap anak kesayangan entah karena 

anak tertua, anak terakhir, anak berprestasi, anak paling saleh, anak paling 

berbakti dan seterusnya. 

Kewajiban adil terhadap anak termasuk faktor yang paling penting 

untuk kematangan jiwa adalah bersikap adil terhadap anak. Oleh karena 

itulah,islam sangat menekankan keadilan dan persamaan.  

Orangtua sejatinya sebagai pendidik harus menekankan sikap adil 

kepada anak, bagaimana bersikap adil dalam mendidik nya sehari hari, agar 

tumbuh kepribadian yang baik dalam jiwa anak dikemudian hari. Karena, sikap 

yang adil, mendidik secara adil akan memberi contoh dan teladan yang akan 

berguna bagi anak kelak nanti.  

Anak yang selalu dididik dan diperlakukan adil dengan sebagaimana 

mestinya, akan tumbuh menjadi anak yang bijaksana dan menumbuhkan jiwa 

yang akan selalu menetapkan keadilan tanpa pandang buluh.  
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Secara umum, seorang muslim melihat bahwa bersikap adil adalah 

suatu kewajiban.
8
 Karena Allah Swt telah memerintahkan hal ini dalam firman-

Nya: 

                  …     

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat..”
9
 

Salah satu hak anak adalah tidak mengistimewakan salah satu di antara 

mereka dibandingkan saudaranya yang lain, dalam hal pemberian dan hibah. 

Tidak boleh memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya sedangkan dia 

tidak memberikan kepada anaknya yang lain.  

Hal tersebut termasuk perbuatan curang dan zalim, padahal Allah 

Ta‟ala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Perbuatan semacan itu akan 

menyebabkan kekecewaan anak yang tidak diberi dan menimbulkan 

permusuhan di antara mereka, bahkan terkadang permusuhan terjadi antara 

anak yang tidak diberi dengan orang tua mereka.
10

 

Sebagaimana telah disebutkan, sikap pilih kasih orang tua kepada 

beberapa anaknya dampaknya sangat buruk dan pasti akan dirasakan oleh 

orang tua itu sendiri, dan bahkan akan membahayakan salah satu anak mereka 

yang dikasihi lebih dari yang lainnya. 

                                                             
8
 Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri, Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim, 

cet. 9, (Solo: Insan Kamil, 2016), h.267 
9
 (QS. An-Nahl [16] : 90) 

10
https://muslimah.or.id/7417-orang-tua-wajib-bersikap-adil-terhadap-semua-

anaknya.html (Diakses pada 25 Febuari 2020 pukul 19:31) 

https://muslimah.or.id/7417-orang-tua-wajib-bersikap-adil-terhadap-semua-anaknya.html
https://muslimah.or.id/7417-orang-tua-wajib-bersikap-adil-terhadap-semua-anaknya.html
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 Berkata Syaikh Abdul Ghani an-Nablisi menjelaskan kepada kita 

tentang masalah ini, “Pilih kasih orang tua terhadap anaknya akan 

menimbulkan permusuhan, kedengkian, dan kebencian di antara sesama anak-

anak itu sendiri, kemudian akibat selanjutnya akan terjadilah pemutusan 

hubungan keluarga disebabkan oleh sikap pilih kasih orang tua mereka.
11

 

Dampak lain yang tak kalah buruknya, akan muncul dimasa mendatang 

generasi yang durhaka kepada orang tuanya dan generasi yang selalu 

menimbulkan permusuhan dengan saudara-saudara mereka sendiri.
12

 

Telah jelas Allah perintahkan hambanya untuk bersikap adil, terutama 

dalam Pendidikan, karena pendidikan bersifat sangat penting bagi semua 

orang. Keadilan juga merupakan sifat yang wajib ada dalam diri setiap orang. 

Karena apabila ia mampu bersikap adil untuk dirinya sendiri, maka sudah pasti 

ia mampu untuk bersikap adil terhadap orang lain. 

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

fokus masalah dalam penelitian ini hanya pada pembahasan “KONSEP  ADIL 

TERHADAP KELUARGA”.  

2. Sub Fokus Penelitian 

Sub Fokus dalam penelitian ini adalah “KONSEP ADIL TERHADAP 

KELUARGA PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Kajian Ayat dan 

Hadist Tarbawi)” 

                                                             
11

 Tahqiqul Qadhiyah fil Farqi bainar Risywah wal Hadiyah h.217 
12

 Lihat Huququl Abna‟ „alal Aba‟ h.346 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas untuk mempermudah penulis 

masalah diatas dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimanakah konsep adil perspektif pendidikan islam? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Adil Terhadap Keluarga  

Perspektif Pendidikan Islam ( Kajian Ayat dan Hadist Tarbawi). 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat 

baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya adalah: 

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemikiran 

terhadap ilmu pendidikan islam, terutamanya mengenai aspek keadilan 

dalam pendidikan.  

2. Bagi Pembaca dan Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca 

dan penulis, sehingga para pembaca dapat memahami dan menjalankan hal 

hal tentang bagaimana kewajiban bersikap adil dalam perspektif 

pendidikan islam agar menjadi pendidik yang professional kelak. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Dan setelah melakukan penelusuran kepustakaan, maka terdapat beberapa 

sumber yang telah membahas mengenai adil dan keadilan, akan tetapi belum 

ada yang membahas mengenai keadilan terhadap keluarga perspektif 

pendidikan islam. Akan tetapi setidaknya telah ditemukan penelitian yang 

secara metodologisnya sejenis, yakni sebagai berikut: 

Pertama, Listriana Fatimah pada tahun 2010 di UNS Surakarta, dengan 

judul skripsi “Hubungan Persepsi Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga dan 

Pola Asuh Orang Tua (Studi di Jombang)” dalam penelitian ini persepsi anak 

terhadap pola asuh yang diberikan orang tua sudah sesuai begitupun persepsi 

dari orang tua terhadap anak, sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila 

ayah, ibu, anak, kakek dan nenek mempunyai pemikiran dan persepsi yang 

sama sehingga sejalan, kebutuhan yang diberikan kepada anak dari orang tua, 

sudah cukup sesuai sehingga tidak menyebabkan banyak pertikaian, ada 

hubungan yang signifikan antara persepsi anak terhadap orangtua dan 

keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitian ini membahas tentang persepsi 

anak terhadap pola asuh yang diberikan orang tua
13

, sedangkan yang dalam 

skripsi yang akan peneliti bahas yaitu tentang konsep adil terhadap keluarga 

yaitu antara orang tua dan anak perspektif pendidikan islam. 

Kedua, Imroatun dalam skripsinya yang berjudul “Hukuman dalam 

Pendidikan Islam Menurut Abdullah Nashih Ulwan (Telaah Atas Kitab 

                                                             
13

 Listriana Fatimah, “Hubungan Persepsi Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga dan 

Pola Asuh Orang Tua (Studi di Jombang)”, Skripsi, (Surakarta: UNS Surakarta, 2010), hlm. 32-45. 
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Tarbiyatul Aulad Fil Islam” yang berisi, bahwa hukuman boleh diberikan 

kepada anak dengan syarat tidak membebani mental anak dan pendidik harus 

mengetahui  tabiat anak dan sifatnya sebelum diberi hukuman.
14

 Sedangkan 

dalam skipsi yang penulis bahas adalah mengenai adil dalam keluarga pada 

tempatnya misalnya dalam memberi reward, begitu juga dalam memberikan 

hukuman. 

Ketiga, Kholifah, Tahun 2017, di UIN Sunan Ampel, Semarang, dengan 

judul skripsi “Dampak Prasangka Buruk Anak Terhadap Orang Tua (Telaah 

Q.S Yusuf ayat 8-10)” dalam penelitian ini terdapat kasus di Desa Gedangan 

Sidoarjo, didapatkan anak yang merasa tidak diberikan kasih sayang secara adil 

oleh orang tuanya. Hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang 

merugikan dirinya sendiri maupun orang tuanya, disebabkan adanya 

komunikasi yang kurang baik antara orang tua dan anak, karena di dalam 

sebuah keluarga harus menjalin komunikasi yang baik agar terjalin 

keharmonisan.
15

 

                                                             
14

 Imroatun, Hukuman dalam Pendidikan Islam Menurut Abdullah Nashih Ulwan (Telaah 

Atas Kitab Trbiyatul Aulad Fil Islam), skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2002), H. 108-

109 
15

 Kholifah, “Dampak Prasangka Buruk Anak Terhadap Orang Tua (Telaah Q.S Yusuf 

ayat 8-10)”, Skripsi, ( Surabaya: UIN Sunan Ampel , 2017), hlm. 35-64. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang terhadap 

Konsep Adil Terhadap Keluarga dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian 

Ayat dan Hadist Tarbawi), maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan 

bahwa keadilan pada dasarnya bersifat abstrak, sehingga banyak yang tanpa 

sadar melalaikan perintah untuk bersikap adil terutama di dalam lingkup 

keluarga. Adil pada dasarnya adalah memberikan hak dan kewajiban yang 

tepat pada sasarannya tanpa menunjukkan indikasi berat sebelah atau tidak 

sama rata. Adil merupakan hal yang sangat penting karena adil adalah 

meletakkan sesuatu pada tempatnya, sebagaimana mestinya keadilan tersebut 

dijalankan.  

Konsep adil telah banyak ditegaskan di dalam Al-Qur‟an dan Hadist. 

Banyak sekali ayat ayat dan hadist yang membahas betapa pentingnya bersikap 

adil. Adil terhadap keluarga dalam perspektif pendidikan dapat dihubungkan 

dengan arti adil dalam ilmu hadist yaitu, keadilan diartikan sebagai sifat yang 

tertancap didalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertaqwa dan memelihara 

harga diri. Menjauhi dosa dosa besar, seperti syirik, sihir, membunuh, 

memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang 

berkecamuk, menuduh zina wanita baik- baik, menyakiti kedua orang tua, serta 

menjauhi perkara perkara mubah yang dinilai mengurangi harga diri.  
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Keluarga merupakan madrasah utama bagi anak, dimana dari orang tua 

lah anak mendapatkan pendidikan islam dan pendidikan yang lain untuk 

pertama kalinya. Sangat penting bagi orang tua untuk benar benar mengetahui 

dan mendalami bagaimana perintah bersikap adil di dalam Al-Qur‟an dan 

Hadist. Untuk dapat menerapkan nya di dalam kehidupan berkeluarga. 

Keadilan terhadap keluarga sangat perlu untuk di terapkan untuk menciptakan 

keluarga yang harmonis dan menjunjung tinggi pendidikan islam yang 

berdasarkan kepada Al-Qur‟an dan Hadist. Sebagai orang tua yang menjadi 

pilar dalam keluarga sangatlah penting bagi orang tua untuk dapat bersikap adil 

dalam hal apapun, terutama dalam hal mendidik anak sebagaimana 

membekalkan anak ilmu dunia dan akhirat. 

Anak yang mendapatkan perlakuan yang adil dari orang tua akan 

terbentuk karakter yang baik, karena dilandasi dan didasarkan dengan keadilan 

dan kasih sayang, sehingga anak tumbuh tanpa didasarkan dengan sifat iri hati, 

hasad, dendam, dan jauh dari sifat tercela yang lain. Perbuatan baik dari anak 

anak akan tumbuh dari keadilan orang tua terhadap mereka. Oleh karena itu, 

keadilan orang tua sebenarnya merupakan pendidikan bagi anak anaknya.  

Keadilan yang gagal di  terapkan di dalam keluarga akan mendatangkan 

suatu masalah dan menjadikan keluarga tidak saling percaya, bahkan saling 

curiga satu sama lain. Ketidak adilan terhadap anak satu dengan yang lain juga 

dapat menimbulkan sifat iri hati, dengki, dan prasangka buruk yang akan 

membawa anak tersebut tumbuh dalam kepribadian yang tidak baik dan tidak 

diharapkan di dalam keluarga.  Tentunya orang tua lebih suka jika seluruh 
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anaknya sama sama berbuat baik terhadapnya dan tidak suka jika hanya 

sebagian dari anak anaknya saja yang berbuat baik kepadanya.  

Oleh sebab itu, sebagai orang tua sangat penting untuk tahu bagaimana 

keluarga menerapkan sikap adil yang telah tertulis di dalam Al-Qur‟ dan 

Hadist, sebagai bekal untuk membina keluarga yang bahagia dan jauh dari sifat 

tercela. Sehingga dapat menghasilkan keturunan yang berkepribadian baik 

karena sedari kecil telah mendapatkan keadilan.  

B. Saran-saran 

Hasil akhir penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada 

yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

penelitian ini dapat dilanjutkan dan diuji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis 

dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan 

masyarakat.  

Sebagai seorang muslim sudah sepantasnya dan seharusnya beretika 

yang baik karena hal ini dapat menjadikan muslim yang mempunyai budi 

pekerti yang baik.  
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