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ABSTRAK

PERAN WANITA MUSLIMAH DALAM PENDIDIKAN ANAK
MENURUT DR. MUHAMMAD ALI AL-HASYIMI

Oleh:
HUDARIANA JAMIL

Ibu merupakan Madrasah yang paling utama dalam pembentukan 
keperibadian anak. Disamping itu ia sangat berperan sebagai figur central yang di 
contoh dan di teladani dengan perilaku atau moralitas melalui arahan dalam berbgai 
keutamaan yang mulia. Untuk mencapai keutamaan ini seperti menanamkan akhlak 
terpuji baik terhadap keluarga maka para ibu perlu sekali memperhatikan anaknya 
sejak dini. Rumusan masalah yang penulis gunakan adalah “Bagaimanakah peran 
wanita muslimah kepada anaknya menurut Dr. M. Ali al-Hasyimi?”

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk membuka wawasan wanita 
muslimah sebagai ibu dan kewajiban terhadap anak-anaknya. Skripsi ini 
menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu jenis penelitian 
yang mengacu kepada khazanah kepustakaan seperti buku-buku, artikel atau 
dokumen-dokumen yang lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan metode dokumentasi yaitu suatu cara pencarian data mengenai hal-hal atau 
variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
agenda dan sebagainya. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode 
analisis isi (content analysis) yaitu sebuah analisis yang digunakan untuk 
mengungkap, memahami dan menangkap isi karya.

Hasil analisis dari penelitian penulis adalah wanita muslimah sebagai ibu 
khususnya memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk mmbentuk 
keperibadian anak itu sendiri, karena keperibadian anak terbentuk tergantung 
bagaimana cara sang ibu dalam mendidiknya. Peran dan tanggung jawab wanita 
muslimah terhadapanaknya menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi mencakup 
Mengetahui tanggung jawab terhadap anak-anaknya, menggunakan cara yang baik 
dalam mendidik anak-anak, memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak, tidak 
pilih kasih terhadap putra-putrinya, tidak membeda-bedakan dalam mencurahkan 
kasih sayang kepada putra-putrinya, tidak menyumpahi anak, mewaspadai segala hal 
yang mempengruhi pembentukan dan pembinaan anak, menanamkan akhlakul 
karimah pada anak.
Kata Kunci : Peran, Muslimah, Pendidikan Anak.
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MOTTO

                 

            

“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”.1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahan Ringkasan Tafsir, (Bandung : JABAL,

2010), h.560
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka 

penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun 

judul yang penulis bahas adalah “PERAN WANITA MUSLIMAH DALAM 

PENDIDIKAN ANAK MENURUT DR. MUHAMMAD ALI AL-HASYIMI”

1. Peran

Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah bagian yang di 

mainkan seorang pemain (dalam sandiwara, film dan sebagainya).1 Peran yang di 

maksud dalam kalimat di dalam skripsi ini adalah peran yang menunjukan fungsi dari 

seorang muslimah yang bergelar Ibu dalam menjalankan kewajiban kepada anaknya 

di dalam keluarga.

2. Wanita Muslimah

Wanita secara harfiah disebut kaum perempuan. Kaum wanita dewasa.2

Sedangkan muslimah adalah penganut agama Islam wanita (perempuan muslim).3

Wanita muslimah dalam hal ini adalah wanita yang berkedudukan sebagai seorang 

Ibu dari anak-anaknya.

                                                          
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :  Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), h.725
2 Hasan M. Noer, Potret Wanita Shaleha, (Jakarta : PT.Pemadani, 2004),  h.1
3 Ibid, 944
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3. Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran kepada manusia 

dalam upaya  mencerdaskan dan mendewasakan anak.4 Maksud pendidikan disini 

adalah pendidikan yang di berikan kepada anak menurut Dr.Muhammad Ali Al-

Hasyimi.

4. Anak

Anak adalah (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang 

belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan 

keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang 

dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.5 Maksud 

anak-anak disini adalah anak ataupun anak-anak yang menjadi tanggung jawab ibu 

ataupun ayahnya dalam memberikan pendidikan maupun kasih sayang.

5. Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi

Dr. Muhammad Ali Hasymi adalah anak kedua dari 8 orang bersaudara. 

Ayahnya, Teungku Hasyim, pensiunan pegawai negeri dan mempunyai satu orang 

istri bernama Zuriah Aziz yang dikaruniai 7 orang anak yaitu Mahdi A Hasjmy, 

Surya A Hasymi, Dharma A Hasymi, Gunawan Hasymi, Mulya Hasymi, Dahlia A 

Hasymi, Kamal A Hasymi.

Adapun riwayat pendidikan Dr. Muhammad Ali al-Hasyimi adalah 

Government Inlandsche School Montasie Banda Aceh, sebuah lembaga pendidikan 

                                                          
4 Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta : Amzah,2015), h.1
5 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia,1994), h.148
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setingkat sekolah dasar (SD), Madrasah Thawalib di Padang Panjang, baik pada 

jenjang pendidikan tsanawiyah (menengah tingkat pertama) maupun jenjang ‘aliyah 

(menengah tingkat atas), Al-Jami‘ah al-Qism Adabul Lughah wa Tarikh al-Islamiyah 

(Perguruan Tinggi Islam, Jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam) di Padang, Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Karir yang telah di raih Dr. Muhammad Ali al-Hasyimi adalah sebagai 

berikut :

1. Tahun 1975 diangkat sebagai guru besar (Prof) dalam ilmu dakwah oleh IAIN 

Ar-Raniry, Banda Aceh.

2. Gubernur Aceh periode 1957-1964

3. Gubernur diperbantukan Menteri Dalam Negeri Jakarta periode 1964-1968.

4. Ketua Majelis Ulama Aceh.

5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Jamiah Ar Raniry, Darussalam, Banda 

Aceh.

6. Tahanan dalam penjara Jalan Listrik, Medan, karena dituduh terlibat dalam 

pemberontakan Daud Beuereueh di Aceh, September 1953 - Mei 1954.

7. Kepala Jawatan Sosial Daerah Aceh, Kutaraja (1946-1947)

8. Kepala Jawatan Sosial Sumatera Utara (1949)

9. Inspektur Kepala Jawatan Sosial Sumatera Utara (1949)

10. Inspektur Kepala Jawatan Sosial Provinsi Aceh (1950)

11. Kepala Bagian Umum pada Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial 

Kementerian Sosial di Jakarta (1957)
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Dr. Muhammad Ali Hasimy gemar membaca dan mendengarkan musik. 

Sebagai sastrawan, ia telah menerbitkan 18 karya sastra, 5 terjemahan, dan 20 karya 

tulis lainnya antara lain:

1. Kisah seorang pengembara, sajak, diterbitkan oleh Pustaka Islam, Medan 

1936

2. Sayap terkulai. Buku ini merupakan kisah roman perjuangan yang selesai 

ditulis dalam tahun 1938, namun tidak sempat diterbitkan, kerana 

naskahnya hilang di Balai Pustaka, ketika pendudukan Jepang.

3. Dewan sajak, Centrale Courant, Medan 1938.

4. Bermandi cahaya bulan, roman pergerakan, diterbitkan oleh Indiche 

Drukrij, Medan 1939 (Edisi Jakarta diterbitkan oleh Bulan Bintang, 1978)

5. Melalui jalan raya dunia, roman masyarakat, diterbitkan oleh Indiche 

Drukrij, Medan 1939 (Edisi Jakarta diterbitkan oleh Bulan Bintang, 1978).

6. Suara azan dan lonceng gereja, roman antara agama, diterbitkan oleh 

Syarikat Tapanuli, 1940. Edisi Jakarta diterbitkan oleh Bulan Bintang, 

1978 dan edisi Singapura diterbitkan oleh Pustaka Nasional, 1982.

7. Cinta mendaki, roman filsafat/perjuangan, tidak terbit kerana naskahnya 

hilang pada Balai Pustaka Jakarta ketika pencerobohan Jepang.

8. Dewi Fajar, diterbitkan oleh Aceh Simbun, Banda Aceh 1943. Buku ini 

merupakan roman politik.

9. Tanah Merah, Bulan Bintang, Jakarta 1950. Buku ini merupakan salah satu 

buku roman perjuangan.
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10. Meurah Johan, Bulan Bintang, Jakarta 1950. Buku ini mengisahkan 

mengenai roman sejarah Islam di Aceh.

11. Pahlawan-pahlawan Islam yang gugur, Bulan Bintang, 1956, 1971, 1974 

dan1981. Edisi Singapura diterbitkan oleh Pustaka Nasional, 1971 dan 

1982. Buku ini merupakan saduran dari karya berbahasa Arab.

12. Kerajaan Saudi Arabia, Bulan Bintang, Jakarta 1957. Buku ini merupakan 

riwayat perjalanan A. Hasjmy ke Saudi Arabia.

13. Rindu bahagia, Pustaka Putro Canden, Banda Aceh 1963. Buku ini 

merupakan kumpulan sajak dan cerpen (cerita pendek).

14. Jalan kembali, Pustaka Putro Canden, Banda Aceh 1963. Buku ini 

merupakan kumpulan sajak yang bernafaskan Islam.

15. Semangat kemerdekaan dalam sajak Indonesia baru, Pustaka Putro Canden, 

Banda Aceh 1963.

16. Sejarah kebudayaan dan tamadun Islam, Penerbit IAIN Ar-Raniry, Banda 

Aceh 1969.

17. Yahudi bangsa terkutuk, Pustaka Faraby, Banda Aceh 1970.

18. Sejarah hukum Islam, Majlis Ulama Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh 

1970.

19. Hikayat perang sabi menjiwai perang Aceh lawan Belanda, Pustaka 

Faraby.
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20. Islam dan ilmu pengetahuan modern, Pustaka Nasional, Singapura 1972. 

Buku ini merupakan terjemahan dari Bahasa Arab.6

Muhammad Ali al-Hasyimi merupakan seorang penulis yang dalam hal ini 

pemikirannya terhadap peran wanita muslimah khususnya kewajiban terhadap 

anaknya, akan penulis teliti menjadi kajian pustaka untuk memenuhi tugas akhir 

meraih gelar strata 1 (satu) pada Universitas Islam Negeri Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul “Peran Wanita Muslimah Dalam 

Pendidikan Anak Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi” adalah sebagai berikut :

1. Peran wanita muslimah perlu di pelajari dan di pahami, agar dapat di jadikan 

sebagai penuntun atau acuan bagi para wanita muslimah dalam menjalani 

tanggung jawabnya sebagai wanita muslimah terhadap Rabb Nya, terhadap 

keluarga dan lingkungannya bahkan terhadap dirinya sendiri, khusnya dalam 

hal ini tanggung jawab dan kewajibannya sebagai ibu terhadap anak-anaknya

2. Ajaran Islam sangat komprehensip dalam mengatur kehidupan manusia dari 

berbagai aspek kehidupan namun tidak banyak orang-orang yang 

memahaminya. Sehingga, perlu adanya khasanah keilmuan terhadap ajaran-

ajaran islam kepada masyarakat terutama pemahaman mengenai bagaimana 

menjalani kehidupan sebagai wanita muslimah yang baik khususnya dalam 

peran seorang wanita muslimah yang bergelar ibu terhadap anak-anaknya.

                                                          
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Hasyimi
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3. Peran wanita muslimah yang di kemukakan oleh Dr. Muhammad Ali Al-

Hasyimi, meliputi materi-materi pendidikan yang berlaku menyeluruh 

terhadap wanita muslimah. Sehingga, hal tersebut sangat penting di kaji dan 

di ketahui oleh wanita muslimah hal ini menyebapkan penulis tertarik untuk 

mengkajinya.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang berpedoman kepada Al-qur’an dan As-

Sunnah telah menetapkan wanita sebagai hamba Allah, sebagai Isteri, sebagai Ibu 

dari anak-anak dan sebagai anggota dari masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai 

hamba Allah, wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki terutama 

dalam bidang ibadah. Baik dalam shalat, zakat, ataupun dalam beramar ma’ruf nahi 

munkar. Dalam Q.s. At-Taubah : 71 yang berbunyi :

                 

                

       

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, 

mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada 
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Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.7

Eksistensi wanita dalam kehidupan masyarakat di akui sebagai bagian dari 

rahmatan lil’alamin. Pembahasan wanita terkait langsung dengan pria, dalam Islam 

diajarkan adanya persamaan antar manusia, baik antara pria dan wanita maupun antar 

bangsa, suku maupun keturunan.8

Wanita muslimah menurut islam adalah wanita yang menganut agama islam 

dan menjalankan segala kewajiban serta perintah Allah SWT yang terkandung dalam 

agama islam. Menjadi wanita muslimah yang baik hendaknya menjadi cita-cita setiap 

wanita karena wanita muslimah tentunya disukai Allah SWT dan juga orang-orang 

disekitarnya. Untuk menjadi wanita muslimah sejati atau wanita shalehah menurut 

islam maka ia harus memenuhi segala kewajiban baik sebagai seorang anak, istri, ibu 

dan peranan lainnya dalam kehidupan. Adpun kriteria wanita muslimah menurut 

ulama’ salaf adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
2. Melaksanakan Kewajiban sebagai muslim
3. Menutup aurat
4. Memiliki akhlak yang baik
5. Berbakti pada orangtua dan suami
6. Memiliki ilmu dan mampu mengurus keluarganya.9

                                                          
7 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahan Ringkasan Tafsir, (Bandung : JABAL, 

2010),  h.198
8 Fauzie Nurdin, Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan, (Yogjakarta, Gama 

Media, 2009), h.31
9 Nashirudin , Menjadi Muslimah Sejati dalam presfektif Islam, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 

h.10
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Kerap kali wanita di identikan dengan keindahan dan kecantikan, demi tampil 

memukau mereka sanggup mempertaruhkan waktu, tenaga bahkan biaya yang tidak 

sedikit tetapi sayang banyak wanita yang hanya berfokus pada kecantikan fisik 

semata. Kecantikan muslimah adalah memadukan antara kecantikan fisik dan 

kecantikan ruhani. Menurut Abu Ihsan Al-Atsari dalam bukunya yang berjudul 

“Kecantikan Wanita dalam Presfektif Islam” wanita muslimah yang baik  harus 

memadukan antara kecantkan fisik dan ruhaninya adapun kriteria tersebut beliau 

memaparkan antara lain sebagai berikut :

1. Menebar kasih sayang kepada orangtua
2. Menebar kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya
3. Menebar kasih sayang kepada sesame
4. Wanita cantik symbol kelemah lembutan
5. Wanita muslimah cantik yang murah hati dan suka berbagi
6. Wanita muslimah yang cantik memiliki pribadi yang kuat dan tegar.10

Aidh Al-qarni dalam muqadimah bukunya yang berjudul “Menjadi Wanita 

Paling Bahagia” mengatakan bahwa wanita yang paling bahagia dengan agama dan 

akhlaknya tanpa mutiara, tanpa kalung, dan tanpa emas tetapi dengan tasbih yang 

bagaikan pembawa kabar gembira bagaikan tetes hujan, bagaikan fajar, bagaikan 

pancaran cahaya dan bagaikan awan di dalam sujud, dalam do’a dalam kedekatan 

dengan tuhannya dalam renungan di antara cahaya lauhul mahfudz dan kitab-kitab-

nya dalam kilatan cahaya dari gua hira dari utusan tuhanmu pada bangsa arab dan 

romawi maka engkaulah wanita yang paling bahagia di dunia dalam hatimu yang 

bersih yang engkau suburkan dengan dekat kepada Allah. 

                                                          
10 Abu Ihsan al-Atsari, Wanita cantik dalam Presfektif Islam, ( Bandung : Imam Adz Dzahabi, 

2015), h.17
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Dan memiliki rumus 10 kata “jangan” untuk menghindari kesedihan 

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jangan, menghabiskan usiamu dengan melakukan perbuatan yang membawa 

bencana, seperti ingin balas dendam dan berselisih tanpa ada kebaikan di 

dalamnya.

2. Jangan, mengutamakan harta dan mengumpulkannya, daripada menjaga 

kebahagiaanmu, kesehatanmu dan istirahatmu.

3. Jangan, mencari-cari kesalahan orang lain, dan melupakan kekurangan diri 

sendiri.

4. Jangan, bersemangat dalam melayani nafsu dan memberi apa yang menjadi 

permintaannya.

5. Jangan, menghabiskan waktu dengan tidak melakukan apa-apa atau 

menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia.

6. Jangan, melalaikan kebersihan tubuh, rumah dan membiarkan bau yang tidak 

sedap.

7. Jangan, mengonsumsi minuman yang diharamkan, obat terlarang dan 

menghisap rokok.

8. Jangan, selalu mengingat musibah, dan kesalahan yang terlanjur terjadi.

9. Jangan, menghamburkan uang untuk hal yang terlarang, berlebihan dalam 

perkara mubah dan meremehkan ketaatan.
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10. Jangan, melupakan hari akhir, dan tidak mempersiapkan bekal untuknya.11

Dalam majalah Al-Mar’ah Sholihah penulis bernama Sholikin al-Izzudin 

menerangkan bahwa wanita muslimah adalah wanita yang akan selalu terikat dengan 

aturan agama yang menyangkut dirinya sebagai seorang yang beragama islam seperti 

kewajiban yang untuk merealisasikan rukun iman dan rukun islam serta aturan lain 

yang merupakan konsekuensi dari kedua hal tersebut ataupun kewajiban yang terkait 

dengan kedudukan sebagai seorang wanita seperti larangan dan kewajiban pada masa 

haid terutama  kewajiban menutup aurat.12

Demikianlah pendapat para penulis buku best seller menjelaskan pengertian 

wanita muslimah maupun kriteria dan hal apa saja yang perlu di lakukan oleh seorang 

wanita muslimah supaya kehidupan yang di jalaninya mendatangkan kebaikan untuk 

diri serta lingkungannya dan yang paling terpenting ialah mendapatkan keridhoan 

Tuhan nya.

Di balik persamaan antara laki-laki dan wanita terdapat suatu perbedaan. 

Dengan di ciptakannya organ tubuh yang berbeda dengan laki-laki, seorang wanita 

secara kodrat dapat mengandung dan melahirkan keturunan. Karena itu seorang anak 

lebih dekat dengan seorang Ibu di bandingkan dengan Ayahnya.

Wanita muslimah yang sudah berumah tangga, ia akan memulai tugas dan 

tanggung jawab sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya. Wanita muslimah sebagai 

seorang isteri harus dapat menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang paling aman 

bagi suaminya dan menentramkan hati suami.

                                                          
11 Aidh Al-Qarni, Menjadi Wanita Paling Bahagia, (Jakarta : Pustaka Setia,2013), h.156
12 Sholikin al-Izzuddin, Majalah Al-Mar’ah Sholihah, (Jakarta : Al-Mar’ah,2013), h.48
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Islam telah menempatkan wanita dalam posisi demikian mulia dan di 

lindungi. Karena itu pekerjaan yang di lakukan wanita benar-benar harus menjamin 

kemulian dan kebahagiaan serta tidak boleh bertolak belakang dengan fitrah dan 

kodratnya sebagai makhluk wanita yang berbeda dengan pria, baik dari aspek 

biologis maupun psikologis.13

Peran utama wanita yang di inginkan islam adalah mengurus rumah 

tangganya. Lebih-lebih lagi mengurus dan mendidik anak-anaknya. Di dalam surat al-

baqarah 233 Allah berfirman:

                

Artinya : “Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
bagi yang ingin menyusui secara sempurna.

Arti dalam penyusuan disini bukan hanya sekadar memberikan air susu itu, 

tetapi memberikan pula kepuasan rohani, pemeliharaan pendidikan dan sebagainya. 

Selain itu juga wanita memelihara rumah suaminya, sebagaimana yang di sabdakan

ثَنَا ْھِريِّ َعنْ ُشَعْیبٌ أَْخبََرنَااْلیََمانِ أَبُوَحدَّ ِ َعْبدِ ْبنُ َسالِمُ أَْخبََرنِيقَالَ الزُّ هللاَّ

ِ َعْبدِ َعنْ  ُ َرِضيَ ُعَمرَ ْبنِ هللاَّ ِ َرُسولَ َسِمعَ أَنَّھُ َعْنھَُماهللاَّ ُ َصلَّ هللاَّ َعلَْیھِ هللاَّ

َمامُ َرِعیَّتِھِ َعنْ َوَمْسئُولٌ َراعٍ ُكلُُّكمْ یَقُولُ َوَسلَّمَ  َرِعیَّتِھِ َعنْ َوَمْسئُولٌ َراعٍ فَاْإلِ

ُجلُ  َزْوِجھَابَْیتِ فِيَواْلَمْرأَةُ َرِعیَّتِھِ َعنْ َمْسئُولٌ َوھُوَ َراعٍ أَْھلِھِ فِيَوالرَّ

َمْسئُولٌ َوھُوَ َراعٍ َسیِِّدهِ َمالِ فِيَواْلَخاِدمُ َرِعیَّتِھَاَعنْ َمْسئُولَةٌ َوِھيَ َراِعیَةٌ 

                                                          
13 Ibid, h.47
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ُ َصلَّىالنَّبِيِّ ِمنْ ھَُؤَالءِ فََسِمْعتُ قَالَ َرِعیَّتِھِ َعنْ  النَّبِيَّ َوأَْحِسبُ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

ُ َصلَّى ُجلُ قَالَ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ َرِعیَّتِھِ َعنْ َوَمْسئُولٌ َراعٍ أَبِیھِ َمالِ فِيَوالرَّ

)رواه البخاري(َرِعیَّتِھِ َعنْ َمْسئُولٌ َوُكلُُّكمْ َراعٍ فَُكلُُّكمْ 

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan 
kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku 
Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 
dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap 
kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang 
dipimpinnya. Seorang imam (kepala Negara) adalah pemimpin dan akan 
diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam 
keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas 
orang yang dipimpinnya. Seorang isteri di dalam rumah tangga suaminya 
adalah pemimpin dia akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang 
dipimpinnya. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah 
pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Dia berkata; 
"Aku mendengar semuanya ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
aku menduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: "Dan 
seseorang dalam urusan harta ayahnya adalah pemimpin dan akan diminta 
pertanggung jawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimipin dan 
setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya". 
(HR Bukhari).14

Sungguh betapa mulia ajaran islam mengenai status wanita dalam keluarga. 

Kondisi itu di jelaskan oleh Muhammad Ali al-Baar (Amal al-Ma’raf fi al-Mizan 55) 

“Ketika seorang wanita menghadap Muhammad dan mempertanyakan pekerjaannya 

di rumah, nabi menjawab : “Ketahuilah wahai Ibu, dan sampaikanlah hal ini kepada 

semua wanita, bahwa pekerjaan wanita mengurus rumah tangga menyamai pahala 

lelaki yang berjihad  fi sabilillah, berjmaa’ah berusaha dan sebagainya.15

                                                          
14 Anggota IKAPI, Terjemah Hadits Shahih Bukhari, (Jakarta : WIDJAYA,1992), h.893
15 Ibid, h.54
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Islam benar-benar telah menjaga hak-hak kaum perempuan. Islam 

menempatkan perempuan sebagi ibu, saudara perempuan, isteri dan anak, dan Islam 

telah menempatkan mereka pada posisi yang sangat agung.16

Sebagai bukti bahwa Allah telah menghormati kaum perempuan, Allah telah 

berwasiat kepada manusia agar menghormati kedua orangtua terutama ibu. Seperti 

firman Alah dalam al-Qur’an al-Ahqaaf : 15

                  

            

                  

              

Artinya :“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang 
ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 
dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga 
puluh bulan, sehingga apabila Dia telah 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 saleh 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".

                                                          
16 Mutawalli Asy-Sya’rawi, Fiqih perempuan Muslimah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 

h.109
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Kedudukan orangtua sangat penting dalam keluarga terutama seorang ibu. 

Dalam ajaran agama Islam anak adalah amanat Allah baik anak laki-laki maupun 

perempuan. Amanat wajib di pertanggung jawabkan, jelas tanggung jawab orangtua 

terhadap anak tidaklah mudah. Secara umum inti tanggung jawab itu adalah 

menyelengarakan pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga. Allah berfirman 

dalam Q.S. At-tahrim : 6

                 

               

Artinya : “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”.

Kewajiban itu dapat di laksanakan dengan mudah dan wajar karena orangtua 

memang mencintai anaknya. Terutama Ibu yang tidak lain adalah wanita yang 

melahirkan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga. Ini,  

merupkan sipat manusia yang di bawa sejak lahir, manusia di ciptakan mencintai 

anaknya.

Diantara kewajiban wanita yang sangat suci dan mulia adalah memberikan 

perhatian penuh kepada anak-anak dan mendidik mereka dengan baik sehingga nanti 

akan menjadi tokoh-tokoh yang alim, mempunyai pemikiran yang murni mau 

berbakti kepada tanah air, serta siap berjuang demi kepentingan Negara. Adapun 

pendidikan tersebut meliputi pendidikan jasmani, akal dan akhlak.17

                                                          
17 Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Akhlaknya Merosot, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.28
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Disamping itu Ibu juga berperan dalam pendidikan intelektual anak-anak. 

Walaupun pendidikan intelektual telah di kelolakan oleh institusi yang khusus sejak 

dini, tetapi keluarga masih tetap memegang tanggung jawab. Ibu memegang 

tanggung jawab besar sebelum anak-anaknya sekolah. Diantara tugas Ibu adalah 

menolong anak-anaknya, menemukan, membuka dan menumbuhkan kesedian-

kesediaan, miat, bakat dan kemampuan-kemampuan akalnya untuk memperoleh 

kebiasaan-kebiasaan dan sikap intelektual yang sehat dan melatih indera kemapuan 

akal yang di miliki anak tersebut.18

Pendidikan Akhlak dapat di lakukan dengan menanamkan prinsip-prinsip

akhlak mulia dalam jiwa anak-anak, seperti takut kepada Allah dan berbuat untuk 

mencapai ridha-Nya, misalnya dengan mengajarkan keta’atan, kejujuran, amanah, 

penyantun terhadap yang lemah, menghormati orang yang lebih tua, sayang kepada 

binatang, serta sifat-sifat terpuji lainnya.

Kaum Ibu dianjurkan untuk sering-sering menceritakan sejarah kehidupan 

para nabi agar tertanam dalam benak anak-anak bentuk kesempurnaan akhlak yang 

akan mebuat mereka menjadi orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan serta jauh dari segala sesuatu yang merusak martabat mereka.19

Tanggung jawab atau peran pendidikan yang menjadi beban orangtua  

sekurang-kurangnya harus di laksanakan rangka :

                                                          
18 Samsul Munir Amin, Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami, (Jakarta : 

AMZAH,2007),  h.33
19 Ibid, h.31
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1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana 
dari tanggung jawab setiap orangtua dan merupakan dorongan alami untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup manusia.

2. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmani maupun rohaniah dari 
berbagai ganguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan 
hidup yang sesuai dengan falsafat hidup dan agama yang di anutnya.

3. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang 
untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang 
dapat di capainya.

4. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirad, sesuai dengan pandangan 
dan tujuan hidup muslim.20

Menurut Dr Amani Ar-Armadi dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan 

Cinta Untuk Anak” menjelaskan tahapan mendidik anak agar mencintai Allah 

berdasarkan tahapan usia  sejak 2 tahun sampai dengan 10 tahun, adapun tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Usia 2-3 tahun Pada usia ini otak anak sudah mampu menampung memori. 
Maka kita arahkan untuk menghafal sebagian surat-surat pendek, dan 
mencintai Allah. 

2. Usia 3-6 tahun Karenanya kita mesti menggunakan fase ini  untuk mengarang 
dan menceritakan kisah-kisah yang mengarahkan kepada perilaku mulia.

3. Usia 7-10 tahun Pada usia ini dia sangat membutuhkan agar kita berinteraksi 
dengannya seperti teman. Dasi sini, kita tanamkan dalam jiwanya 
pengetahuan tentang ibadah kepada Allah secara mendalam.

4. Fase 10 keatas Pada usia ini orang tua seharusnya tidak terlalu memberi 
kebebasan dan mengekang karena fase ini fase dimana anak-anak ingin bebas 
dan lebih nyaman terhadap teman-temannya.21

Sedangkan menurut  Dr. M. Ali al-Hasyimi peran wanita muslimah dan 
kewajiban kepada anak-anaknya adalah :

1. Mengetahui tanggung jawab terhadap anak-anaknya
2. Menggunakan cara yang baik dalam mendidik anak-anak
3. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada Anak
4. Tidak pilih kasih terhadap putra-putrinya
5. Tidak membeda-bedakan dalam mencurahkan kasih sayang kepada putra-

putrinya

                                                          
20 Zakiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam,  Jakarta, Bumi Aksara, 2009, h.38
21  Armani Ar-Ramadi,Pendidikan Cinta Untuk Anak, (Solo : AQWAM,2013), h.27-37
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6. Tidak menyumpahi anak
7. Mewaspadai segala hal yang mempengruhi pembentukan dan pembinaan 

anak.
8. Menanamkan akhlakul karimah pada anak.22

Ellen Patricia dalam bukunya “Mendidik anak dengan Hati”, ia memaparkan 

pendidikan anak dengan mendukung perkembangan karakter anak langkah-langkah 

membangun karakter anak melalui membangun keperibadian anak sejak dini, 

karakter orang tua, karakter anak, membangun kepercayaan diri anak, menangani 

tuntutan egois anak, mencegah perilaku baermasalah pada anak, pola disiplin yang 

positif bagi anak, tips mendisiplinkan anak dan membangun karakter anak melalui 

buku cerita.

Dikalangan para musllimah yang bergelar Ibu pada saat ini adalah mereka 

terlalu fokus pada hal-hal yang menurut mereka penting tanpa menyeimbangkan 

kehidupan antara dunia dan akhirad, penyeimbangan antara pendidikan dan hiburan. 

Atau terlebih lagi dengan era emansipasi wanita yang menjadikan peran wanita 

sebagai tulang punggung keluarga menghabiskan waktu nya untuk di luar rumah 

mencari nafkah sehingga lalai dengan tugas dan kewajiban terhadap anaknya. 

Sehingga anak-anaknya lebih cinta terhadap nenek atau bahkan pengasuh ketimbang 

ibunya sendiri. Atau bahkan mencari perhatian di luar rumah yang menyebabkan arus 

kenegatifan membawanya kejurang kenistaan.

                                                          
22 Muhammad Ali Al-Hasyimi, Jati Diri Wanita Muslimah, (Jakarta :  Pustaka Al-Kausar, 

2016), h.198-213
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Wanita, jika ia baik maka baik juga seluruh angota keluarganya, bila 

keluarganya baik makabaik juga anggota masyarakatnya. Dan jika masyarakatnya 

baikmakanegara tersebut akan baik.

اْلبِالَُد َوإَِذا فََسَدْت فََسَدِت اْلبِالَدُ اْلَمْرأَةُ ِعَماُد اْلبِالَِد إَِذا َصلَُحْت َصلَُحِت 
(رواه البخاري)

Artinya : “Wanita adalah tiang suatu negara, apabila wanitanya baik maka 
negara akan baik dan apabila wanita rusak maka negarakapun 
akan rusak”.23(HR. Bukhari)

Wanita di ciptakan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ia memiliki 

sifat yang lembut, penuhkasih sayang, ulet, telaten dan sabar itu merupakan modal 

utama untuk mendidik putra-puterinya agar dapat menjadi manusia yang tangguh di

kemudian hari.

Wanita juga di tuntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi, wawasan luas 

dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika pergaulan dalam masyarakat. Pada kenyataan 

itulah kaum wanita, khususnya muslimah di tuntut untuk membekali diri dengan 

nilai-nilai dan ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

Dengan mengetahui betapa pentingnya peran seorang muslimah terhadap 

keluarga terutama dalam mendidik anak-anaknya maka penulis mengkaji hal tersebut 

dengan komprehensif.

                                                          
23 Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, Syarah Mukhtaarul Ahaadits, (Bandung :Sinar Baru, 2003), 

h.906
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ْنَسانُ َماتَ إَِذا َوَولَدٍ بِھِ یُْنتَفَعُ َوِعْلمٍ َجاِریَةٍ َصَدقَةٍ ِمنْ ثََالثَةٍ ِمنْ إِالَّ َعَملُھُ اْنقَطَعَ اْإلِ

(رواه الترمذى) لَھُ  یَْدُعو َصالِحٍ 

Artinya : “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya 
kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, 
atau do’a anak yang sholeh”.24(HR. Ar-tarmidzi)

Bukan hanya sebagai aset di akhirad anak-anak juga merupakan aset 

pembangunan dalam sektor pendidikan, jika anak tersebut di penuhi segala hak-hak 

oleh orang tua baik Ibu maupun Ayahnya maka anak tersebut akan tumbuh menjadi 

generasi yang baik untuk penerus generasi dari suatu negara sebagaimana yang di 

harapkan dalam tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-undang republik 

indonesia No.2 tahun 1989, tentang pendidikan nasional di kemukakan pendidikan 

nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan bagi perannya  di masa yang akan datang.25

Sebagai suatu sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan yang jelas seperti 

yang di cantumkan pada undang-undang pendidikan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, 

yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan 

rohani, berkeperibadian yang menatap dan mandiri serta tanggung  jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.

                                                          
24 Ibid, h.978
25 Fuad Ihsan,Dasar-dasar Kependidikan,(Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.107
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Untuk hal tersebut Universitas Chicago juga mengadakan penelitian mengenai 

keterlibatan orang tua terutama Ibu dalam menjalankan peran dan tanggung jawab 

kepada anaknya dan hasil nya menga takan bahwa keterlibatan orangtua terutama Ibu 

sangat menunjang keberhasilan anak dalam dunia pendidikan.

University of Illinois at Chicago. This study examines the ways in which parental 

involvement in children's education changes over time and how it relates to children's 

social and academic functioning in school. Teachers provided information on parent

involvement and school performance for 1,205 urban, kindergarten through third-

grade children for 3 consecutive years. They rated the following four dimensions of 

parent involvement: frequency of parent-teacher contact, quality of the parent-

teacher interactions, participation in educational activities at home, and 

participation in school activites. As predicted, th frequency

of parent-teacher contacts, quality of parent-teacher interactions, and parent

participation at school declined from Years 1 to 3. Every parent involvemen variable 

correlated moderately with school performance and parent involvement in Years 1 

and 2, and accounted for a small, but significant.26

Dengan mengetahui betapa pentingnya peran dan tanggung jawab wanita

muslimah terhadap keluarga terutama dalam mendidik anak-anaknya maka penulis 

mengkaji hal tersebut dengan komprehensif. Karena mendik anak bukan hanya 

                                                          
26 Muhammad Barid Nizaruddin, (ADRI Internatoinal Of Psychology 1 (1) 25-32, 2017), 

h.1
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tanggungjawab yang di berikan Tuhan melainnkan berpengaruh besar terhadap 

pembentukan masyarakat yang berdampak baik untuk genersi beradaban bangsa.

Dengan pendidikan yang baik dari keluarga yang terpenuhi, baik dengan Ayah 

maupun Ibu nya maka akan berpengaruh terhadap pendidikan di luar lingkungan 

keluarga, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan sosial lainnya.

D. Rumusan Masalah

Untuk itu untuk mengacu pada latar belakang masalah yang telah di paparkan, 

maka masalahnya dapat di rumuskan sebagai berikut :

“Bagaimanakah peran wanita muslimah dalam pendidikan anak menurut Dr. 

M. Ali al-Hasyimi?”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

a. Membuka wawasan wanita muslimah sebagai ibu dan kewajiban terhadap

anak-anaknya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini memiliki manfaat :

a. Dari hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan rujukan dan 

sumbangsih pemikiran terhadap kaum wanita, terutama muslimah dalam 

menjalani tugas dan kewajibannya terhadap anak-anaknya.
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F. Metode Penelitian

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan yang telah di 

rumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode 

penelitian yang cocok dan sesuai  untuk menyimpulkan dan mengolah data yang di 

kumpulkan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan data-

data yang lengkap dan tepat, maka di perlukan metode-metode penelitian sebagai 

berikut.

Adaapun metode yang di terapkan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kepustakaan (Library Research) adalah proses kegiatan menelaah buku-buku dan 

membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku atau dokumen-dokumen, 

mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian yang sejenis.27 Menurut Juesuf 

Soewandi penelitian kepustakaan termasuk penelitian kualitatif dimana penelitian 

yang di lakukan di kepustakaan. Artinya, bahwa data-data yang di gunakan untuk 

mengajui hipotesis di kumpulkan dari kepustakaan, akni dari hasil membaca buku-

buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan atau dari dokumen.28

Kajian Pustaka (Library Reaserch) berisi teor-teori yang relevan dengan 

masalah penelitian. Pada bagian ini di lakukan pengkajian mengenai konsep dan teori 

yang di gunakan berdasarkan literature yang tersedia terutama dari artikel-artikel, 

                                                          
27 Wina Sanjaya,Penelitian Penidikan,Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta, Prenada Media 

Grup), 2014, h.205
28 Jusuf Soewadji, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta:Mitra Wacana Media,2012), h.36
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yang di publikasikan dalam jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun 

konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam pendidikan.29 Peneliti 

menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang 

berusaha mengungkapkan, menentukan secara factual, actual dan sistematis, dari 

wanita muslimah dan kewajiban terhadap anaknya.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi mengenai teori dan hasil penelitian, peneliti 

dapat mengkaji berbagai sumber.30 Artinya, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sumber kepustakaan, dimana data-data yang di peroleh merupakan 

sumber bacaan buku-buku. Yang menjadi sumber peneliti dalam melakukan 

penyusunan skripsi ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

Apabila buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut relevan dengan 

penelitian yang hendak di lakukan , materi demikian merupakan buku utama. 

Berkaitan dengan yang di maksud, dimana teori yang ada sangat di dambakan sebagai 

kerangka pemikiran pelaksanaan penelitian dan juga sebagai konsepsi penelitian agar 

tidak menimbulkan adanya salah pengertian atau menghindari salah penafsiran.31

Artinya, dalam penelitian ini sumber tersebut di jadikan acuan utama di karenakan 

                                                          
29 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014, h.57
30 Suharsimi Ari Kunto, Manajemen Penelitian, Jakarta, Rineka cipta, 2013, h.63
31 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta:Rineka cipta, 2015, 

h.109-110
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mengandung data-data penting yang menyangkut penelitian. Sumber-sumber tersebut 

berupa buku-buku sebagai berikut :

1. M. Ali al-Hasyimi, Konsep Jati Diri Wanita Muslimah, Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar,2016.

2. Abdullah Nasih ‘Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam,Solo: Insan Kamil, 

2012.

3. Hayya binti  Mubarak Al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, Bekasi : 

Darul Falah, 2012.

4. Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, Prophetic Parenting cara Nabi 

Mendidik Anak, Yohyakarta:Pro-U Media, 2013.

5. Sa’id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, Panduan Lengkap Tarbiyatul Aulad, 

Jakarta : Zam-zam Air Mata Ilmu, 2015.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang pada dasarnya 

sama dengan buku utama (sekunder), namun di dalam buku penunjang ini bukan 

merupakan factor penentu bagi pemikiran penelitian.32 Artinya untuk menambah 

referensi dan menambah wawasan dalam menentukan dan membut konsep-konsep 

penelitian peneliti mengumpulkan data-data dari majalah-majalah, internet, koran, 

dokumen-dokumen serta buku-buku lainnya yang menunjang atau relevan yang 

melengkapidalam penyusunan skripsi ini.

                                                          
32 Ibid,h.110



26

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis 

maupun soft-copy edition, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat

kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, 

dan lain-lain. Bahan pustaka yang berupa soft-copy edition biasanya diperoleh dari 

sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online. Pengumpulan data melalui 

bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika peneliti 

memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya. 

Pendekatan studi pustaka sangat umum dilakukan dalam penelitian karena peneliti tak 

perlu mencari data dengan terjun langsung ke lapangan tapi cukup mengumpulkan 

dan menganalisis data yang tersedia dalam pustaka. Selain itu, pengumpulan data 

melalui studi pustaka merupakan wujud bahwa telah banyak laporan penelitian yang 

dituliskan dalam bentuk buku, jurnal, publikasi dan lain-lain. Sehingga hasil laporan 

penelitian itu akan menjadi data lebih lanjut yang dapat digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian lebih lanjut pula. Hal itu terjadi karena sifat utama data ini tak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.33

                                                          
33 http://rachmawatinadya.blogspot.co.id/2011/11/teknik-pengumpulan-data-studi.html
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4. Teknik Analisis Data

Sebelum sampai pada analisis data, terlebih daahulu penulis memproses data-

data yang telah di kumpulkan, baru kemudian penulis menganalisis dan 

menginterprestasikannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berpikir 

deduktif, maksudnya adalah penelitian yang bertitik tolak dari pernyataan umum dan 

menarik kesimpulan yang bersifat khusus.34

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir deduktif, maksudnya 

bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang 

bersifat khusus, serta mengunakan metode deskriptif yaitu merupakan pemaparan 

gambaran mengenai hal yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Selanjutnya, data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis isi (content anaylisis), yang 

dimaksud dengan analisis isi adalah penelitian suatu masalah atau karangan untuk 

mengetahui latar belakang dan persoalannya. Content analysis merupakan teknik 

penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi 

isi pesan pada suatu buku.

                                                          
34 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta : Paradigma, 2012), 

h.156
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Langkah-langkah analisis peran wanita muslimah terhadap anaknya menurut 

Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi yang terkandung dalam buku Konsep Jati diri 

Wanita Muslimah karya Dr. M. Ali al-Hasyimi adalah sebagai berikut :

a. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang di kaji.

b. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui 

buku-buku kemuslimahan sebagai pendidik.

c. Menganalisa dan mengklarifikasinya mengenai materi-materi peran dan 

tanggung jawab wanita muslimah terhadap anaknya.

d. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang di gunakan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wanita Muslimah dalam Islam

Semua orang yang akan dan telah berkeluarga pasti bercita-cita untuk 

mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang di balut mawaddah, warrahmah. 

Darinya akan lahir generasi penerus yang shalih dan shaliha, sehingga keluarga 

tersebut berperan sebagai batu pertama untuk membangun sebuah peradaban.

Keluarga sakinah akan terwujud manakala semua komponen yang ada di 

dalamnya memerankan fungsinya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sedangkan 

untuk membina keluarga sakinah bukanlah pekerjaan yang singkat, tidak seperti 

membalikan telapak tangan. Di mulai dari menjadi orang yang takwa, kemudian 

memilih calon pasangan dan terus berlanjut hingga mendidik anak bahkan hingga 

semuanya menghadap Ilahi.1

Wanita di ciptakan sebagai sakanah, yang artinya ialah sebagai penenang dan 

pententram. Bagi kaum pria, setiap harinya di hadapkan pergulatan nafkah, di rumah 

ia membutuhkan belaian sayang, sambutan ceria, dan kelembutan tegur sapa dari sang 

istri, guna memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya dari kepenatan dan 

kejenuhan pekerjaan yang di hadapinya sehari-hari. Dari sikap sang istri tersebut, 

ternyata benar-benar memberikan ketentraman dan ketenangan lahir batin yang dapat 

membangkitkan semangat dan gairah dalam menghadapi tugas-tugas rutin pada hari-

hari berikutnya. Sebagaimana firman Allah Qs. Ar-Rum : 21 yang berbunyi :

                                                          
1 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004), h.1
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Artinya : “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”.

Dalam pengertian tersebut di tandaskan bahwa wanita berperan sebagai 

sumber kasih sayang. Dengan demikian, merupakan kewajiban mempersiapkan 

program dalam menunaikan tugas menyambut kedatangan suami dengan penuh rasa 

cinta dan kasih sayang.

Wanita memberikan cakrawala bagi kaum wanita di balik kodratnya sebagai 

istri, juga sebagai ratu rumah tangga dan pendidik anak cucunya. Tipe wanita 

manakah yang dapat menyandang tugas dan kewajiban tersebut? Apakah wanita 

terbelakang atau wanita terpelajar yang memahami metode peraturan rumah tangga, 

menguasai ilmu etika pergaulan, mu’asyarah bil ma’ruf antar suami istri, dan ilmu 

pendidikan serta pendidikan generasi.

Bagi wanita yang membekali putra-putrinya sejak usia dini dengan dasar 

agama dan keluhuran budi pekerti, praktis hal ini akan memudahkan tugas dan 

kewajiban ibu itu sendiri, yakni membantu tugas para pendidik di sekolah, 

mempermudah pengarahan sang ayah, dan membantu menciptakan masyarakat yang 

baik. Dapatnya kaum wanita menunaikan kewajiban tersebut, ia di tuntut dengan 



31

adanya kesiapan dan persiapan berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu menjadi 

seorang feminis menurut konsep Allah dengan keutuhan semua hak-haknya.

B. Kedudukan Wanita Muslimah

Islam betul-betul memberikan perhatian terhadap kehormatan diri wanita dan 

keutamaan keluarga. Ia pun menggariskan beberapa hal untuk melindungi 

kehormatan dan kesucian itu serta menjaga keutamaan tersebut.

Akhlak islami menolak segala slogan miring tentang hubungan lelaki dan 

perempuan. Slogan-slogan itu meliputi segala slogan (kebebasan) menyebar fitnah, 

mengumbar aurat, dan menyerang kehormatan diri, serta mengiring kepada lembah 

kenistaan. Allah berfirman, “Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti 

wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara 

sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah 

perkataan yang baik.2

Membicarakan sejarah perempuan dalam islam tidak terlepas dari 

pembicaraan mengenai sejarah perempuan secara umum. Dalam hal ini, mau tidak 

mau, kita juga harus menengok sejarah perempuan dalam agama-agama besar selain 

islam sebab memahami perempuan dalam bangunan sejarah perempuan secara 

partikularistik dan monolitik dan menyebabkan kita jauh dalam pandangan yang tidak 

lengkap dan subjektif. Mungkin kebenaran yang akan kita dapatkan sangat terbatas 

                                                          
2 Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, 

(Jakarta : Erlangga, 2008) h.53
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dan ekslusif jika informasi yang kita peroleh hanya bersumber dan berasal dari satu 

wacana, yakni wacana islam.

Pada dasarnya sejarah islam dan non islam berada dalam satu bangunan yang 

integral dan  tidak bisa di pisah-pisahkan antara satu dengan yang lain sebagai sebuah 

bangunan sejarah kemanusiaan perempuan. Dengan pandangan yang integralistik ini, 

kita berharap akan mendapatkan gambaran yang utuh dan relative objektif mengenai 

kedudukan perempuan. Dengan pandangan ini, bukan berarti kita akan mengarah 

kepada homogenenisasi pandangan sejarah ; ia tetap menghargai adanya nuansa-

nuansa particular yang ada didalamnya.3

Sebelum datangnya islam, perempuan yang berada di belahan bumi Arab dan 

yang lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, bahkan 

mereka selalu tersingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan 

merasakan jeritan hati mereka. Padahal, unsur tersebut sangat berpengaruh dalam 

kehidupan perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan keperibadiannya hanya 

karena hal tersebut. Sampai-sampai di Yunani perempuan menjadi hak walinya.

Sejarah pra islam mencatat bahwa perempuan sebelum menikah akan menjadi 

milik ayahnya, saudaranya atau walinya. Setelah menikah perempuan akan menjadi 

milik suaminya. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengatur kehidupannya 

sendiri, baik sebelum maupun sesudah menikah. Mereka di perjual belikan oleh 

                                                          
3 Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tidak Terpikirkan Tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam, 

(Bandung : Mizan, 2001), h.17
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walinya kepada siapa saja yang berani membeyarnya dan yang akan memegang uang  

tersebut adalah walinya.4

Ada sementara golongan orang-orang Yahudi yang menganggap anak 

perempuan itu martabatnya sama seperti pelayan. Jadi ayahnya berhak untuk 

menjualnya dengan harga murah sekalipun. Orang-orang Yahudi pada umunya 

menganggap wanita itu sebagai laknat atau kutukan lantaran wanitalah yang telah 

menyesatkan Adam. Apabila seorang wanita sedang mengalami haid, maka mereka 

enggan makan bersama-sama dengannya. Bahkan ia tidak boleh memegang bejana 

apapun karena khawatir tersebarnya najis.

Ada sementara orang-orang Yahudi yang mana kala anak perempuan atau 

isterinya sedang mengalami masa haid, maka dia mendirikan sebuah kemah lalu di 

dalamnya di letakkan kue dan air. Dia biarkan terus anak perempuan atau istrinya 

yang sedang haid itu di dalam kemah tersebut sampai suci.5

Dalam ajaran Yahudi juga perempuan di tempatkan pada posisi pembantu, 

mereka tidak akan mendapatkan hak warisan sendainya ada salah satu keluarga si 

mayit mati laki-laki. Bahkan teks undang-undang pernikahan mereka menegaskan 

bahwa perempuan tersebut akan menjadi istri saudara kandung suaminya atau saudara 

satu bapaknya.

Bukan hanya itu, dalam agama Yahudi, di jumpai pandangan negative 

terhadap perempuan. Pernah di katakana nasehat umum dalam orang-orang Yahudi 

                                                          
4 Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, Fikih Perempuan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h.106
5 Hayya binti Nubarak al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, (Jakarta : Darul Falah, 2012), 

h.7
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bahwa lebih baik berjalan di belakang harimau dari pada berjalan di belakang 

perempuan. Bahkan menurut catatan Munawar Ahmad Anees, kebencian kaum 

Yahudi terhadap kaum perempuan demikian tingginya sehinga dalam do’a sehari-hari 

pun terungkap kata-kata yang merendahkan kaum perempuan. Mereka saling berdo’a, 

“Terpujilah Engkau, Tuhan, yang tidak menciptakan aku sebagai perempuan”.

Dalam tradisi Kristen, kedudukan perempuan juga tidak jauh berbeda dengan 

tradisi Yahudi. Perempuan merupakan sosok manusia yang bertabi’at buruk dan 

menyebabkan fitnah. Thomas Aquinas, teolog Kristen terkemuka, menyatakan bahwa 

perempuan tunduk kepada kaum laki-laki karena secara alamiah mereka lemah 

jasmani dan potensinya. Laki-laki adalah tempat bermula dan tujuan akhir dari 

kehidupan perempuan untuk tunduk kepadalaki-laki.

Bahkan agama ini juga menganggap perempuan sebagai manusia yang tidak 

berjiwa. Dalam sebuah buku yang berjudul Malleus Maleficarum di sebutkan bahwa

perempuan adalah hewan yang tidak sempurna dan plin-plan, suka menipu, mudah 

tergoda hawa nafsunya, mudah tergoda stan sehingga sering menjadi penyihir. Jelas, 

ini merupakan gambaran dehumanisasi terhadap diri perempuan.6

Pada masa politik Islam, melarang pergaulan bebas dan mendukung 

pemisahan laki-laki sebagai langkah meredakan semua krisis politik bukan hal baru 

dalam sejarah politik islam. Ia sudah menjadi tradisi, bahkan tradisi Negara. 

Kekuatan oposisi mengklaim kekuatan masalalu sebagai dasar untuk memperlakukan 

perempuan dengan jijik.  Pada tahun 405 H al-hakim memerintahkan perempuan 
                                                          

6 Op.Cit, Syafiq Hasyim, h.22
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Mesir untuk di kurung pada tahun itu al-Hakim juga melarang perempuan-perempuan 

meninggalkan rumah-rumah mereka sama sekali. Dia melarang mereka untuk pergi 

ke pemandian umum dan memberhentikan pembuatan sepatu untuk mereka. Banyak 

yang menentang perintahnya dan mereka di bunuh.7

Adapun dalam undang-undang Roma, perempuan di perlakukan layaknya 

seperti anak kecil atau orang gila. Mereka tidak memiliki hak ataupun kekuatan. 

Pemimpin keluarga dapat seenaknya saja menjual perempuan-perempuan yang 

menjadi anggota keluarganya sendiri. 

Perempuan juga tidak memiliki nilai dalam kehidupan masyarakat Cina. 

Dalam tradisi mereka, kaum perempuan di tugaskan untuk mengerjakan pekerjaan 

hina dalam masyarakat.

Begitu pula dalam undang-undang India, perempuan tidak memiliki hak untuk 

menyukai dan mencintai. Sejak kecil mereka di haruskan untuk mengikuti semua 

kemauan orangtuanya. Pada masa mudanya mereka harus mengikuti kemauan 

suaminya dan ketika suaminya meninggal mereka harus mengikuti semua keinginan 

putra-putranya.8

Dan agama Hammurabbi yang tersohor di Babylonia memperhitungkan 

wanita itu sebagai salah satu bagian dari hewan peliharaan yang menjadi milik 

seseorang. Sebagai bukti klimaksnya dalam menilai kebudayaan wanita, ialah adanya 

suatu ketetapan bagi siapa yang membunuh seorang anak puteri, anak orang lain, 

                                                          
7 Fatima Mernisi, Islam dan Demokrasi Antologi Ketakutan, (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 

2001), h.180
8 Op.Cit, Syafiq Hasyim, h.107
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bahwa ia harus menyerahkan anak puterinya kepada orang yang mempunyai anak 

tadi, untuk di bunuh dan di perbudak orang tersebut, jika ia mau mema’afkannya ; 

dan kadang-kadang walaupun orang tersebut memaafkan, namun anak puteri si 

pembunuh itu haru juga di bunuh demi untuk melaksanakan undang-undang yang 

resmi itu.9

Bangsa Yunani mengkategorikan kaum perempuan kedalam goongan 

makhluk yang rendah dan hina, yang tidak memiliki fungsi dan peran apapun dalam 

suatu komunitas masyarakat kecuali peran mengandung, melahirkan dan mengurus 

segala urusan rumah tangga. Dan bahkan kaum perempuan di paksa untuk di jadikan 

komoditas perdagangan yang di konsumsi para lelaki.

Aristoteles, filusuf Yunani, menggolongkan kaum perempuan ke dalam 

kelompok hamba sahaya yang di perlakukan layaknya pembantu, sebab perempuan 

adalah makhluk yang kurang,berkeperibadian lemah, dan tidak mempunyai 

kebebasan berkehendak.

Dalam kisah pusaka orang Yunani kuno wanita adalah pangkal kekacauan dan 

kejahatan dunia. Konon menurut empu-empu Yunani, kejahatan, penyakit, 

kekacauan, dan peneritaan menghantui dunia karena ulah Pandora wanita bodoh, 

yang tak patuh pada suaminya Epimetheus. Pandora telah melanggar pesan suaminya 

dengan membuka kotak yang berisi segala yang negative.

Ketika raja-raja Romawi meneruskan peradaban pemdahulunya, mitologi 

Yunani di ambil alih total dengan hanya mengganti nama-nama sang dewa-dewi 
                                                          

9Ibid,  h.83
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menjadi nama-nama dewa-dewi mereka. Dengan demikian pandangan rendah 

terhadap wanitapun mereka alih begitu saja. Sampai-sampai ketika mereka ambil alih 

agama Nasrani dan mengubahnya menjadi agama Kristen , pelecehan feminitas it 

uterus di lestarikan dengan menganggap Siti Hawa sebagai sumber kejahatan dan 

penderitaan manusia di bumi.10

Dalam Al-Jumhuriyah (The Republic)-nya, plato juga menganggap dan 

memosisikan perempuan sebagai makhluk yang rendah dan hina. Dia berkata 

“keberanian (kejantanan) laki-laki  terdapat dalam titah perintah sedangkan 

keberanian perempuan terdapat dalam pelaksanaan berbgai tugas yang rendah dan 

hina”.11

Terlepas dari pengaruh masa jahiliyah terhadap Islam, yang jelas memang 

terdapat perbedaan antara perlakuan jahiliyah terhadap perempuan. Untuk lebih 

jelasnya perbedaan kedudukan kaum perempuan pada masa jahiliyah dan masa Islam, 

disini akan di kemukakan ciri-ciri dasar perlakuan kaum perempuan pada masa 

jahiliyah yang di tolak oleh Islam. Tradisi dan budaya apapun, kalau sesuai dengan 

ketujuh ciri ini, bisa di anggap jahiliyah, walaupun tidak terjadi pada masa jahiliyah 

dahulu. 

Pertama, Perempuan adalah manusia yang tidak di kenal oleh undang-undang. 

Perempuan bukan di anggap sebagai makhluk hukum sehingga tidak patut masuk 

                                                          
10 Fatima Mernissi, Wanita di Dalam Islam, (Bandung : Pustaka, 1994), h.6
11 Muhammad Haitsan Al-Khayyath, Problematika Muslimah di Era Modern, (Jakarta : 

Erlangga, 2007), h.85
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dalam peraturan perundangan. Apabila masuk, pasti ia berada pada kedudukan yang 

tidak menguntungkan.

Kedua, perempuan pada masa ini dipersepsikan sebagai harta benda. Sebagai 

harta, apabila sudah kita miliki, kita berhak melakukan apa saja sesuai dengan 

keinginan kita. Apakah kita jual lagi, atau kita pakai sendiri. Jadi, pada masa ini 

seorang suami sudah bisa menjual istrinya kepada orang lain.

Ketiga, menurut tradisi jahiliyah, perempuan tidak memiliki hak talak (cerai). 

Oleh karena itu, apabila di perlakukan apa saja oleh suaminya, istri harus dengan 

sabar menerimanya sebab dalam kondisi yang buruk seperti ini, ia tidak bisa 

melepaskan perkawinannyadari suaminya.

Keempat, perempuan tidak memiliki hak waris tetapi malah di wariskan 

bagaikan tanah, hewan, dan benda kekayaan yang lain. Ketiadan hak untuk mewarisi 

ini menunjukan bahwa tradisi pra islam menghabisi kesempatan perempuan untuk 

hidup secara mandiri dan maju.

Kelima, perempuan tidak memiliki hak untuk memelihara anaknya. Anak bagi 

masyarakat pra Islam adalah milik keluarga laki-laki. Hal ini sesuai dengan garis 

keturunan yang mengikuti pola patrilinral.

Keenam, perempuan tidak memiliki kebebasan untuk membelanjakan 

hartanya. Dalam pandangan masyarakat jahiliyah,perempuan sendiri adalah harta. 

Bagaimana mungkin ia bisa memebelanjakan harta sedang dirinya adalah harta.

Ketujuh, penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Ini merupakan tragedy 

terbesardalam sejarah perempuan pra-Islam. Peristiwa ini merupakan hal yang 
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langsung di rekam oleh al-Qur’an. Kalau kita amati ketujuh hal tersebut sangat 

berlawanan dengan ajaran Islam.12

Islam datang membawa pesan moral kemanusiaan yang tidak ada 

bandingannya dalam agama manapun. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk 

melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan, tetapi lebih jauh mengajak 

membebasjan diri dari belenggu ketuhanan yang politesis menuju kepada kebebasan 

dengan satu Tuhan yang Esa. Hal ini Eksplisit dalam kalimat syahadat ketika 

seseorang memasuki agama islam. “Aku bersakti bahwa tiada Tuhan selain Allah, 

dan Muhammad utusan Allah”.13

Wanita dalam masyarakat Islam memiliki peran yang sangat penting tetapi 

sesuai dengan bingkai yang telah di gariskan oleh Islam. Dengan kata lain peran itu 

tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita yang dalam susunan biologis 

dan nilai-nilai kejiwaannya berbeda dengan laki-laki.

Wanita adalah mata air kebahagiaan dalam kehidupan, sumber kasih sayang 

dan kelembutan. Wanita adalah tiang dan rahasia kesuksesan seorang laki-laki dalam 

kehidupan. Wanita dapat membangkitkan keberanian dan semangatnya, menanamkan 

rasa cinta dan gairah kepada pekerjaan, melahirkan sifat sabar dan tabah, 

melenyapkan rasa lelah dan letih, membuat tabiatnya lembut, serta perasannya halus.

Wanita siap tidak tidur demi kebahagiaan suami dan anak-anaknya , serta 

mengorbankan tenaga untuk kebahagiaan keluarga dan kelanggengan hidupnya. 

                                                          
12 Ibid, h.29
13 Ibid, h.30
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Dialah yang membentuk masyarakat dan  berjuang untuk kemajuan dan kejayaan. 

Diatas pundaknya terpikul nasib dan masa depan bangsa. Wanita adalah sekolah 

pertama, tempat anak-anak menerima nilai dasar akhlak dan ilmu pengetahuan yang 

semua itu tercetak dalam lembaran-lembaran hati mereka sehingga tidak akan 

terhapus oleh peredaran masa dan pergantian tahun.14

Sifat yang paling melekat lagi dengan kehidupan wanita ialah sifat kasih 

sayangnya yang popular, terutama kasih sayang kepada anak-anak. Baik anak-anak 

sendiri  ataupun anak orang lain, dan sifat ini juga termasuk naluri yang ada pada 

semua jenis betina pada semua makhluk hidup ini. Selain itu juga wanita memiliki 

sifat malu dan selau ingin terlihat bersih dikatakan, bahwasanya wanita memliki sifat 

bersih dalam hubungannya dengan keinginan berhias dan bersolek supaya meenarik 

dalam pandangan orang lain.15

Pembicaraan mengenai wanita dalam Islam akan panjang sekali, tetapi 

nyaman, menarik, dan jauh dari sasarannya, manis melegakan jiwa dan menarik hati. 

Semenjak menyingsingnya mentari Islam, Islam telah menempatkan iman kepada 

Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya di tempat penyembahan patung dan berhala 

yang tidak bisa mendengar dan melihat, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat 

serta tidak bisa mengemukakan dan menghalau rasa lapar.

Islam memanfaatkan bantuan wanita dan mempergunakan kekuatannya. 

Pembawaan risalah Islam, pemimpin kita dan penunutun kita Muhammad saw,. 

                                                          
14 Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Akhlaknya Merosot, Jakarta, Gema Insani, 2001, h.74
15 Abbas Mahmud, Wanita dalam Al-qur’an, (Jakarta : Bulan Bintang, 1), h.50



41

Belum kencang semangatnya, belum kencang tekadnya, belum ringan cobaannya dan 

kepedihan yang dialaminya, yaitu cobaan dan penindasan yang menggoncang dan 

bisa menumbuhkan uban di kepala kecuali setelah munculnya Khadijah. Dialah orang 

yang pertama kali beriman pada beliau serta dengan akal dan kebijaksanaannya 

membantu Nabi dalam menyiarkan agama islam. Begitulah peran wanita.16

Di dunia ini tidak ada agama yang memperhatikan dan mengangkat martabat 

kaum wanita selain agama Islam memuliakan wanita sejak di lahirkan hingga 

meninggal dunia. 

Islam benar-benar telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dan 

memuliakannya dengan kemulian yang belum pernah di lakukan oleh agama lain. 

Wanita dalam Islam merupakan saudara kembar laki-laki; sebaik-baik bagi mereka 

adalah yang terbaik bagi keluarganya. Wanita muslimah pada masa bainya 

mempunyai hak di susui, mendapat perhatian dan sebaik-baiknya pendidikan dan 

pada waktu yang sama ia merupakan curahan kebahagiaan dan buah hati bagi ibu dan 

bapaknya serta sudara laki-lakinya.17

Apabila wanita telah memasuki usia atau masa remaja, ia di muliakan dan di 

hormati. Walinya cemburu karenanya, ia meliputinya dengan penuh sehingga tidak 

rela kalau ada tangan jahil yang menyentuhnya, atau rayuan lidah busuk atau lirikan 

pria yang mengganggunya.

                                                          
16 Ibid, h.79
17 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah, (Jakarta : Pustaka Imam 

Syafe’I, 2016), h.311
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Apabila wanita telah menikah, hal itu akan di laksanakan dengan kalimatullah 

dan perjanjian yang kokoh. Tinggalah ia di rumah suami sebagai pendamping setia 

dengan ini kehormatannya terpelihara, bahkan suami berkewajiban menghargai dan 

berbuat ihsan (baik) kepadanya tidak menyakiti fisik maupun perasaanya.

Apabila wanita menjadi seorang ibu, perintah berbakti kepadanya dinyatakan 

berbarengan dengan hak Alah. Kedurhakaan dan perlakuan buruk terhadapnya selalu 

di ungkapkan berbarengan dengan kesyirikan kepada Nya dan perbuatan kerusakan di 

muka bumi.

Apabila wanita sebagai saudara perempuan, maka dia adalah orang yang di 

perintahkan kepada suadaranya untuk di jalin hubungan silaturahim, di muliakan dan 

di lindungi.

Apabila wanita sebagai nenek atau usia lanjut, kedudukannya bertambah 

tinggi di hadapan anak-anak, juga cucu-cucunya dan bagi seluruh kerabat dekatnya.

Maka permintaanya hampir tidak pernah di tolak, pendapatnya pun tidak pernah di 

remehkan.

Apabila wanita jauh dari orang lain, jauh dari kerabat atau pendampingnya, 

maka dia memiliki hak-hak Islam yang bersifat umum, seperti menahan diri dari sifat 

buruk atasnya, menahan pandangan mata darinya, dan sebagainya.18

Dari hal-hal tersebut diatas banyak sekali penghargaan islam kepada kaum 

perempuan terutama ketika pada zaman jahiliyah kaum perempuan tidak di berikan 

hak mendidik anaknya. Setelah islam datang kaum perempuan memiliki hak penuh 
                                                          

18 Ibid, h.312
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untuk memelihatra anaknya. Pada masa jahiliyah, hak merawat anak menjadi milik 

kaum laki-laki. Terlebih jika anaknya perempuan, langsung saja di pendam hidup-

dhidup oleh bapaknya. Islam datang memberikan argumentasi yang jelas mengenai 

pentingnya anak perempuan. Untuk itu, hak memelihara anak bukan menjadi hak 

kaum laki-laki saja. Tetapi juga menjadi hak perempuan.19

Fungsi dasar dan utama bagi seorang wanita adalah sebagai Ibu dan 

selanjutnya setelah ia melaksanakan kewajiban sebagai istri yang harus berbakti 

kepada suaminya, maka boleh ia melakukan apa yang ia kehendaki baik dalam hal 

yang sunnah maupun yang mubah, sebagaimana yang telah tentukan oleh syara’ 

diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa seorang wanita berkata kepada 

Rasulullah saw : “Ya Rasulullah sesungguhnya  bagi anak laki-laki ku ini perutkulah 

yang menjadi bejananya, lambung ku menjadi pelindungnya, dan tetekku menjadi 

minumannya. Kemudian bapaknya menceraikan ku dan bermaksud untuk 

memisahkannya dengan ku. Maka Rasulullah saw berkata : “Engkau lebih berhak 

atasnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”.

Hadist tersebut menunjukkan tentang fungsi dan kedudukan seorang wanita 

yang berkaitan dengan masalah anak, yaitu sebagai ibu, karena ia memiliki sifat 

keibuan, maka jadilah anak tersebut berada dalam tanggung jawabnya khususnya 

dalam hal perawatan dan penjagaannya.20

                                                          
19 Op.Cit, Syafiq Hasyim , h.37
20 Abdulrahman, Emansipasi adakah dalam Islam, (Jakarta : Gema Insani,2001),  h.105-106
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C. Tanggung Jawab Wanita Muslimah Dalam Mendidik Anak

Cinta orangtua terhadap anak merupakan perasaan alami yang harus di 

perhatikan di dalam proses pendidikan.  Mengingat anak-anak kecil lebih di kuasai 

oleh perasaan, maka para orangtua dan pendidik yang mengalami langsung 

pendidikan mereka harus memperhatikan aspek ini dan menanamkan pengertian cinta 

antara mereka dan anak-anak, dan hendaknya cinta tersebut merupakan emosi timbal 

balik antara kedua belah pihak.21

Para ulama berdalil dengan firman Allah swt., “Hai orang-orang yang 

beriman, peliharala diri mu dan keluarga mu dari api neraka”. (at-Tahrim: 6) untuk 

menunjukan bahwa mendidik adalah suatu kewajiban. 

Asy-Syafi’i mengulas tentang ayat ini bahwa para orang tua dan ibu wajib 

mengajarkan anak-anak mereka yang kecil tentang hal-hal yang harus mereka ketahui 

sebagai bekal ketika mereka balig. Orangtua harus mengajarkan mereka bersuci, 

shalat, shaum, dan sejenisnya, juga mengajarkan tentang keharaman zina dan liwath.

An-Nawawi juga berpendapat yang sama dalam menafsirkan ayat tersebu. 

Serta terhadap sabda Rasulullah  saw., :

َمْسئُولٌ َوھُوَ َراعٍ فَاإلَمامُ َمْسئُولٌ َوُكلُُّكمْ َراعٍ ُكلُُّكمْ 
(رواه البخاري)

“Kalian semua penanggung jawab, dan kalian akan di tanyakan 
pertanggung jawabannya atas apa yang menjadi tanggung jawabnya”: 
(Hadist Bukhari Muslim).22

                                                          
21 Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, Hamd Hasan Raqith, Koreksi Kesalahan Mendidik 

Anak, (Solo : Kiswah Media, 2012) h.192
22 Anggota IKAPI, Terjemah Hadits Shahih Bukhari, (Jakarta : WIDJAYA,1992), 

h.893
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Dan an-Nawawi meletakkan satu bab dalam kitab Riyaadh Shalihin dengan 

judul “Kewajiban Memerintahkan keluarganya dan anak-anaknya yang sudah 

beranjak Remaja… dst”. Ibn Qayyim berkata bahwa wajib mendidik mengajar anak, 

berdasarkan ayat ini, penafsiran ulama’ salaf terhadapnya. Yaitu mereka berkata, 

“peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (at-Tahrim : 6) artinya : ajarkan 

dan didiklah mereka.23

Tugas seorang Ibu yang paing sensitif adalah mendidik melatih anak-anaknya. 

Walaupun kedua orang tua harus berbagi tanggung jawab, tugas ini terlebih berat di 

pikul oleh seorang Ibu. Hal ini di sebabkan karena ibu dapat selalu melindungi dan 

mengawasi anak-anaknya. Bila ibu, dengan cara yang benar mencoba mendidik anak-

anaknya, maka seluruh bangsa dan bahkan dunia akan mengalami perubahan 

revolusioner.

Maka dari itu, berkembangnya kerusakan dalam masyarakat berada di tangan 

Ibu. Nabi Muhammad saw. Mengatakan “Surga berada di bawah kaki ibu”. Jika kita 

ingin masuk kesyurganya Allah, sebelumnya kita harus berbakti kepada kedua 

orangtua kita yang lebih khususnya kepada ibu kita. Seperti yang telah di nyatakan 

oleh Nabi junjungan kita tersebut, Nabi Muhammad saw, “Surga berada di bawah 

kaki ibu”. Anak-anak kecil pada masa sekarang akan menjadi pria dan wanita dewasa 

pada masa yang akan datang. Pelajaran apapun yang mereka terima sekarang, akan 

                                                                                                                                                                     

23 Abdul Mun’im Ibrahim, Mendidik Anak Perempuan, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h.11
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mereka praktekan di dalam masyarakat yang akan datang. Bila keluarga maju, 

masyarakat akan berkembang, karena masyarakat tidak lebih dari kumpulan keluarga-

keluarga.24

Tentu saja tidak semua ibu mengetahui cara mendidik anak yang baik, karena 

itu mereka harus mempelajarinya. Disisi, satu hal harus di perhatikan. Banyak orang 

membuat kesalahan mengenai dua istilah “pendidikan” dan “pelatihan”, atau 

menganggap kedua kata itu mempunyai arti yang sama. Akan tetapi orang harus 

mengerti bahwa mengajar anak beberapa pelajaran seperti cerita-cerita yang cocok 

untuk anak-anak, puisi, al-qur’an, hadist Nabi Muhammad Saw. Serta para Imam a.s 

bukanlah mendidik mereka. Pelajaran-pelajaran tersebut memang berguna, tetapi 

seorang anak tidak harus sekedar mempelajari tentang orang-orang yang jujur, tetapi 

ia sendiripun harus jujur.

Maka, kita perlu menciptakan suasana dan lingkungan hidup yang membuat 

anak itu menjadi anak yang jujur dan shaleh. Bila seorang anak tumbuh di lingkungan 

jujur, benar, berani, disiplin, bersih, penuh cinta, bebas, adil, sabar dan dapat di 

percaya, setia dan mau berkorban, maka ia harus belajar dari hal-hal tersebut. Dilain 

sisi anak yang tumbuh di lingkungan yang menyeleweng, menipu, pemarah, 

pembenci, kotor dan tidak setia tak dapat di elakkan lagi akan terpengaruh dengan 

sifat-sifat tersebut. Anak-anak dapat belajar dari cerita-cerita tentang orang-orang 

yang jujur dan shaleh, tetapi itu tidak ada manfaatnya. Orangtua yang tidak jujur tidak 

                                                          
24 Anisa Pertiwi, Tanggung Jawab Wanita Muslimah Sebagai Pendidik Dalam Keluarga 

Menurut Konsepsi Pendidikan Islam, (Skripsi IAIN RIL : IAIN Raden Intan Lampung, 2009) h.66
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dapat membesarkan anak yang jujur walaupun mengarinya al-qur’an dan hadist. 

Orangtua yang kotor sebenarnya telah mengajarkan anak-anak mereka untuk kotor. 

Seorang anak lebih memperhatikan orangtuanya dari pada kata-kata mereka.

Karena itu, bagi kita yang memikirkan dengan serius untuk membesarkan 

anak-anak yang jujur dan baik, harus mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu. Inilah 

salah satunya cara untuk mendidik anak-anak supaya berguna bagi diri dan 

masyarakat.25

Tanggung Jawab Kedua orangtua :

1. Tanggung Jawab Keimanan

Adapun yang di maksud pendidikan keimanan adalah sinergi berbagai unsur 

pedagogis: pengaitan anak-anak dengan dasar-dasar keimanan, pengakraban dengan 

unsur-unsur islam, dan pembelajarannya tentang prinsip-prinsip syari’at islam. 

Pendidikan karakter dan insting anak yang tumbuh dan berkembang, pengarahan dan 

perilaku mereka sesuai dengan fondasi nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma etik 

yang bersumber dari keimanan yang benar kepada Allah, malaikat, kitab-kitb, para 

rasul, hari akhir, dan qadha Nya, yang baik ataupun buruk.

Pendidikan keimanan berarti melindungi aspek keimanan dari segala hal yang 

mengotori keindahannya dan menimbulkan penyakit bagi pemiliknya, sekaligus 

membangun diri dengan ibadah yang di syari’atkan, membersikannya dari kotoran-

kotoran, dan menghiasinya dengan bermacam-macam keutamaan yang beragam.

                                                          
25 Ibid, h.68
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Pendidikan keimanan juga dapat berarti mendidik anak-anak untuk 

melaksanakan berbagai ibadah dengan menyelami spiritnya, dan bukan sekedar 

formalitas pelaksanaannya semata. Bukan pula dengan menakut-nakuti atau memaksa 

mereka, melaikan dengan menguatkan perasaan diawasi Allah, takut dan cinta kepada 

Nya di dalam diri anak,juga dengan menakut-nakutinya akan siksaan di akhirad dan 

membujuknya dengan iming-iming surga.26

Pendidikan keimanan mengikat anak sejak ia mengerti pokok-pokok agama, 

dan penguatan yang membuatnya memahami rukun-rukun Islam, dan sejak 

pengajaran kepadanya ketika ia mulai memasuki masa tamyiz (dapat membedakan 

benar-salah) berdasarkan syari’at Islam. Sebab, sesungguhnya pendidikan keimanan 

adalah tongkak utama yang mewajibkan para orangtua untuk mengarahkan perhatian 

mereka.

Menjadi kewajiban orangtua untuk memperdengarkan pertma kali kalimat 

tauhid kepada anak. Dalam sebuah hadist di sebutkan, “Bukalah telinga anakmu 

pertama kali dengan kata la illaha illallaah”.

Hal ini di maksudkan agar anak mengetahui akidah tauhid sejak awal 

kehidupannya, dan agar kalimat tauhid dan syi’ar masuknya kedalam Islam. Jadi, 

kalimat tauhid semestinya yang pertama kali mengetuk pendengar anak dan yang 

                                                          
26 Hanan Athiyah Ath-Thuri, Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-kanak (Jakarta : 

AMZAH, 2007) h.1
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pertama kali di kenalnya sejak ia mulai menganal halal haram, akhlak, adab, dan 

perilaku terpuji. Selanjutnya, anak di perintahkan beribadah saat berumur 7 tahun.27

Pendidikan keimanan termsuk salah satu jenis pendidikan terpenting yang 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keperibadian seseorang yang 

membuatnya menjadi orang yang cenderung kepada kebaikan, menghias diri dengan 

sifat-sifat terpuji dan selalu membiasakan diri dengan akhlakul karimah.

Urgensi pendidikan keimanan pada diri anak-anak di dasari oleh sejumlah 

faktor, diantaranya :

a. Kebutuhan anak-anak akan keimanan dan akidah. Sebagaimana halnya 

fisik yang mesti di penuhi kebutuhannya dengan makanan, minuman atau 

lainnya kebutuhan rohani anak-anakpun mesti di penuhi. Sebab watak 

manusia meniscayakan keyakinan (aqidah). Ketika tidak memperoleh 

keyakinan aqidah yang benar maka dia akan tunduk pada akidah yang 

salah. Karena itulah, diantara bukti manifestasi kasih sayang (rahmat 

Allah) kepada para hamba Nya. Mengutus para nabi dan Rasul kepada 

umat manusia untuk membawa kabar gembira sekaligus ancaman. 

                                                          
27 Khalid bin Abdurrahman, Cara Islam  Mendidik  Anak, (Yogyakarta : Ad-Dawa, 2006), 

h.99
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Allah berfirman : (Qs.An-Nisa’ : 165)

        

        

Artinya : “(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita 
gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada 
alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya 
Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana”.

b. Kebutuhan anak-anak dan kebeningan fitrah manusiawi. Manusia di 

lahirkan di lengkapi dengan berbagai macam persiapan. Karena itulah, dia 

siap untuk menempuh jalan petunjuk dan kebaikan. Namun di sisi lain dia 

juga siap menempuh jalan kesesatan dan kerusaka, sebagaimana sabda 

Nabi “Tidak ada bayi kecuali ia di lahirkan dalam keadaan fitrah (islam), 

lalu kedua orangtuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun 

Majusi.

c. Pendidikan keiman merupakan implementasi perintah Allah yang 

menginstruksikan pendidikan dan pembinaan anak-anak dengan landasan  

keimanan. Pendidikan keimanan menjadi kewajiban orangtua terhadap 

anak-anak mereka dalam setiap fase pertumbuhan anak, tentu saja dengan 

memperhatikan metodologi pelaksanaannya.28

                                                          
28 Ibid, h.3
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2. Tanggung Jawab Pendidikan Moral (Akhlak)

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu jama’ dari khuluqun yang berarti 

budi pekerti, tabi’at, tingkah laku.29. Akhlak menurut bahasa berarti tingkah laku, 

perangai, tabi’at.

Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik 

dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukn tujuan ahir dari usaha dan 

pekerjaannya.30

Berdasarkan pengertian diatas, dpat diambil pengertian bahwa akhlak adalah 

suatu sikap manusia berdasarkan ajaran islam yang telah meresap dalam jiwa dan di 

wujudkan melalui perilaku lahiriah dengan kata laian akhlak merupakan tindakan 

manusia yang berpedoman pada petunjuk Allah SWT baik dalam Al-qur’an maupun 

sunnah Rasul.

Pembinaan akhlak yang di lakukan orang tua adalah usaha dalam 

membimbing dan mengasuh anak-anaknya berdasarkan agama agar anak dapat 

berbudi pekerti yang luhur maupun bertingkah laku yang baik sehingga dapat 

menumbuhkan dan menanamkan serta meningkatkan keyakinan terhadap Allah.31

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali akhlak adalah suatu sifat yang tertanam 

dalam jiwa, dari sifat yang tertanam dalam jiwa, dari sifat itu timbul perbuatan-

                                                          
29 Nur Chomaria, Aqidah Akhlak, (Bandung : Pustaka Setia, 2008) h.165
30 Arif Isnaini, Peran Orangtua dalam Pembinaan Akhlak Anak di Desa Tanjung Agung 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2011) h.32
31 Ibid, h.33
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perbuatan yang mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih 

dahulu.

Yang di maksud dengan pendidikan moral adalah yang meliputi seluruh 

prinsip-prinsip moral, keutamaan-keutamaan perilaku dan perasaan yang harus di 

berikan kepada anak, di perolehnya dan di jadikan sebagai sebuah kebiasaan sejak 

kecil hingga menjadi seorang pemuda.

Keutamaan-keutamaan tersebut merupakan salah satu dari buah keimanan 

yang dalam dan keberagaman yang benar. Ketika pendidikan untuk anak telah jauh 

dari akidah Islam, maka seorang anak akan terdidik atas kefasikan, kelemahan dan 

kesesatan. Untuk itu, Islam telah meletakkan prinsip-prinsip moral yang paling 

penting yang wajib di ikuti oleh anak, sebagai berikut :

a. Melarang anak dari berlebihan dalam kesenangan hidup

b. Melarang anak dari sikap meniru taklid buta.

c. Melarang anak mendengarkan music dan lagu yang cabul.

d. Melarang anak menyendiri dengan wanita dan meniru wanita.

e. Melarang anak dari bertindik, berhias, bercampur dan memandang kepada 

hal-hal yang di haramkan.32

Cara lain yang dapat di tempuh dalam pembinaan akhlak ini adalah 

pembiasaan yang di lakukan sejak kecil dan kontinyu. Berkenaan dengan ini Imam 

Al-Ghazali mengatakan bahwa keperibadian manusia itu pada dasarnya dapat 

menerima segala usaha pembentukan melalui pembiasaan. Jika manusia 
                                                          

32 Ibid, h.100
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membiasakan berbuat jahat, maka ia akan menjadi orang jahat. Untuk ini al-Ghazali 

menhanjurkan akhlak diajarkan, yaitu dengan cara melatih jiwa pekerjaan atau 

tingkah laku yang mulia. Jika seorang menghendaki agar ia menjadi pemurah, maka 

ia harus membiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, jingga 

murah hati dan tangan itu menjadi tabi’atnya.

Dalam tahap-tahap tertentu, pembinaan akhlak, khususnya akhlak lahiriah 

dapat pula di lakukan dengan cara paksaan yang lama-kelamaan tidak lagi terasa di 

paksa.33

3. Tanggung Jawab Pendidikan Akal (Intelektual)

Pendidikan akal adalah pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan akal yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan 

potensi yang ada pada setiap manusia dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Karena 

akal yang di berikan pada manusia ketika di anugerahkan berupa potensi yang belum 

siap pakai, maka pendidikan akal berarti mengusahakan agar akal tersebut menjadi 

actual.34

Akal manusia merupakan salah satu diantara kekuatan-kekuatan yang di 

karuniakan Allah SWT kepada manusia. Menurut Al-Ghazali, akal mempunyai empat 

pengertian, yaitu :

                                                          
33 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2013), h.147
34 Sugianto, Konsep Pendidikan Akal Perspektif Al-Qur’an (Skripsi, IAIN Raden Intan 

Lampung, 2011) h.15
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a. Akal adalah sesuatu sifat yang membedakan manusia dengan hewan.

b. Hakekat akal itu adalah ilmu pengetahuan yang timbul kea lam wujud 

dari pada mungkin dan kemustakilan barang yang mustakhil.

c. Akal adalah ilmu pengetahuan yang di peroleh dari pengalaman dengan 

berlakunya macam-macam keadaan.

d. Akal adalah kekuatan dari ghazirah yang berpenghabisan sampai pada 

mengetahui akibat dari sebagian hal dan mencegah hawa nafsu mengajak 

pada kesenangan.35

Sedangkan menurut Imam Bawani bahwa akal merupakan substansi rohaniyah 

yang dengannya manusia dapat memahami dan membedakan kebenaran dan 

kepalsuan.36

Dari pengertian diatas telah jelas dan dapat di simpulkan bahwa akal adalah 

suatu unsur rohaniyah manusia yang dengannya manusia dapat membedakan benar 

dan salah, baik dan buruk sekaligus merupakan kemampuan untuk menerima ilmu 

pengetahuan.

                                                          
35 Ibid, h.17
36 Imam Bawani, Segi-segi Pendidikan Islam, (Surabaya : Al-Dahlas, 1987), h.205



55

4. Tanggung Jawab Pendidikan Kejiwaan

Pendidikan kejiwaan adalah mendidik anak semenjak usia dini agar berani 

berterus terang, tidak takut, mandiri, suka menolong orang lain, mengendalikan 

emosi, dan menghiasi diri dengan segala bentuk kemuliaan diri baik secara kejiwaan 

dan akhlak secara mutlak. Sara pendidikan ini adalah membentuk anak , 

menyempurnakan serta menyeimbangkan keperibadiannya sehingga di saat ia 

memiliki sifat taklif, ia telah mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan 

sebaik-baiknya dan sepenuh makna.

Semenjak anak terlahir ke dunia dan menjadi amanah para pendidik, agama 

Islam memerintahkan kepada mereka untuk menanamkan dasar-dasar kesehatan 

semenjak masa kecil, agar menjadi manusia yang berakal matang, memiliki 

pemikiran yang lurus, tindakan yang seimbang dan kemauan yang tinggi. Begitu juga 

para pendidik hendaklah membebaskan anak-anak dari segala faktor yang 

membutakan kemuliannya, dan yang menghancurkan eksistensi keperibadiannya, dan 

yang menjadikannya memandang dunia dengan pandangan sinis, penuh kebencian 

dan pesimis.37

                                                          
37 Abdullah Nasih ‘Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam,(Solo:Insan Kamil,2012),h.293
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5. Tanggung Jawab Pendidikan Seks

Yang di maksud dengan pendidikan seks adalah memberikan pengajaran, 

pengertian, dan keterangan yang jelas kepada anak ketika ia sudah memahami hal-hal 

yang berkaitan dengan seks dan pernikahan.sehingga ketika anak memasuki usia 

baligh dan memahami halhal yang berkaitan dengan hidupnya, ia tahu mana yang 

halal dan haram, dan sudah terbiasa dengan akhlak Islam. Sikapnya baik tidak 

mengumbar nafsunya dan tidak bersikap membolehkan segala hal.

D. Tahapan Mendidik Anak Menurut Para Ahli

1. Dr Amani Ar-Armadi

Menurut Dr Amani Ar-Armadi dalam bukunya yang berjudul Pendidikan 

Cinta Untuk Anak menjelaskan tahapan mendidik anak agar mencintai Allah 

berdasarkan tahapan usia  sejak 2 tahun sampai dengan 10 tahun, adapun tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut :

Usia 2-3 tahun

Pada usia ini otak anak sudah mampu menampung memori. Maka kita 

arahkan untuk menghafal sebagian surat-surat pendek seperti al-fatihah, Al-‘Asr, Al-

Kautsar dan seterusnya.  Hal tersebut di sesuaikan dengan kemampuan dia 

menghafal. 
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Pada saat inilah ia di ajarkan untuk semakin mengenal, dan mencintai Allah. 

Semakin bertambah daya nalarnya, kita harus semakin sering mengulang-ulangi di 

hadapannya bahwa Allah lah yang memberikan segala kebutuhan kita.38

Usia 3-6 tahun

Pada usia ini kemampuan anak menerima pengetahuan, mengambil pelajaran, 

dan mencontohnya, mencapai puncaknya, sebagaimana pula dia senang 

mendengarkan kisah-kisah. Karenanya kita mesti menggunakan fase ini  untuk

mengarang dan menceritakan kisah-kisah yang mengarahkan kepada perilaku mulia 

yang sangat kita inginkan dari dirinya. Cara ini sangat besar pengaruhnya.39

Usia 7-10 tahun

Pada fase ini merupakan fase usia yang paing penting. Karenanya, kita tidak 

boleh menganggap remeh. Sebab, pada fase ini, akal dan nalar sang anak mulai 

terbuka dengan baik. Pada usia ini dia sangat membutuhkan agar kita berinteraksi 

dengannya seperti teman. Dasi sini, kita tanamkan dalam jiwanya pengetahuan 

tentang ibadah kepada Allah secara mendalam.

Fase 10 keatas

Pada usia ini akan Nampak anak-anak yang ingin bebas, berdikari, keras 

kepala, membangkang terhadap nasehat-nasehat dan perintah kepada orang tuanya 

fase ini, anak menganggap keduanya laksana bos yang mengikat kebebasannya. Pada 

usia ini dia ingin bebas dari segala hal yang menurut ia telah membelenggunya dia 

                                                          
38 Armani Ar-Ramadi,Pendidikan Cinta Untuk Anak, (Solo : AQWAM,2013), h.27
39 Ibid, h.30
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akan merasa lebih cocok dan lebih terbuka dengan teman-temannya. Dia juga merasa 

mendapatkan sesuatu dari mereka apa yang tidak bisa di dapati dari orang tuanya.

Kita juga harus menjelaskan kepada anak-anak, bahwa Allah terkadang 

menguji manusia dengan sesuatu yang tidak di sukainya atau menimpakan musibah 

kepada mereka dalam rangka membersihkan dosa-dosa mereka, meninggikan 

derajatnya  dan lebih mendekatkan mereka pada-Nya.  Hal ini persis seperti Dokter 

yang terkadang “menyakiti” pasienya dahulu demi menjaga kesehatannya dan 

menyelamatkannya dari ancaman bahaya.40

2. Jamal ‘Abdur Rahman

Menurut Jamal ‘Abdur Rahman dalam bukunya yang berjudul “Tahapan 

mendidik Anak” yang ia susun berdasarkan 4 tahapan yaitu :

1. Dalam Sulbi hingga 3 tahun

Adapun tahapan mendidik anak ketika di dalam sulbi ayahnya adalah : 

mendo’akan untuk anak agar beroleh hidayah sejak di sulbi ayahnya, Do’a untuk 

anak ketika masih berupa nutfah yang akan di lahirkan dan berzikir untuk 

keselamatan bayi yang akan di lahirkan.

Tahapan selanjutnya adalah ketika anak di lahirkan, berusia 1 tahun adapun 

tahapan mendidik anak dalam usia ini diantaranya adalah : mentahnik bayi dan 

mendo’akannya membentengi bayi dari bencana dengan dzikir dan bersyukur kepada 

Allah, kewajiban zakat fitrah atas nama bayi begitu di lahirkan, memperlakukan bayi 

                                                          
40 Ibid, h.38
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dengan kasih sayang meski sebagai anak zina, merayakan kelahiran bayi dengan 

aqiqah, memberi nama yang baik, larangan memberi nama buruk atau terlarang.

Tahapan anak ketika berusia 2 tahun, adapun hal-hal yang perlu di lakukan 

adalah sebagai berikut :  Mengkhitankan anak, Memanggil anak dengan nama 

gelarnya sebagai bentuk penghormatannya, Mengajari anak dengan kalimat tauhid.

Tahapan mendidik anak usia 3 tahun yaitu : Mengajari anak etika berpakaian, 

memperlakukan anak dengan kasih sayang, bercengkrama dengan anak dengan cara 

yang lucu, memberi hadiah anak dan mengusap kepalanya, menakankan anak agar 

berkata jujur.41

2. Usia 4 hingga 10 tahun

Tahapan yang ke dua dari pendapat Jamal ‘Abdur Rahman adalah 

membedakan tahapan 4-10 tahun dalam kategori sebagai berikut. Tahapan yang 

pertama berusia 4 tahun adapun tahapan pendidikan berdasarkan usia 4 tahun ialah 

sebagai berikut : Mengajak pergi seraya menasehati dan mengajari anak, menarik hati 

dengan ungkapan lembut, menghargai mainan anak.

Pada tahapan usia 5 tahun pendidikan anak dalam usia ini mencakupi hal-hal 

sebagai berikut : Tidak membuburkan anak ketika sedang bermain, tidak memisahkan 

anak dari keluarganya, tidak banyak mencela dan menegur anak, membimbing anak 

kepada akhlak mulia.

                                                          
41 Jamaal ‘Abdur Rahman, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah, (Bandung : Irsyad 

Baitus Salam,2017), h.7
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Pada tahapan usia 6 tahun mengandung 3 point yaitu : Mendo’akan kebaikan 

untuk anak, meminta izin kepada anak berkenaan dengan hak mereka, mengajari anak 

memelihara rahasia.

Pada tahapan Usia 7 tahun : Memberikan pengarahan dan meluruskan 

kekeliruan anak saat makan, memperlakukan anak dengan adil tanpa membedakan 

laki-laki atau perempuan, memisahkan perkelahian dengan baik.

Pada tahapan Usia 8 tahun : Mengadakan uji kemampuan untuk menggali 

kemampuan untuk menggali potensi anak, memberi semangat dengan hadiah.

Pada tahapan Usia 9 tahun : Memberikan kepuasan kepada anak,  memberi 

contoh menyantuni anak yatim, mencegah anak bermain saat setan berkeliaran, 

melindungi anak dari setan dan penyakit ‘ain dengan bacaan ta’awwudz.

Pada tahapan Usia 10 tahun : Mengajari anak adzan dan shalat, mengajari 

anak sopan santun danberani, meringankan shalatnya demi makmum.42

3. Usia 10 hingga 14 tahun

Pada tahapan Usia 10 tahun : Memisahkan anak di tempat tidur masing-

masing, melarang anak tidur terkelungkup, 

Pada tahapan Usia 11 tahun : Membiasakan anak menundukan pandangan 

dan memelihara aurat, tidak memukul anak pada bagian sensitive ketika sedang 

emosi,  Tidak memanjakan anak dan menuruti semua kemauannya.

Pada tahapan Usia 12 tahun : Meluruskan kesalah pahaman anak dengan 

bijak, Membantu anak bila tidak mampu melakukan sesuatu, Melatih anak cara 
                                                          

42 Ibid, h.9
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pengobatan alami, Bergaul dan menceritakan kepada anak pengalaman masa kecilnya 

saat bersama orang dewasa, mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang 

bermain untuk menghargai eksistensi mereka dan mengajarkan salam penghormatan, 

Mengajari anak etika masuk rumah.

Pada tahapan Usia 13 tahun : Mendorong anak mengikuti pertemuan yang

mengembirakan dan mengunjungi kerabat untuk menimba pengalaman, 

Menganjurkan anak bergaul dengan ulama dan bersikap santun terhadap mereka, 

Mengingatkan anak untuk tidak bergaul dengan orang jahat, Mengajari etika 

berbicara, Mengajari anak etika meminta izin, Mendidik anak untuk tidak 

menjengkelkan sesamanya, khususnya yang bertentangan.

Pada tahapan Usia 14 tahun : Memperingatkan agar tidak saling mengancam 

dengan senjata meski sedang bergurau, Melarang anak bergurau yang bersifat 

mengejutkan, Memberi keringanan kepada anak , Melarang anak laki-laki 

menyerupai anak perempuan, Membiasakan anak berpenampilan sederhana dan 

melatih ketahanan diri, Memperlakukan anak perempuan dengan baik, dan 

menjelaskan kedudukan mereka dalam Islam dan Mengingatkan anak agar tidak 

menghina dan merendahkan orang lain.

4. Usia 15 hinga 18 tahun

Pada tahapan Usia 15 Tahun : Menganjurkan anak untuk meraih keuntungan 

sejak pagi buta, Memberi solusi untuk menghabiskan waktu luang, Menanamkan 

kecintaan kepada Nabi, keluarga dan shabatnya serta kecintaan membaca al-qur’an.
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Pada tahapan Usia 16 tahun : Menjelaskan keduduka Nabi dalam kalbu 

kaum mukmin, Menjadikan Nabi sebagai anutan mereka, Memberi semangat untuk 

mandiri dan kerja keras, Mengukuhkan hak menuntut ilmu dan mempelajari Al-

qur’an.

Pada tahapan Usia 17 tahun : Meminta anak untuk menceritakan 

pengalamannya untuk melihat cara berpikirnya, Menasehati anak dengan lebih dahulu 

memujinya, Melatih kekanuraganan, Mempersiapkan anak untuk berjihad di jalan 

Allah, Tidak menghalangi anak untuk syahid, Mengajari anak berbakti dan beretika 

kepada orang tua, Menjelaskan bahwa diri dan harta anak adalah milik orang tua dan 

Mengingatkan anak kepada Allah saat kesulitan.

Pada tahapan Usia 18 tahun : Membiasakan mengekang pandangan anak dan 

memelihara aurat, Memerintahkan anak perempuan memakai jilbab ketika baligh, 

Memerintahkan anak laki-laki baligh menikah bila mampu, Mengajari anak usia 

baligh sifat amanah dan tanggung jawab, Menghukum anak yang melalaikan 

tanggung jawabnya.43

3. Ellen Patricia

Sedangkan menurut Ellen Patricia dalam bukunya “Mendidik anak dengan 

Hati”, ia memaparkan pendidikan anak dengan mendukung perkembangan karakter 

anak langkah-langkah membangun karakter anak melalui membangun keperibadian 

anak sejak dini, karakter orang tua, karakter anak, membangun kepercayaan diri anak, 

menangani tuntutan egois anak, mencegah perilaku baermasalah pada anak, pola 
                                                          

43 Ibid, h.11
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disiplin yang positif bagi anak, tips mendisiplinkan anak dan membangun karakter 

anak melalui buku cerita.44

4. Megawangi dan Ratna

Menurut Megawangi dan  Ratna dalam bukunya yang berjudul Pendidikan 

Karakter Solusi untuk Membangun Bangsa. Mereka berdua menjelaskan tahapan 

mendidik anak dalam 6 fase, adapun fae-fase tersebut di jelaskan sebagai berikut.

1. Fase Bayi : Menbangun Fondasi Moral

Peran orang tua dalam fase ini begitu besar, karena fondasi moral dibentuk 

dalam fase ini. Cinta dan kasih sayang dari orang tua sangat dibutuhkan dalam fase 

ini. Anak-anak usia bayi sangat membutuhkan kelekatan psikologi antara orang tua 

dan anak, ekspresi cinta, responsif terhadap kebutuhan anak, kebutuhan akan rasa 

aman, kebutuhan akan stimulasi fisik dan mental, keseimbangan antara cinta dan 

otoritas. 

2. Fase 1 : Berfikir Egosentris (Self-oriented Morality)

Fase ini adalah fase dimana anak berfikir sangat egois, sehingga sulit untuk 

bebagi mainan dengan kawan-kawannya. Fase ini bisa bermula pada usia 1 sampai 5 

tahun. Pada masa ini anak mau berbuat baik kalau ada insentif (hadiah atau pujian), 

dan takut mendapatkan hukuman kalau bersalah. Memberikan pendidikan karakter 

pada anak-anak fase ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif agar anak 

berperilaku baik. 

                                                          
44 Ellen Patricia, Mendidik Anak dengan Hati, (Jakarta:Yayasan Busur Emas,2016), h.32
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3. Fase 2 : Patuh Tanpa Syarat (Authority-oriented morality)

Fase ini anak percaya sekali kepada definisi baik dan buruk menurut figur 

otoritas, seperti orang tua atau guru. Fase ini berkisar antara usia 4,5 sampai 6 tahun. 

Anak-anak pada usia ini lebih mudah menurut dan diajak kerja sama, sehingga 

mereka mudah mengerjakan perintah orang tua dan guru. Alasan mereka ingin patuh 

karena agar terhindar dari masalah atau hukuman. Pada fase ini pendidikan karakter 

dapat diberikan secara kontrol eksternal dimana guru dapat secara otoritatif 

mengajarkan moral baik atau buruk. 

4. Fase 3 : Memenuhi Harapan Lingkungan (Peer-oriented Morality)

Anak-anak dalam fase ini ingin diterima oleh kawan-kawannya, sehingga 

tindakannya cenderung ingin disesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh 

lingkungan sebayanya. Masa ini berlangsung pada usia 8,5 sampai 14 tahun. 

5. Fase 4 : Ingin Menjaga Kelompok (Collective-Oriented Morality)

Pada fase ini anak merasa bahwa ia mempunyai tugas untuk menjaga 

keutuhan kelompoknya. Mayoritas remaja usia 16 sampai 19 tahun diharapkan sudah 

dapat mencapai tahapan moral ini, yaitu kepatuhan terhadap aturan dan kode etik 

yang berlaku dalam masyarakat. Para remaja yang mencapai tahapan moral ini adalah 

mereka yang sudah tahu bagaimana berperilaku sebagai warganegara yang baik. 

6. Fase 5 : Moralitas Tidak Berpihak (Objectively Oriented Morality)

Fase ini adalah tahapan moral tertinggi yang seharusnya dicapai manusia, 

karena mengacu kepada prinsip moral universal, yaitu tidak tergantung pada 

kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok. Fase ini bisa dicapai pada usia 20 
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tahun. Mereka yang sudah mencapai tahap ini akan mengacu kepada moral hati 

nurani. Manusia yang sudah mencapai tahapan moral seperti ini tidak akan mudah 

terprovokasi atau termakan oleh propaganda dari para pemimpinnya, karena 

kesadaran nuraninya hanya berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral yang 

menghargai setiap manusia, walaupun berbeda sistem sosialnya. Namun, sedikit 

manusia yang dapat mencapai tahapan moral ini.45

                                                          
45 Megawangi, Ratna, Pendidikan Karakter Solusi untuk Membangun Bangsa, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2004), h.11
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BAB III

PERAN WANITA MUSLIMAH TERHADAP ANAKNYA MENURUT Dr. 

MUHAMMAD ALI AL-HASYIMI

A. Mengetahui Tanggung Jawab Terhadap Anak-anaknya

Pembentukan sebuah keluarga bermula dengan pinangan seorang lelaki 

kepada seorang wanita untuk mendirikan rumah tangga. Peristiwa itu di susuli dengan 

berbagai peristiwa lain seperti menentukan mas kawin, akad nikah, had pesta. 

Walimah dan lain-lain lagi. Tetapi hari peminangan itulah hari yang paling bersejarah 

bagi seorang laki-laki, karena pada hari itulah dia membuat suatu keputusan 

(decision) untuk memikul tangggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Bagi 

seorang wanita hari pinangan itu juga sangat bersejarah, sebab pada hari itu, kalau 

setuju menerima pinangan, ia telah setuju pula untuk bersama-sama dengan calon 

suaminya untuk mendirikan suatu keluarga yang menjadi sendi asas bagi berdirinya 

suatu masyarakat.1

Keluarga adalah suatu instuisi yang terbentuk karena ikatan perkawinan antara 

sepasang suami-istri untuk hidup bersama, seia sekata, seiring dan setujuan, dalam 

membina mahligai rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah dalam lindungan 

dan ridha Allah swt. Di dalam nya selain ada ayah, ibu dan juga anak menjadi 

tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam 

bentuk yang bermacam-macam. Secara garis besar, bila di butiri, maka tanggung 

jawab orang tua terhadap anaknya adalah bergembira menyambut kelahiran anaknya, 
                                                          

1 Romlah, Ilmu Pendidikan Islam, (IAIN Raden Intan Lampung : FAKTA Press,2009), h.121
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memberi nama yang baik, memperlakukan dengan lembut dan kasih sayang, 

menanamkan rasa cinta kasih kepada sesama anak, memberikan pendidikan akhlak.2

Mempunyai anak adalah dambaan dan kebanggaan bagi setiap orang tua. 

Anak merupakan cinta kasih kedua orang tuanya, buah hati, pelipur lara, pelengkap 

keceriaan rumah tangga, penerus cita-cita, serta pelindung orangtua terutama ketika 

mereka sudah dewasa dan orang tua sudah berusia lanjut. Akan tetapi, tidak dapat di 

pungkiri bahwa dalam hidup ini, ada anak yang malah membuat orangtuanya 

sengsara. Kesengsaraan orang tua akibat anak dapat terjadi di dunia, bahkan di 

akhirat. Tidak ada orang yang mengharapkan anaknya akan menyeretnya di neraka. 

Orangtua pada umumnya medambakan dan mengharapkan anak-anaknya kelak bisa 

membahagiakannya, menjadi penyejuk hati dan mata baik di dunia maupun di 

akhirat.3

Anak adalah perwujudan cinta kasih orang dewasa yang siap atau tidak untuk 

menjadi orang tua. Memiliki anak siap atau tidak, mengubah banyak hal dalam 

kehidupan kita, dan pada akhirnya mau atau tidak kita d tuntut untuk siap menjadi 

orang tua yang harus dapat mempersiapkan anak-anak kita agar dapat menjalankan 

kehidupan masa depan mereka dengan baik.4

Sebagai orang tua harus betul-betul melakukan sesuatu untuk putera-puterinya 

yang tercinta. Bagimana anak-anak dapat tetap memandang masa depan mereka di 

                                                          
2 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga,(Jakarta : 

Rineka Cipta, 2004), h.28
3 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter,(Jakarta : Bumi Aksara,  

2016), h.185
4 Anwar, Arsyad Ahmad, Pendidikan Anak Dini Usia,(Bandung:ALFABETA:2009), h.17
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dalam angan seorang anak, bagaimana mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa 

kita. Masa dean mereka kelak di persiapkan di tangan orang tua saat ini terutama 

seoarang ibu.5

Tidak di ragukan lagi bahwa anak merupakan penyejuk pandangan mata, 

sumber kebahagiaan, dan belahan hati manusia dalam kehidupan ini. keberadaan 

mereka menjadikan kehidupan ini terasa manis, menyenangkan, mudah mendapatkan 

rezeki, terwujud semua harapan, dan hatipun menjadi tenang. Dimana seorang bapak, 

anak akan menjadi penolong, penunjang, pemberi semangat, dan penyejuk jiwa, 

penghibur hati, kebahagiaan hidup serta tumpuan masa depan. Semua itu tergantung 

pada pendidikan yang di berikan kepada mereka, juga pembentukan diri dan 

penggondokan mereka menghadapi kehidupan ini. Dimana mereka menjadi unsur 

produktif dan aktif, yang kebaikan mereka akan kembali kepada orangtuanya, 

masyarakat, dan masyarakat secar keseluruhan. Sehingga mereka dapat menjadi 

seperti apa yang di firmankan Allah dalam Q.S. Al-Kahfi:46 yang berbunyi :

                 

       

Artinya : “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya 
di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

                                                          
5 Ibid, h.18
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Apabila diabaikan pendidikan mereka, dan pembentukan keperibadian mereka 

di lakukan secara tidak proposional, maka mereka akan menjadi bagi orangtua

mereka dari ganguan bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan.

Tidak pernah lepas dari pikiran wanita muslimah bahwa tanggung jawab 

seorang ibu dalam pendidikan dan pembentukan keperibadian anak-anaknya lebih 

besar dari pada seorang bapak. Yang dmikian itu karena mereka lebih dekat dengan 

ibu dan lebih banyak berada di sisinya, disamping seorang ibu lebih mengenal 

keadaan dan perkembangan mereka pada masa-masa pertumbuhan dan puber yang 

merupakan masa paling berbahaya bagi kehidupan mental, jiwa dan tingkah laku 

anak.

Karena itu wanita muslimah yang mengikuti  petunjuk agamanya mengetahui 

tugas pendidikan yang diembannya, juga tanggung jawab penuh dalam pendidikan 

anak-anaknya yang di ungkapkan Al-qur’an, (Q.S. At-Tahrim:6)

Sedang Rasulullah mengungkapkan hal itu melalui sabdanya, “Setiap dari 

kalian adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggung jawaban atas 

kepemimpinannya. Seorang imam (penguasa) adalah pemimpin dan dia bertangung 

jawab atas kepemimpinannya. Dan, orang laki-laki adalah pemimpin dalam 

keluarganaya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan, wanita adalah 

pemimpin di rumah suaminya dan akan di tanya di mintai pertanggung jawaban atas 

kepemimpinannya, dan seorang pelalayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan 

dia akan di mintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu. Masing-masing 



70

dari kalian adalah pemimpin dan akan di mintai pertangung jawaban atas 

kepemipinan kalian.6

Peran orang tua sangat sentral dalam mendidik anak untuk menjadi seorang 

muslim yang tangguh dan kompetitif. Seorang ibu memiliki kewajiban merawat, 

mengasuh, dan mendidik anak di rumah. Sementara itu, ayah juga harus berperan 

dalam mengajarkan ana tauhid, dan tata cara ibadah yang seharusnya di lakukan oleh 

seorang muslim. Peran orangtua dalam mendidik anak di riwayatkan dalam hadist 

dari Abu Huraira tentang Sabda Rasulullah berikut :

ْحَمِن َعْن أَبِي  ْھِريِّ َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ ثَنَا اْبُن أَبِي ِذْئٍب َعْن الزُّ ثَنَا آَدُم َحدَّ َحدَّ

ُ َعْنھُ قَاَل قَاَل  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ُكلُّ َمْولُوٍد یُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاَّ النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

َسانِِھ َكَمثَِل اْلبَِھیَمِة تُْنتَُج اْلبَِھیَمةَ ھَْل تََرى فِی َرانِِھ أَْو یَُمجِّ َدانِِھ أَْو یُنَصِّ ھَا فَأَبََواهُ یُھَوِّ

)رواه البخاري(َجْدَعاءَ 

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan 
fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu 
menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang 
melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada 
cacat padanya?” (HR. Bukhari)

Hadist tersebut menunjukkan posisi orangtua yang seharusnya merawat dan 

mendidik anak agar memiliki akhlak yang baik dan menjaganya dari teman-teman 

atau lingkungan yang buruk. Hal tersebut di karenakan anak di lahirkan dalam 

                                                          
6 Muhammad Ali al-Hasyimi, Jati Dirii Wanita Muslimah, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 

2016), h.198
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keadaan suci dan belum memiliki pendapat sehingga perlu orang tua dalam menjalani 

kehidupan. Kewajiban orang tua dalam merawat dan mendidik anak di mulai sejak 

anak dalam kandungan hingga anak menjadi dewasa dan membangun kehidupan 

rumah tangganya sendiri.7

Di masa khalifah Umar bin Khatab r.a pada tahun 14 hijriyahberkecambuklah 

perang antara kaum muslimin dengan pemerintah Persi yang di sebut dengan perang 

“El-Qadisiyah”.

Waktu di umumkan kepada kaum muslimin terutama pemuda-pemudanya 

yang tangkas dan berani untuk pergi ke medan perang, maka banyaklah yang 

mendaftarkan dirinya untuk menjadi syahid, membela kebenaran, mencari ridha Allah 

swt kaum wanitapun ada yang ikut serta, untuk menjadi palang merah dan dapur 

umum.

Diantara wanita yang ikut serta tercatatlah nama Chansa’ beserta 4 orang 

anaknya yang masih muda-muda belia. Besoknya, peperangan akan terjadi, maka 

pada malam harinya,  ibu yang bijaksana ini menasehati ke empat putranya itu 

dengan kata-kata yang memberikan semangat agar tidak takut dan gentar berhadapan 

dengan musuh-musuh.

“Anak ku kempatnya! Kamu semua beragama Islam, agama pilihan mu, 

agama yang di ridhai Allah, dan kamupun berhijrah atas kehendak  mu, bukan karena 

paksaan. Kamu semuanya bersaudara sekandung seibu-sebapak. Aku ini adalah ibu 

mu yang tidak akan berkhianat kepada bapak mu, dan tidak akan merendahkan 
                                                          

7 Op.Cit, Ridwan Abdullah Sani, h.196
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kehormatan mu, tak akan merubah kebagsawanan mu. Kamu anak ku, yang mengerti 

ajaran Allah, bahwa Tuhan menyediakan pahala bagi orang-orang yang beramal 

saleh, mnaati Allah. Tuhan menyuruh memerangi orang kafir yang durhaka, yang 

merusak muka bumi ini, ketahuilah oleh mu bahwa kampong akhirad itu lebih baik 

dari dunia ini. perjanjian Allah telah cukup dalam al-qur’an menggambarkan 

indahnya surga yang di sediakan untuk orang-orang yang beriman dan alangkah 

ngerinya azab Allah untuk orang-orang yang durhaka. Wahai anak ku bersiap-siaplah 

kamu hendak menghadapi musuh Tuhan dengan menghadapi pertolongan Allah dan 

perangi musuh Allah. Apabila kamu melihat api peperangan telah mulai 

berkecambuk, hadapilah medan perjuangan itu dengan sepenuh hat, dengan 

keikhlasan membela kebenaran  (agama Allah) dan sekali-kali kamu jangan ragu 

kepadanya”.

Nasehat ibunya itu  cukup meresap kedalam jantung hati anak-anak itu. pada

esok harinya, sebelum matahari tergelincir keempat anak-anak itu telah siap berdiri di 

garis depan, untuk menyerang musuh.

Peperanganpun berjalan dengan dahsyatnya, dan keempat pemuda belia itu 

berguguran menjadi syuhada’. Meninggalkan dunia yang fana ini untuk menghadapi 

Allah Rabbul’alamin.

Perang selesai, kemenangan berada di pihak islam, atas wafatnya pemuda-

pemuda itu di beritahukan kepada ibunya..

Kabar sedih yang memilukan itu di terima oleh Chansa’ dengan ucapan 

“Alhamdulillah , segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan anugerah yang besar 
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bagi saya dengan gugurnya keempat anak saya di medan perang. Saya mohon kepada 

Allah agar Allah menerima anak saya ini dengan menempatkannya daalam surge 

jannatunna’im. Saya berharap agar saya bertemu dengan anak saya nantinya bersama-

sama di tempat yang mulia.

Pemerintah Umar bin Khatab memberikan penghormatan yang besar  terhadap 

ibu yang baik  ini dengan jumlah uang 800 dirham.

Demikianlah hal yang bijaksana dapat menghantarkan anaknya menjadi 

syahid.  Mudah-mudahan ibu wanita islam setiap zaman akan dapat pula mencontoh 

dan meneladani kepada perjuanagn ibu Chansa’ yang pandai mendidik anak-anaknya 

itu.

Konon kabarnya di beritakan oleh parajurit yang menyaksikan kematian 

pemuda-pemuda itu, yang sebelumnya mereka meninggal dunia, masih sempat 

pemuda-pemuda itu mengucapkan pujian kepada ibunya berhati baja.8

Wanita muslimah yang benar-benar menyadari ajaran agamanya mengetahui 

tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sepanjang zaman. Dia sangat pandai 

mencetak generasi, memberikan pengaruh kepada mereka dan menanamkan nilai-

nilai luhur kedalam diri mereka. Tidak ada bukti yang lebih kuat selain wanita-wanita 

yng berhasil mencetak dan mendidik anak-anak yang berhasil dan menempati 

kedudukan tinggi, sehingga anda mungkin tidak akan mendapatkan diantara pemuka 

dan tokoh umat ini yang telah banyak memakan asam garam kehidupan ini dan 

                                                          
8 Hadiyah Salim, Wanita Islam Keperibadian dan Perjuangannya, (Bandung : Remaja Rosda 

Karya, 2000), h.36-37



74

mengalami berbagai macam peristiwa melainkan dia ini jasa pendidikan ibu yang 

agung.

Zubair bin Al-Awam bisa menjadi orang tekenal dan besar berkat jasa ibunya, 

Shafiya binti Abdullah Muthalib, yang telah mencetak karakternya yang terpuji dan 

sifat-sifatnya yang baik.

Abdullah, Al-Mundzir dan Urwah adalah putra Zubair bin Al-Awam, 

semuanya telah berhasil di cetak oleh ibu mereka, Asma’ binti Abu Bakar. Yang 

masing-masing mereka memiliki pengaruh yang besar sepanjang zaman dan 

mendapatkan tempat yang terhormat.

Demikiannya dengan Ali bin Abi Thalib, telah meraih hikmah, keutamaan, 

dan bimbingan akhlak mulia dari ibunya sendiri yang kaya dengan hikmah dan 

kemuliaan, Fatimah binti Asad.9

Tidak dapat di ragukan, ibu adalah inti di tengah rumah tangga dan 

masyarakat. Dia adalah pemberi pengaruh yang amat kuat pada diri anak-anak, baik 

dengan perkataan, keteladanan, cinta dan kasih sayang. Anak-anak senantiasa 

menyerupai ibunya. Jika ibu menegakkan hukum-hukum Allah dan menaati Nya, 

berpegang kepada akhlak-akhlak islam yang terpuji, anak tentu akan tumbuh dengan 

memiliki akhlak tersebut. Jika akhlak itu buruk, tidak menegakkan hukum-hukum 

Allah dan buruk pergaulannya, anak tentu akan tumbuh memiliki sifat-sifat yang 

buruk itu, seperti yang di katakana dalam sebuah syair.

                                                          
9 Op.Cit, Ali al-Hasyimi h.200
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“Adakah kesempurnaan bisa di harapkan dari anak Yang menentek dari ibu 

yang tiada sempurna?”.10

Demikianlah wanita muslimah yang baik yang sadar akan tugas dan fungsi 

serta tanggung jawabnya sebagai ibu yang menjadi pusat terdidiknya anak-anak 

mengetahui dan sadar betul terhadap tanggung jawabnya tersebut. Karena di tangan 

wanita yang baik, wanita yang shalihalah generasi pemuda-pemudi islam di bentuk 

dan dibangun. Karena dengan cara mendidik yang baik dari ibu yang baik, maka akan 

terciptalah anak-anak yang baik pula.

B. Menggunakan Cara yang Baik dalam Mendidik Anak

Wanita muslimah yang cerdas mengerti jiwa anak-anaknya dan menghormati

perbedaan karakter dan kecendrungan mereka, sehingga dia dapat masuk kedalam 

jiwa itu dan menyelam kedalam dunia mereka yang masih bersih dan jernih, untuk 

selanjutnya menanamkan nilai-nilai yang tinggi dan sifat-sifat terpuji serta akhlak 

karimah dengan menggunakan cara yang baik.

Secara alamiah, keperibadian seorang ibu sangat dekat dengan anak-anaknya 

dan mencintai mereka. Dia pandai menarik hati mereka, sehingga mereka senantiasa 

membuka jiwa dan hati bagi sang ibu yang di cintai. Mereka mengungkapkan 

berbagai permasalahan yang di hadapinya, sedang ibupun menanggapinya dan 

berusaha untuk mengatasi dan mengarahkan mereka serta mengendalikan perasaan 

mereka, dengan tetap memperhatikan tingkat pemikiran dan usia mereka. Terkadang 

                                                          
10 Hayya binti  Mubarak Al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, (Bekasi : Darul Falah, 

2012), h.294,
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ia bermain dan bercanda dengan mereka, dan terkadang juga berbasa-basi dengan 

mereka sembari menyampaikan ungkapan-ungkapan yang menyenangkan, lemah 

lembut dan penuh kasih sayang. Yang semuanya itu menambah mereka semakin cinta 

dan sayang kepadanya, dan tidak merasa bosan mendengar arahan dan bimbingannya, 

sehingga dengan kesadaran hati mereka menjalankan perintah dan menerapkan 

nasihatnya. Ada perbedaan antara ketaatan yang sebenarnya yang bersumber dari hati 

dan berdasar atas cinta kasih, penghormatan, penghargaan, dan kepercayaan, dengan 

ketaatan palsu yang berdasar pada kekasaran, kekerasan, paksaan dan ketidak 

hormatan. Dimanna ketaatan pertama merupakan ketaatan abadi, kuat dan 

membuahkan hasil, sedangkan kedua adalah ketaatan temporer dan mandul serta akan 

cepat sirna dengan hilang kekerasan, kekasaran dan paksaan.11

Sebagai muslim, ada dua harapan besar orang tua terhadap anak-anaknya. 

Pertama, anak-anak yang akan lahir, tumbuh, dan berkembang secara sehat dan 

cerdas hingga pada gilirannya nanti, mereka tidak di tindas oleh zaman yang memang 

keras. Kedua, anak-anaknya harus belajar agama yang pada perkembangannya nanti 

mereka bisa menjadi orang-orang yang menghidupkan agama.12

Suami-istri wajib mempelajari dengan baik metode pendidikan agama dan 

perilaku yang terbaik, serta menerapkan pada anak-anak mereka.13

Beberapa cara yang baik dalam mendidik anak adalah sebagai berikut :

                                                          
11 Ibid, h.202
12 Ahmad Tafsir,  Mengajar Anak Berakhlak Al-qur’an, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

2004), h.39
13 Najla’ as-Sayyid Nayil, Menuju Rumah Tangga Bahagia, (Jakarta : Pustaka Al-Inabah, 

2013), h.168
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a. Ketahuilah bahwa cara dalam membimbing anak merupakan masalah yang 

sangat penting dan menonjol. Anak merupakan amanat di pundak kedua 

orang tuanya, belahan hatinya yang suci, mutiara paling berharga yang 

masih netral dan belum berbentuk. Oleh karena itu dia siap untuk di bentuk 

dan di bawa kemanapun dia akan di bawa. Jika dia di biasakan dan diajari 

hal-hal yang baik, maka dia akan tumbuh dengan baik dan tentu akan 

menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Kedua orang tua, guru 

dan pembimbingnya juga akan memperoleh pahala dari kebaikan itu. Jika 

dia di biasakan dan di ajari hal-hal yang buruk, diabaikan layaknya binatang, 

tentu dia akan menderita dan rusak. Orang yang seharusnya bertanggung 

jawab atas dirinya ikut berdosa.

b. Tidak boleh membiasakannya hidup mewah, tidak boleh membuatnya 

menyenagi hiasan dan kesenangan, sehingga akan menghabiskan umurnya 

untuk mendapat kesenangan dan kemewahan tersebut setelah besar nanti, 

yang akhirnya justru menyeratnya kepada kehancuran.

c. Orangtua harus mengawasinya sepanjang masa, tidak boleh mengambil 

pembantu atau orang yang menyusui kecuali wanita shliha, berpegang pada 

agama dan hanya memakan yang halal-halal.

d. Pengawasan terhadap anak-anak harus di lakukan dengan cara yang baik. 

Jika anak mersa malu dan tidak mau melakukan sebagai perbuatan maka hal 

itu tidak di lakukan kecuali Karenna kemuliaan akalnya. Ini merupakan 

isyarat baik tentang kebaikan akhlak dan kesucian hatinya. Anak pemalu 
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juga tidak boleh di remehkan, tetapi dia harus di didik sesuai dengan 

keadaannya yang pemalu.

e. Jika sifat-sifat anak menjerumus pada keburukan tatkala makan, maka dia 

harus segera di arahkan, seperti anjuran untuk makan dengan menggunakan 

tangan kanan,  membaca basmallah ketika hendak makan, mengambil 

makanan yang dekat dengan tempatnya, tidak boleh meninggalkan tempat 

makan dari pada yang lain, tidak boleh memandang dengan pandangan yang 

tajam kepada orang lain yang makan dengannya, tidak terlalu cepat tatkla 

makan, tidak boleh bersuara tatkala mengunyah, tidak menyuap secara terus-

menerus tanpa ada jaraknya, tidak boleh mengotori bajunya, sesekali waktu 

dia harus makan roti tawar, agar tidak terbiasa makan lauk-pauk, 

melarangnya makan terlalu banyak dan menegurnya serta mengumpamakan 

orang yang banyak makan seperti halnya binatang.

f. Membiasakannya mengenakan pakaiain yang tidak berwarna-warni dan 

sutera, mengarahkan anak yang terlanjur menyenangi kemewahan dan 

mengenakan pakaian untuk gagah-gagahan.

g. Anak yang tidak mendapat perhatian dan di abaikan pada awal masa 

pertumbuhannya, mayoritas akhlaknya buruk, pendusta, pendengki, suka 

mengadu domba, suka mencuri memaksa, mengobral omongan dan bercanda 

ria. Semua dampak ini bisa di hindarkan lewat bimbingan dan pengarahan, di 

beri kesibukan di sekolah untuk mempelajari Al-Qur’an, hadist, kisah para 

pejuang Islam dan keadaan mereka, agar di dalam jiwanya tertanam 
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kecintaan kepada orang-orang shalih, tidak hanya sekedar menghapalkan 

syair-syair cinta. Sebab syair-syair cinta hanya akan menanmkan benih-

benihh kerusakan di dalam hati anak.

h. Jika anak memperlihatkan akhlak yang baik, maka dia perlu mendapatkan 

pujian atau hadiah yang menyenangkan hatinya, atau di puji di hadapan 

orang lain. Jika sekali waktu dia melakukan yang buruk, maka keburukannya 

tidak perlu di ungkap secara langsung, apalagi jika dia sendiri berusaha 

untuk menutupi dan tidak menampakkannya. Kecuali jika perbuatannya ini 

akan menjerumus kepada kebinasaan. Sebab jika sekali dia tidak di tegur 

karena melakukan keburukan, pada saat lain dia akan mengulanginya lagi. 

dalam keadaan seperti ini dia bisa di peringatkan secara halus, “janganlah 

engkau mengulanginya lagi. jika tidak, semua orang akan tahu apa yang 

engkau lakukan”. Anak tidak boleh terlalu sering di hardik dan di cela. 

Karena lama-kelamaan dia menjadi kebal celaan dan hardikan serta tidak ada 

yang membekas di hatinya. Orang tua harus mempertimbangkan apa yang di 

ucapkan di hadapkan anaknya, tidak boleh meneguurnya kecuali sesekali 

waktu.

i. Anak tidak boleh membanggakan diri di hadapan teman-temannya. Tetapi 

dia harus di biasakan tawadhu’ dan menghormati setiap orang yang bergaul 

dengannya serta berkata lemah-lembut, tidak kasar.14

                                                          
14, Op.Cit, Hayya Binti Mubarak al-Barik ,h.255-256
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Dengan demikian sangat di perlukan bagi seorang ibu untuk bersikap lebih 

baik dan lemah lembut terhadap putra-putrinya agar tercipta ketatan yang bersumber 

dari hati yang sadar. Disini perlunya kedekataan seorang ibu dengan anaknya agar 

dapat memberikan nasehat-nasehat dan bimbingan dengan baik.15

Kehidupan rumah tangga di bina atas prinsip partisipasi aktif dan saling 

membantu antar suami istri, baik di dalam maupun di lingkungan keluarga. Sepasang 

suami-istri bisa saling membagi tugas dan menyelesaikannya. Kalau seorang suami 

membanting tulang dan memeras keringat di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan 

istri dan anak-anaknya, maka seorang istri memiliki peran di rumah yang tak kalah 

mulianya dan tak kurang pahalanya dengan kerja di luar rumah.16

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai stategis dalam pembentukan nilai 

kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari kedua 

orangtuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga. 

Baik atau tidaknya keteladanan yang di berikan dan bagaimana kebiasaan orangtua 

tampilkan dalam sikap dan perilaku tidak lepas dari perhatian dan pengamatan anak. 

Meniru kebiasaan orangtua adalah suatu hal yang sering anak lakukan, karena 

memang pada masa perkembangannya, anak selalu ingin menuruti apa-apa yang 

orangtua lakukan.17

Adapun cara yang baik dalam mendidik anak dalam Al-qur’an dapat di 

lakukaan dengan cara-cara sebagai berikut :

                                                          
15 Nur Wakhidah, Tanggung Jawab Wanita Muslimah Sebagai Pendidik dalam Keluarga, 

(Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2000), h.119
16 Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih,  (Jakarta : Erlangga, 2008), h227
17 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Anak Dalam Keluarga (Presfektif Pendidikan 

Islam), (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.24-25
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1. Pendidikan Dengan Keteladanan

Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang efektif dan berhasil dalam 

mempersiapkan anak ari segi akhlak, membentuk mental, dan sosialnya. Hal itu di 

karenakan pendidik adalah panutan atau idola dalam pandangan anak dan contoh 

yang baik di mata mereka. Anak akan mengikuti tingkah laku pendidiknya, meniru 

akhlaknya, baik di sadari atau tidak. Bahkan semua bentuk perkataan dan perbuatan 

pendidik akan terpatri dalam diri anak dan menjadi bagian dari presepsinya, di 

ketahui atau tidak.

Dari sini keteladanan menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada baik 

buruknya anak. Jika pendidik adalah seorang yang jujur dan terpercaya, maka 

anakpun akan tumbuh pada ke jujuran dan sikap amanah. Namun jika pendidik adalah 

seorang pendusta dan khianat maka anak akan tumbuh dalam kebinasaan dusta dan 

tidak dapat di percaya.18

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode intesif yang paling  

menyakinkan keberhasilan dalam membentuk akhlak dan moral, spiritual dan sosial. 

Dalam Q.S Al-Ahzab : 21 Allah berfirman :

         

       

                                                          
18 Abdullsh Nasih ‘Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam,(Solo:Insan Kamil,2012),h.516
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Artinya : “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”.19

Allah telah mengetahui sebagai peletak langit sekaligus menjadi mukjizat 

untuk hamba-hanba Nya bahwa seorang Rasul yang di utus oleh Nyauntuk 

menyampaikan risalah langit kepada umat haruslah di sifati dengan kesempurnaan 

jiwa, akhlak, dan akal yang tinggi sehinngga orang-orang dapat menjadikannya 

rujukan, menurutinya, dan belajar darinya dan mencontohnya dalam kemuliaan dan 

ketinggian akhlak yang seharusnya.

Oleh karena itu kenabian adalah pilihan Allah dan bukan usaha manusia untuk 

mencapainya. Hal ini di karenakan Allah paling mengetahui sebagai dzat yang telah 

membuat  risalah-Nya terhadap orang yang telah di pilih-Nya dari kalangan manusia 

untuk menjaga utusan-Nya sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Oleh 

karenanya Allah mengutus Muhammad sebagai teladan yang baik.20

Maksud keteladanan disini adalah memberi contoh yang baik bagi anak, sebab 

pada masa remaja masih sangat rentan dengan kegoncangan dan ketidak stabilan 

sehingga masa remaja mempunyai sifat mengidealkan pribadi lain yang dianggap 

lebih memenuhi selera nafsunya. Oleh karena itu untuk memenuhi hal tersebut 

orangtua dan keluarga mempunyai keterlibatan penting untuk keteladanan. Terutama 

                                                          
Qur’an
20 Op.Cit,Abdullah Nasih ‘Ulwan,h.516
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untuk seorang Ibu ia harus memperhatikan sisi  pengalaman dirinya terhadap apa 

yang ia serukan kepada anak-anaknya.21

Kesimpulan dari apa yang telah di kemukakan di atas adalah bahwa 

memberikan teladan yang baik dalam pandangan islam merupakan metode 

pendidikan yang paling membekas pada anak. Ketika si anak menemukan pada diri 

kedua orang tua maupun pendidiknya suatu teladan yang baik dalam segala hal, maka 

ia telah meneguk prinsip –prinsip kebaikan yang dalam jiwanya akan membekas 

berbagai etika islam. Ketika orang tua menginginkan sang anak tumbuh dalam 

kejujuran, amanah, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak di ridhai agama, kasih 

sayang, maka hendaklah kedua orang tua memberikan teladan misalnya: dalam 

berbuat kebaikan, menjauhi kejahatan, menanggalkan kehinaan, mengikuti yang hak, 

dan meninggalkan yang batil.

Pada dasarnya, anak akan melihat orang tua berbuat dusta, ia tidak mungkin 

akan belajar jujur.

Anak yang melihat ke dua orang tuanya berkhianat, ia tidak mungkin belajar 

amanah.

Anak yang mengikuti orang tuanya selalu mengikuti hawa nafsu, ia tidak 

mungkin akan belajar keutamaan

Anak yang mendengar orang tuanya kufir, caci maki, dan celaan, tidak 

mungkin ia akan belajar bertutur manis.

                                                          
21 Anisa Pertiwi, Tanggung Jawab Muslimah Sebagai Pendidik Dalam Keluarga Menurut 

Konsepsi Pendidikan Islam, Skripsi IAIN  RIL,2009
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Anak yang melihat kedua orang tuanya marah, bertegang urat dan emosi, 

tidak mungkin ia belajar sabar.

Anak yang melihat orang tuanya bersikap keras dan bengis, tidak mungkin ia 

akan belajar kasih sayang.

Demikianlah anak akan tumbuh dalam kebaikan, akan terdidik dalam 

keutamaan akhlak, jika ia melihat kedua orang tuanya memberikan teladan yang baik. 

Demikian pula sebliknya, anak akan tumbuh dalam kenakalan dan berjalan di jalan 

kufir, fusuq dan maksiat, jika ia melihat kedua orang tuanya memberi teladan yang 

buruk.22

Hendaklah para orang tua terutama dan para pendidik terutama ibu 

mengetahui bahwa pendidikan dengan keteladanan yang baik adalah cara yang efektif 

untuk meluruskan penyimpangan anak. Bahkan ini adalah asas untuk meningkatkan 

akhlak yang baik dan etika sosial.

Tanpa ada keteladanan ini, pendidikan apapun tidak berguna bagi anak dan 

nasihat apapun tidak akan berguna untuknya. Maka, bertakwallah kepada Allah, 

wahai pendidik, dalam hal anak-anak kaian. Laksanakan lah tanggung jawab anda 

kepada mereka agar anda semua melihat sendiri anak-anak andamenjadi matahari 

perbaikan diri dari bulan yang menunjukan jalan. Mereka akan menjadi inspirasi 

kebaikan bagi yang lain dari akhlak dan etika mereka sekaligus menjadi bukti dari 

firman Allah :

                                                          
22 Abdullah Nasihan Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 

h.178
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Artinya : “Mereka Itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, 
Maka ikutilah petunjuk mereka.(QS. Al-An’am:90)”

Dan katakanlah “Berbuatlah kalian, maka Allah, Rasul-Nya dan kaum 

mukminin akan melihat perbuatan kalian.”23

2. Pendidikan Melalui Pemahaman dan Nasehat

Satu lagi metode pendidikan yang efektif dalam membentuk keimanan anak, 

akhlak, mental dan sosialnya adalah metode mendidik dengan nasihat. Hal ini di 

sebabkan, nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti 

tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam.24

Pemahaman atau nasehat adalah perkatan yang dapat memberimotivasi 

terhadap seseorang. Nasehat disini tentunya perkataan-perkataan yang baik dari orang 

tua sehingga anak termotivasi melakukan yang baik seperti membaca al-qur’an, 

bertutur kata yang sopan, menjalankan ibadah shalat, bersikap baik pada sesame 

teman, maupun orang tua, saling membantu dan tolong-menolong dan sebagainya 

serta menjauhi segala apa yang di larang nya seperti berkelahi, minum-minuman 

berkata kasar dan sebagainya. Sebagaimana Al-qur’an ayat 13 yang berbunyi :

                    

Artinya :  Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu dia 
memberi pelajaran kepadanya: “Hai anak ku, janganlah kamu 

                                                          
23 Op.Cit,Abdullah Nasih ‘Ulwan,h.542
24 Ibid,h.558
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mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.
(Q.S Lukman : 13).

Demikian al-qur’an memberikan contoh cara mendidik anak dengan cara 

nasehat yang baik. Pendidikan nasehat dimaksudkan agar mendorong anak untuk 

menuju situasi yang luhur serta membekalinya dengan prinsip-prinsip islam, 

menjelaskan faedah-faedah akhlak mulia sehingga anak dapat berpikir dan dapat 

menentukan sikap untuk berakhlak mulia.25

3. Pendidikan Anak dengan Kebiasaan

Secara fitrah setiap anak mempunyai potensi untuk taat kepada Allah 

sebagaimana firman Allah dalam ayat (Q.S. Al-A’raf:172)

                    

                 

Artinya : “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)".

Ayat tersebut menyatakan bahwa fitrah setiap anak untuk mengakui Alah 

sebagai Tuhan dan taat kepada-Nya. Akan tetapi anak bisa saja tidak menjalankan hal 

tersebut selama dia belum melihat orang tua atau gurunya belum memberikan contoh 

yang baik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Anak akan tumbuh menjadi 

                                                          
25 Op.Cit, Arif Isnaini , h.43
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peribadi yang beriman, memiliki akhlak islami, dan keperibadian muslim jika di 

berikan pendidikan islami dan hidup dalam lingkungan islami. Lingkungan islami 

akan menimpa anak untuk terbiasa menjalankan perilaku islami. Hal tersebut di 

karenakan seorang anak akan bertingkah laku sesuai dengan apa yang sering di lihat 

dan di dengar lingkungannya. Oleh sebab itu, factor yang paling utamadaalam 

membentuk kebiasaan bagi seorang anak adalah dengan mencontohkan kebiasaan 

yang di lakukan oleh orang tua, teman, dan anggota masyarakat yang di lihatnya.26

Wanita muslimah yang sadar akan tanggung jawabnya yang besar ini akan 

selalu memberikan contoh keteladanan, nasehat dan membiasakan kebiasaan yang 

baik bagi anak-anaknya. Di karenakan ia sadar bahwa anak-anak lebih banyak 

berinteraksi dengannya. Anak-anaknya merupakan sumber kebaikan yang akan 

menyebabkannya mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia melainkan sampai 

pada akhirad. Sehingga wanita muslimah yang bergelar ibu menjadikan anak-anaknya 

sebagai ladang pahala dan investasi besar di dunia dan akhirad.

C. Memberikan Cinta dan Kasih Sayangnya Kepada Anak

Model pendidikan yang paling tepat bagi anak adalah pendidikan dengan 

memberikan cinta dan kasih sayang, berlemah lembut dari orang tua terutama ibu. 

Karakter lemah lembut akan meningkatkan rasa cinta dan sayang dari orang tua 

kepada anaknya dan dari anak kepada orang tua nya. Karakter lemah lembut juga 

akan menimbulkan perasaan tenang dan nyaman pada diri anak, sehingga mereka 

                                                          
26 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2016), h.150
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merasa di hargai keberadaannya oleh orang tuanya. Imbasnya, mereka akan berusaha 

membalas penghargaan orang tua dengan menghormati, taat kepada orang tuanya.27

Tidak lepas dari ingatan wanita muslimah yang selalu di pancari sinar agama 

bahwa anak-anak itu membutuhkan asuhan, kelembutan cinta yang dalam, dan kasih 

sayang murni supaya jiwa mereka tumbuh sehat dan jauh dan belbagai penyakit dan

permasalahan. Dan supaya mereka dapat mengisi diri mereka dengan optimisan dan 

menjadikan hatinya penuh kepercayaan, serta mengisi otak mereka dengan berbagai 

harapan dan keinginan. Bertolak dari hal itu, seorang ibu muslimah yang benar-benar 

sadar akan meneteskan perasaan cinta, kasih sayang dan kelembutan kepada anak-

anaknya yang mengalir dari hatinya yang besar sehingga mereka dapat hidup bahagia 

dan jiwa merekapun penuh kepercayaan dan ketenangan.28

Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan 

kelembutan, cinta dan saling pengertian, jarang sekali bersikap durhaka atau menjadi 

anak nakal. Anak akan menjadikan perhatian orang tuanya sebagai sesuatu yang 

sangat penting dalam hidupny. Dia akan tumbuh sebagai manusia yang penuh dengan 

cinta, kepercayaan diri memiliki kepercayaan jiwa yang tinggi.29

Seorang Ibu hendaknya menyakini bahwa setiap kali kelemah lembutan 

terdapat pada sesuatu pastilah akan memperindahnya. Dan setiap kali kelemah 

lembutan di cabut dari sesuatu, pastilah memperburuknya.

                                                          
27 Asadulloh al-Faruq, Ibu Galak Kasihan Anak ,(Solo : Perpustakaan Nasional RI, 2012), 

h136
28 Op,CitM. Ali al-Hasyimi, h.
29 Op. Cit, Asadulloh al-Faruq, h.137
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Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah modal utamadan kunci 

keberhasilan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya.inilah cara yang di ajarkan 

oleh Allah dan Rasulullah ibu yang baik hendaknya memilih cara yang baik dalam 

mendidik anak dengan lemah lembut bukan kekerasan.30

Seorang ibu muslimah yang benar-benar bertakwa senantiasa menyayangi 

anak-anaknya, karena memberikan kasih sayang merupakan moral Islam yang sangat 

mendasar, yang oleh Rasulullah di perintahkan baik melalui ucapan maupun 

perbuatan. Dan kasih sayang, ini merupakan akhlak yang paling menonjol, terutama 

anak-anak, sebagaimana yang di ceritakan Annas kepada kita.31

Dalam mendidik anak janganlah berbuat kasar dan sadis meskipun hal itu 

sudah wataknya. Kelembutan hati seorang ibu dapat mengalirkan kasih sayang 

kepada anak-anaknya, karena seorang ibu merupakan tempat bersandar dan 

berlindung anak-anaknya. Siraman kasih sayang seorang ibu merupakan salah satu 

factor terbesar bagi kebahagiaan dan kesejahteraan anak dalam hidupnya.

Memberikan cinta dan kasih sayang dan bersikap lemah lembut laksana air 

yang menetes pelan-pelan mampu memecah batu yang keras. Sikap lemah lembut 

merupakan nikmat yang besar yang mampu memberi pengaruh dahsyat yang tidak 

bisa di raih dengan cara keras dan kasar. Allah berfirman tentang karunia yang telah 

di berikan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Imran : 159.

                                                          
30 Ibid, h.139
31 Loc.Cit,M Ali al-Hasyimi,h.203
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Artinya :  “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. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya.”

Yang di maksud dengan lemah lembut dalam mendidik keluarga adalah 

bersikap lembut dan sopan dalam tindakan dan berakhlak mulia serta banyak 

menahan kesabaran dan tidak tergesa-gesa menyikapi dengan kemarahan dan 

kekecewaan ketika melihat di antara anggota keluarga melakukan kesalahan.32

Tidak di ragukan lagi bahwa siraman kasih sayang yang di berikan seorang 

ibu Muslimah kepada anak-anaknya merupakan salah satu factor terbesar bagi 

kebahagiaan dan kesejahteraannya dalam kehidupan ini. Dan, inilah yang tidak di 

miliki oleh wanita-wanita Barat yang di gerogoti oleh materialistis dan ditindas oleh 

pekerjaan sehari-hari yang tiada pernah henti, dimana mereka telah kehilangan 

siraman kasih sayang keluarga.33

                                                          
32 Zainal Abidin bin Syamsuddin, 101 Cara Mudah Mendidik Keluarga, (Jakarta : Pustaka 

Imam Bonjol, 2015), h.6
33 Op, Cit, M Ali al-Hasyimi, h.205
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D. Tidak Pilih Kasih Terhadap Putra-putrinya

Wanita Muslimah yang benar-benar sadar dan bijak senantiasa 

memperlakukan sama di antara putra-putrinya dan berbuat adil kepada mereka, 

sehingga tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya dalam segala hal, 

karena dia mengetahui bahwa pengutamaan seseorang anak atas yang lainnya di 

larang syari’at Islam, di samping pengutamaan itu juga akan memberikan dampak 

negative pada diri anak yang di remehkan. Dimana anak yang merasa tidak di 

perlukan sama di antara saudara-saudaranya merasa dengki, iri, dan hidup penuh 

kegoncangan dan hatinyapun akan di makan oleh kecemburuan, dengki dan iri. 

Sebaliknya, anak yang merasa di perlakukan sama akan tumbuh sehat, bersih dan 

jauh dari rasa iri, dengki dan kecemburuaan. Jiwanya pun akan di selimuti rasa 

optimism, keridhaan, kecintaan dan toleransi. Inilah yang di kehendaki dan di 

perintahkan Islam kepada orang tua.

Sikap orsng tua yang menghargai dan memberi balasan baik kepada setiap 

anggota keluarga yang telah berbuat kebaikan dan beramal secara bersungguh-

sungguh merupakan bentuk motivasi agar senantiasa istiqomah di atas kebaikan. 

Orang tua juga harus bersikap adil dalam memberi penghargaan dan hadiah kepada 

anak. Karena Allah memerintahkan berbuat adil dalam menghargai seseorang atas 

jasa dan budi baiknya, terutama kepada anak-anaknya, Rasulullah bersabda, 

“Bersikap adillah terhadap anak-anak kalian bersikap adilah terhadap putra-putri 

kalian”.
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Bila orang tua tidak adil kepada anggota keluarganya dalam bersikap baik 

dalam bentuk ucapan ataupun perbuatanakan menimbulkan kecemburuan bahkn 

permusuhan yang bila di biarkan akan sangat berbahaya dan bisa memutuskan tali 

silaturahmi.34

Di riwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Nu’man bin Basyir bahwa ayahnya 

pernah membawanya menemui Rasulullah seraya bertutur, “Aku telah 

menghadiahkan anak laki-laki yang berada di bawah asuhan ku kepada putra ku ini”.

Lalu Rasulullah beranya, “Apakah semua putra-putri mu juga kamu beri 

hadiah yang sama?”

Dia menjawab, “Tidak”.

Maka Rasulullah berkata, “Kembalilah pulang”.

Bertolak dari hal di atas, wanita Muslimah yang bertakwa dan cerdas serta 

berbuat adil kepada semua anaknya tidak akan pernah mengutamakan salah seorang 

dari anaknya atas yang lain, baik itu dalam memberikan uang jajan, hadiah atau cara 

memperlakukannya. Dengan demikian, hati mereka semua akan senantiasa terbuka 

untuknya dan lidahnya selalu basah memanjatkan do’a baginya serta akan senantiasa 

berbakti, menghargai dan menghormatinya.

                                                          
34 Op. Cit, h.15
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E. Tidak Membedakan dalam Mencurahkan Kasih Sayang Terhadap Putra-

putrinya

Syari’at Islam telah menjamin begitu banyak hak anak, diantaranya adalah 

hak atas nasab, penyusuan dan pengasuhan. Islam mewajibkan kedua orang tua 

bersikap adil dalam memperlakukan anak-anak terkait urusan materi maupun 

peraturan. Tidaklah mengherankan bila syari’at mewajibkan sikap adil dalam 

memperlakukan anak, sebap syari’at itu sendiri telah memerintahkan sikap adil atau 

tidak membedakan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl : 90.

               

            

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” (Q.S. An-Nahl : 90).35

Allah ta’ala menyeru kaum mukminin untuk menunaikan amanah, yaitu 

menegakan keadilan secara mutlak, keadilan yang menolak kesewenang-wenangan 

dan kezaliman di muka bumi, keadilan yang menjamin keterpenuhan hak di tengah 

masyarakat. Bilamana sikap ini di tuntut perwujudan bagi segenap manusia, maka 

                                                          
35 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahan Edisi Usul Fiqh, (Bandung : Sygma 

Examedia, 2014),  h.277
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sudah pasti lebih di tekankan penerapannyabagi anak, sebab merupakan kewajiban 

orang tua untuk menunaikan tugas memberi pendidikan yang baik.

Karena tidak halal bagi seorang lebih mengutamakan sebagian yang lain

dalam hal pemberian, sebab bisa berdampak menanamkan permusuhan dan 

kebencian, serta memutus hubungan yang Allah perintahkan untuk di sambung. Bila 

masing-masingorang tua ingin agar anak-anak saling berlomba untuk mewujudkan 

bakti mereka kepadanya, agar mereka bersaing dalam menghormati dan 

memuliakannya, maka ayah dan ibu harus bersikap adil di antara anak-anak terkait 

hadiah dan pemberian, bahkan terkait pakaian dan berbagai peralatan, terkait gurauan, 

pandangan mata dan ciuman. Karena sikap adil tersebut lebih mengembangkan rasa 

cinta dan membangkitkan sikap saling menyayangi.36

Tidak sedikit sunnah suci yang menjelaskan masalah ini. diriwayatkan dari 

Nu’man bin Basyir, bahwa ayahnya membawa dirinya menghadap Rasulullah, ia 

berkata, “Aku memberi hadiah anakku ini berupa seorang budak.” Beliau bertanya, 

“Apakah semua ankku kamu berikan hadiah yang sama?” Ia menjawab “Tidak”. 

Beliau bersabda, “Kembalikan budak itu.”

Dari riwayat di atas, yang shahih maupuntidak shahih di simpulkan bahwa 

menjadi kewajibab orang tua utuk bersikap adil diantara anak-anaknya. Sebagaimana

                                                          
36 Sa’id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, Panduan Lengkap Tarbiyatul Aulad, (Jakarta : Zam-

zam Air Mata Ilmu, 2015), h.205
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ia wajib bersikap adil dalam seluruh urusannya dalam dan dalam segala sesuatu. 

Sebab, Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.37

Wanita muslimah yang jujur tidak akan membedakan dalam memberikan 

kasih sayang dan mengasuh mereka, tidak seperti yang di lakukan oleh sebagian 

wanita yang masih terpengaruh oleh mental jahiliyah. Tetapi dia akan melihat anak-

anaknya dengan mata yang sama baik dalam memberikan kasih sayang, berbuat adil, 

mengasuh atau memberikan kelembutan. Selain itu dia juga mengetahui bahwa anak 

merupakan pemberian Allah, dan pemberian Allah merupakan nikmat yang tidak 

dapat di bayar, di rubah atau diganti.

Dalam keluarga Muslim dan masyarakat Islam, anak perempuan mendapat 

perlindungan penuh, di cintai dan di muliakan. Dia senantiasa mendapat asuhan yang

menghangatkan dalam buaian kedua orang tuanya terutama ibunya dan perlindungan 

penuh dan perhatian sempurna baik tinggal di rumah orang tuanya maupun rumah 

saudaranya atau orang yang berkewajiban menanggungnya, baik dia pindah kerumah 

suaminyaatau tetap di rumah orang tuanya. Yang demikian itu karena Islam 

menjamin kehidupan dan menjaganya dari kehinaan dan kehancuran seperti yang di 

alami oleh wanita di masyarakat yang sesat dan jauh dari petunjuk Allah. Karena 

masyarakat itu, anak perempuan yang telah mencapai usia delapan belas tahun harus 

keluar dari asuhan dan perhatian orang tuanya.

Untuk menjalani kehidupan materialistis yang keras, yang penuh bahaya, 

padahal dia sangat membutuhkan perlindungan, kasih sayang dan perhatian orang tua.
                                                          

37 Ibid, h.206
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Sesungguhnya terdapat perbedaan yang sangat jauh antara syari’at Allah yang 

datang untuk bahagia manusia dengan hukum buatan manusia yang membawa 

manusia membawa kepada kesengsaraan.38

F. Tidak Menyumpahi Anak

Wanita muslimah yang mengerti ajaran agamanya tidak akan menyumpahi 

anak-anaknya, sebagai pengalaman atas perintah Rasulullah yang melarang para ibu 

untuk menyumpahi anak-anaknya karena di khawatirkan sumpahnya itu terkabul pada 

saat pengijabahan sumpah itu. hal itu di sampaikan melalui sebuh hadist Jabir yang di 

dalamnya Rasulullah bersabda,

“Janganlah kalian menyumpahi diri kaian, dan jangan pula menyumpahi anak-anak 

kaian dan harta kalian, kalian tidak mengetahui saat permintaaan (do’a) di kabulkan 

sehingga Allah mengabulkan sumpah itu”.39

Sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari seorang ibu yang jengkel atas 

kenakalan atau kesalahan anak-anaknya melaknat atau menyumpahi mereka. Baik 

dengan kata-kata yang kotor (tidak pantas) ataupun do’a yang tidak baik. Sehingga 

sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Sang ibu tidak pernah merasa 

bersalah ataupun berdosa atas perbuatannya tersebut. Sambil bersungut-sungut dan 

mengumpat ia pun berlalu, meninggalkan buah hatinya dalam keadaan menangis.

Memang profesi sebagai ibu rumah tangga mempunyai tugas yang seabrek-

abrek, ibarat pekerja ibu mempunyai jam kerja yang tidak terbatas tidak seperti 

                                                          
38 Op.Cit, Ali al-Hasyimi,h.209
39 Ibid,h.210



97

layaknya wanita karir kantoran yang mempunyai jadwal kerja antar 6-8 jam. Selepas 

itu ia bisa beristirahat dengan tenang. Sedangkan bagi ibu yang memiliki anak 

haruslah menjaga mereka 24 jam, belum melayani suami, memasak, mengurus 

rumah, menggosok pakaian, dan lain-lainnya.

Terdapat kisah, pada waktu itu di sebuah pedesaan mendapati seorang anak 

laki-laki yang kira-kira berusia 9 tahun ditemukan tewas tersambar petir. Dus, 

berdatanganlah semua orang untuk melihatnya tak lama kemudian datanglah sang ibu 

yang menangis terisak-isak kemudian menjerit karena tidak mengira anaknya telah 

mati.

Setelah beberapa waktu kemudian masyarakat mendengar bahwa sebab 

kematian anaknya tersebut adalah akibat dari sumpah si ibunya sendiri yang pada 

waktu ketika ia marah ia menyumpahi anaknya agar tersambar petir. waliyyadzu 

billah…akhirnya sumpahnya tersebut dikabulkan Allah dan menyesallah sang ibu 

dengan penyesalan yang teramat mendalam.40

Yang demikian itu karena menyumpahi anak merupakan kebiasaan buruk dan 

akhlak tercela. Seorang ibu melakukan tindakan emosi pada saat marah akan 

menyesali apa yang telah di lakukannya setelah kemarahannya reda. Saya tidak 

mengira seorang ibu yang mendapatkan pancaran sinar hidayah agamanya akan 

kehilangan kesadaran dan keseimbangan seghingga menyumpahi anak-anaknya, 

                                                          
40 http://www.akhwatmuslimah.com/2015/03/25/2138/jika-sang-ibu-hobi-menyumpahi-buah-

hatinya/
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karena dia tidak ingin dirinya tergelincir seperti yang di alami oleh banyaknya wanita 

yang gelisah, slebor, dan sembrono.41

G. Mewaspadai Segala Hal yang Mempengaruhi Pembentukan dan Pembinaan 

Anak

Wanita muslimah yang benar-benar sadar dan penuh perhatian kepada anak-

anaknya akan senantiasa memantau tingkah laku, aktivitas dan hobinya, mengetahui 

apa yang mereka baca dan tulis, juga teman-teman mereka dan kemana mereka pergi. 

Semua itu di ketahuinya dengan baik menjadikan anak merasa di awasi. Apabila dia 

mendapatkan mereka melakukan penyimpangan baik dalam hal pendapat, pandangan 

dan hobi atau ketergantungan yang berperangai buruk, suka pergi ketempat-tempat 

maksiat, mempunyai kebiasaan berbahaya seperti merokok, dan lain-lainnya, 

bermain-mainan yang di larang karena bertentangan dengan akhlak seorang Muslim, 

membuang-buang waktu dan tenaga, maka dia segera meluruskan penyimpangan 

tersebut  dan mengarahkan ke jalan yang benar dengan cara lemah lembut, bijak dan 

penuh kasih sayang. Sesungguhnya dia mampuuntuk melakukan semua itu daripada 

suaminya karena kedekatannya dan banyaknya waktu kebersamaan dengan mereka. 

Dari sini terlihat tanggung jawab besar seorang ibu dalam membina anak-anak 

menjadi geerasi shaleh serta membentuk mereka sebaik-baiknya dan mencetak 

keperibadian mereka yang sesuai dengan dasar-dasar dan nilai-nilai Islam.

Yang demikian itu karena sikap anak di lahirkan dalam keadaan suci, kedua 

orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi, seperti yang di 

riwayatkan hadist oleh Bukhari.
                                                          

41 Ibid,h.210
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Tidak di ragukan lagi bahwa orang tua mempunyai pengaruh besar dalam 

mengasah otak, membentuk keperibadian dan mendidik mentalnya dengan 

memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berpengaruh terhadap keperibadiannya 

sejak masa kanak-kanak samapai menginjak usia dewasa.

Buku bacaan anak-anak harus buku yang dapat mengasah otaknya, 

membentuk akhlak karimah pada jiwanya, dan membekali keperibadiannya dengan 

nilai-nilai luhur, bukan buku yang dapat mempengaruhi otak mereka dan merusak 

fitrah mereka serta mematikan unsur-unsur kebaikan pada diri mereka.

Demikian itulah seharusnya perhatian ibu kepada anak-anaknya di wujudkan, 

senantiasa mengawasi pendidikan mereka dan mengarahkan dalam memilih judul 

buku bacaan, majalah, teman, kegemaran, sekolah, guru dan saran informasi serta 

segala sesuatu yang mempunyai pengaruh dalam membentuk keperibadian anak, 

mendidik mental, jiwa, dan akidah mereka, dengan meminta bantuan suami jika hal 

itu di butuhkan. Di samping harus juga memilih cara yang baik dan tepat yang 

menjamin keselamatan praktek pendidikan bagi mereka.42

Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan. Bagi anak-anak 

yang mendapat lingkungan yang aman, damai, dan berpendidikan, ada harapan 

sekolahnya akan maju. Sebaliknya, jika lingkungan rumah dan sekolah penuh 

preman, ganja, dan narkoba, besar kemungkinan anak-anak sakan terpengaruh.43

                                                          
42 Ibid, Ali al-Hasyimi, h. 211-212
43 Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga,(Bandung:Alfabeta, 2011),h.174
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H. Menanamkan Pembinaan Akhlakkul Karimah Terhadap Anak

Wanita muslimah yang benar-benar sadar akan senantiasa menanamkan 

akhlakul karimah (akhlak terpuji) ke dalam diri anak-anaknya, berupa cinta kasih 

kepada orang lain, menyambung tali silaturahmi, membantu orang-orang lemah, 

menghormati orang tua, menyayangi anak kecil, jujur dalam ucapan dan perbuatan, 

menepati janji, adil dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya yang termasuk 

ahlak terpuji.44 Seorang anak membutuhkan pembentukan akhlak ini agar hubungan 

sosial kemasyarakatannya menjadi teat dan terarah. Hal ini harus di lkukan dengan 

kerja keras, mengingat perpindahan dari tabi’at eksternal ke tabiat naluri cukup sulit.

Guna meluruskan perilakunya, waktu yang di perlukan bisa sampai seumur hidup. 

Selain itu, kerja keras dari orang tua terutama ibu menjadi wajib.45

Wanita muslimah yang cerdas mengetahui bagaimana menyusup kedalam 

jiwa anak yang paling tersembunyi lalu menanamkan sifat-sifat mulia dan ahlak 

terpuji tersebut, dengan menggunakan cara yang baik dan tepat dan dengan 

memberikan suri tauladan yang baik, bergaul dan memperlakukannya dengan baik, 

penuh kelembutan, persamaan, keadilan serta memberinya nasihat dan bimbingan, 

lemah lembut tetapi tidak terlihat lemah, tegas tetapi tidak terlihat sadis. Selain itu, 

mengajak berdiskusi dan tukar pikiran dengan cara yang tidak menjemukan. Dengan 

demikian itu anak-anak akan tumbuh secara normal dengan menunjukan kedewasaan, 

wawasan yang luas, pemikiran matang, shaleh, berbakti, dan mampu memberikan 

                                                          
44 Op.Cit, Ali al-Hasyimi,h.213
45 Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, Prophetic Parenting cara Nabi Mendidik 

Anak,(Yohyakarta:Pro-U Media,2013),h.397
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sumbangan yang di butuhkan, dan siap membangun di berbagai lini kehidupan. 

Sehingga pendidikan yang di berikan ibu Muslimah itu akan menghasilkan buah yang 

manis.

Seorang iu adalah madrasah (sekolah) pertama dalam pendidikan bangsa, dan 

dia adalah guru pertama bagi generasi-generasi cerdas, pencipta peradaban.46

Peristiwa apa yang dapat di berikan oleh anak-anak kepada orang dewasa dan apa 

yang dapat di berikan kepadanya, kesempatan untuk belajar dari mereka bahkan 

waktu orang dewasa mencoba mengajar mereka. Masalah watak, penjelasan tentang 

nilai-nilai, dan perkembangan akhlak terlalu sering di sajikan sebagai jalur satu arah 

dan seorang anak akhirnya harus menangkap maksudnya. Intinya ialah setiap 

lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat harus memberikan contoh 

yang baik, akhlak yang baik terutama seorang ibu.47

Pentingnya akhlak dan penanaman dalam diri anak-anak sangat jelas ketika 

kita melihat Rasulullah ‘alayhi wa Sallam memberikan perhatian terbesar pada adab 

dalam membentuk akhlak anak. Sampai-sampai beliau menanamkannya dalam diri 

anak dan membiasakannya dengan adab tersebut agar menjadi salah satu tabi’at dan 

sifat dasarnya. Dan di sebutkan bahwa penanaman sikap ini lebih baik di bandingkan 

dengan bersedekah, kendati sedekah begitu penting dalam Islam. Rasulullah 

menjelaskan pula bahwa hadiah warisan terbaik untuk anak adalah adab.48

                                                          
46 Op.Cit, Ali al-Hasyimi,h.213
47 Sjakarwi, Pembentukan Keperibadian Anak,(Jakarta:PT Bumi Aksara,2011),h.96
48 Op.Cit, Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid,h.399
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Sedangkan untuk pertnyaan mengapa ada perhatian yang begitu besar 

terhadab adab, dan mengapa harus menjadi sifat dasar dalam diri anak? Sebabnya 

adalah :

“Dari adab yang baik di peroleh pikiran yang terbuka. Dari pikiran yang 

terbuka di hasilkan kebiasaan yang baik dan tabiat yang terpuji. Dari tabiat yang 

terpuji di peroleh amal saleh. Dari amal saleh di peroleh keridhaan Allah. Dari 

keridhaan Allah di peroleh kerajaan abadi. Sebaliknya, dari adab yang buruk di 

peroleh pikiran yang rusak. Dari pikiran yang rusak di peroleh kebiasaan yang buruk. 

Dari kebiasaan yang buruk di peroleh tabiat yang tercela. Dari tabiat yang tercela di 

peroleh amal yang buruk. Dari amal yang buruk di peroleh murka dan marah Allah. 

Dari murka dan marah Allah di peroleh kehinaan abadi.49

                                                          
49 Ibid,h.401
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BAB IV

ANALISIS PERAN WANITA MUSLIMAH DAN KEWAJIBAN TERHADAP 

ANAKNYA MENURUT DR. MUHAMMAD ALI AL-HASYIMI

A. Analisis Peran Wanita Muslimah Terhadap Anaknya Menurut Dr. 

Muhammad Ali Al-Hasyimi

Pertama, mengetahui tanggung jawab terhadap anak-anaknya merupakan hal 

yang paling utama dari pendapat seorang penulis sekaligus ulama’ Dr. Muhammad 

Ali Al-Hasyimi. Wanita muslimah yang mengikuti petunjuk agamanya mengetahui 

tugas pendidikan yang di embannya, juga tanggung jawab penuh dalam  pendidikan 

anak-anaknya yang di ungkapkan dalam Qs.At-Tahrim : 6. Maksud tanggung jawab 

terhadap anaknya disini ialah memberikan pendidikan akhlak dan mengajarkan nilai-

nilai keislaman seperti mengajarkan ibadah shalat.

Kedua, menggunakan cara yang baik dalam mendidik anak. Wanita muslimah 

yang bergelar Ibu dengan sikap alamiahnya sangat dekat dengan anak-anak dan 

hendaknya mengetahui cara yang baik dalam menyentuh hati mereka sehingga 

mereka senantiasa membuka hati bagi sang Ibu. Dengan sikap lemah lembut dan 

keibuan serta mampu menyeimbangkan dengan tingkat pemahaman dan dengan 

memperhatikan tahapan usia anak sehingga anak akan menjalankan perintah yang di 

ajarkan oleh agama dan nasehat ibu mereka dengan murni ketaatan, kesadaran dan 

cinta bukan dengan ketaatan, kesadaran dan cinta yang palsu yang berdasarkan 

kekasaran, kekerasan dan paksaan dan ketidak hormatan.
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Ketiga, Memberikan Cinta Dan Kasih Sayang Kepada Anak. Seorang muslimah 

yang bergelar Ibu dalam pandangan Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi selalu 

memberikan cinta dan kasih sayang seperti yang di contohkan oleh Rasulullah SAW, 

seperti mencium anak atau membelai kepala anaknya.

Keempat, pilih kasih terhadap putra-putrinya. Wanita muslimah yang paham akan 

agamanya mengerti benar akan larangan mengutamakan seorang anak atas anak yang 

lainnya tidak di benarkan dalam syari’at Islam. Karena hal tersebut akan 

menimbulkan perasaan iri dengki dan akan menyebabkan kecemburuan.

Kelima, tidak membeda-bedakan dalam mencurahkan kasih sayang kepada putra-

putrinya. Wanita muslimah yang sadar akan tanggung jawab moral mengajarkan 

keadilan kepada anak-anaknya tidak akan membedakan kasih sayang dalam 

mengasuh mereka melihat dengan mata yang sama dalam memberikan cinta dan 

kasih sayang terhadap buah hatinya. Ibu yang cerdas, berakal dan baik pemahaman 

agamanya tidak akan membedakan jenis kelamin dalam mendidik mengutamakan 

anak laki-laki di bandingkan dengan perempuan, pun sebaliknya. Atau 

mengagungkan anak yang lebih cantik atau pandai di bandingkan dengan saudara-

saudaranya. 

Keenam, tidak menyumpahi anak. Maksudnya tidak menyumpahi anak disini 

adalah, seorang Ibu yang baik yang sadar akan menjaga lisan dan sadar akan 

perkataan merupakan sebuah do’a akan pandai-pandai menjaga lisannya agar idak 

mengutuk atau berkata buruk kepada anaknya. Karena hal tersebut merupakan akhlak 

tercela. Seorang muslimah yang bergelar ibu mengatakan hal yang buruk ketika 



105

emosi akan menyesali apa yang telah di lakukan setelah kemarahannya reda. Oleh 

karenanya wanita muslimah yang bergelar Ibu hendaknya selalu menjaga 

keseimbangan emosionalnya, mengontrol tingkat kesadarannya agar tidak tergelincir 

menjadi seorang Ibu yang pernah bahkan kerap kali menyumpahi anaknya.

Ketuju, mewaspadai segala hal yang mempengruhi pembentukan dan pembinaan 

anak. Wanita muslimah yang bergelar ibu yang benar-benar sadar dan penuh 

perhatian kapada anak nya senantiasa memantau aktifitas, tingkah laku, hoby dan 

segala sesuatu yang mempengaruhi kefitrahan dan tumbuh kembang anak seperti apa 

saja yang anak sering dengar seperti lagu-lagu yang kerap mereka dengar atau buku-

buku yang kerap mereka baca. Ibu yang baik mengetahui hal tersebut dengan tidak 

menjadikan anak merasa di awasi dan merasa tidak nyaman dengan perlakuan 

Ibunya.

Lagu yang di dengarkan mereka haruslah lagu yang mendatangkan kebaikan, hobi 

yang mereka jalani haruslah hobi yang bermanfaat dan buku-buku yang mereka baca 

haruslah buku yang dapat mengasah otak, membentuk akhlak karimah dan 

mendatngkan banyak kemaslahatan tanpa merusak fitrah mereka.

Kedelapan, menanamkan akhlakul karimah pada anak maksudnya ialah seorang 

Ibu yang baik akan sadar bahwa dirinya merupakan madrasah atau tempat pendidikan 

utama dan pertama bagi anak-anaknya sehingga wanita muslimah yang cerdas 

mengetahui bagai mana menyusup ke dalam jiwa anak-anak yang paling tersembunyi 

dan menanamkan sifat-sifat mulia dan akhlak terpuji berupa cinta kasih kepada orang 

lain, menyambung tali silaturahim, membantu orang lemah, menghormati orang tua, 
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menyayangi anak kecil, jujur dalam ucapan dan perbuatan, menepati janji, adil dalam 

mengambil keputusan dll.



BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan yang telah di uraikan oleh penulis di 

atas maka sampailah pada tahap penarikan kesimpulan dari hasil kajian tentang peran 

wanita muslimah dalam pendidikan anak menurut Dr. MuhammadAli Al-Hasyimi 

adalah sebagai berikut :

Peran wanita muslimah dalam pendidikan anak menurut Dr. Muhammad Ali Al-

Hasyimi dapat di lakukan melalui bagaimana seorang wanita muslimah yang bergelar 

Ibu dapat :

Muslimah yang bergelar ibu mengetahui bagaimana tanggung jawab dirinya terhadap 

anak-anaknya, menggunakan cara yang baik dalam mendidik anak, memberi cinta 

dan kasih sayang kepada anak, tidak pilih kasih terhadap putra-putrinya, tidak 

membedakan dalam mencurahkan kasih sayang kepada putra-putrinya, tidak 

menyumpahi anak, mewaspadai segala hal yang mempengaruhi pembentukan dan 

pembinaan anak dan menanamkan akhlakul karimah pada anak.

Seorang ibu apabila mampu menjaga moral anaknya maka Ibu tersebut mampu 

menjaga moral bangsa. Lahirnya generasi emas penerus bangsa adalah hasil dari 

pendidikan keluarga yang sebagian besar di dominasi oleh pendidikan seorang ibu. 

Ibu yang pertama kali mendidik dan mengenalkan dunia kepada anak menjadikan 

suatu keutuhan sistem. Tidak dapat di pungkiri bahwa mengabaikan perempuan 
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berarti mengabiakan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan mereka 

berarti melecehkan seluruh manusia karena tiak seorang pun manusia keculi Adam 

dan Hawa lahir melalui seorang perempuan.

B. SARAN

Setelah melaksanaan penelitian dan analisa tersebut, penulis dapat memberikan 

saran antara lain :

1. Bagi para muslimah yang bergelar Ibu hendaknya mengoptimalisasikan 

perannya sebagai pendidik pertama dan utama bagi anaknya yang tentunya di 

landasi dengan ajaran Islam. Begitu juga, dengan peran ibu sebagai pembina 

anak, Ibu tidak lupa memberikan pendidikan-pendidikan Islami agar terkesan 

di dalam benak hal-hal baik dan ibu juga harus lebih semangat lagi untuk 

memberikan teladan kepada anak, sebab keperibadian anak terbentuk lebih 

banyak di pengaruhii oleh sosok ibu dalam keluarga. Adapun keteladanan 

yang di maksud adalah keteladanan Rasulullah SAW yang begitu sempurna 

dalam memberikan nilai-nilai Islamkepada ummatnya. Dengan demikian, 

anak akan tumbuh dengan memiliki keperibadian yang baik yang di 

perintahkan Allah dan di teladani Rasulullah serta yangdi inginkan oleh orang 

tua.

2. Sebagai seorang muslimah yang bergelar Ibu dapat memahami perannya 

sebagai pendidik, jangan mensia-siakan peran dan kodratnya sebagai 

pendidikan utama dan melupakan hakikat untuk menjadikan anak-anaknya 

orang-orang yang beradab, beragama dan berintelektual.
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3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian tentang peran wanita muslimah dan 

kewajiban terhadap anaknya dalam penelitian ini belum di katakana 

sempurna, karena keterbatasan waktu, metode serta pengetahuan dalam 

ketajaman analisis yang peneliti miliki, untuk itu besar harapan penulis akan 

ada banyak penelti-peneliti baru yang berkenan untuk mengkaji ulang 

penelitian yang di teliti penulis mengenai muslimah dan kewajiban kepada 

anaknya.
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