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 Buku berjudul Perawatan Holistik 
pada Anak dalam Perspektif Islam 
ditulis oleh Dr. Nur Hidayah, 
amd.Kep., S.Kep, Ns., M.Kes. Risnah, 
S.KM., S.Kep, Ns., M.Kes. dan 
Arbianingsih, S.Kep, Ns., M.Kes. 
merupakan persembahan kepada 
anak-anak Indonesia sebagai bukti 
nyata keberadaan dan upaya 
mempersiapkan generasi yang lebih 

hebat daripada generasi sebelumnya. Pendidikan anak 
diharapkan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada 
semua penanggung jawab dan penyelenggara pendidikan, 
baik di dalam keluarga, di sekolah dan di masyarakat. Jadi 
pendidikan anak dalam Islam yaitu upaya berupa 
pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar 
kelak jika selesai pendidikannya dapat memahami, mengerti 
dan mengamalkan agama Islam serta menjadikannya 
sebagai jalan kehidupan baik pribadi mampu kehidupan 
masyarakat. 

Perawatan holistik diharapkan dapat memenuhi semua 
aspek kebutuhan anak yang mencakup aspek fisik, psikis, 
sosial, emosional, dan spiritual. Perawatan holistik pada 
anak dalam perspektif Islam adalah suatu kegiatan untuk 
memenuhi kebutuhan anak dan berpedoman pada petunjuk 
dalam al-Qur’an dan Hadits. 
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Dari Penerbit 

Dengan puji syukur ke khadirat Allah swt, Andira 
Publisher di Makassar sebagai penerbit yang menaruh 
minat untuk mempublikasikan tulisan dan karya 
ilmiah bermutu menyambut baik tawaran untuk 
menerbitkan buku dengan judul: Perawatan Holistik 
pada Anak dalam Perspektif Islam. Buku ini adalah 
karya Dr. Nur Hidayah, AM.Kes., S.Kep, Ns., M.Kes. 
Risnah, S.Km., S.Kep, Ns., M.Kes. dan Arbianingsih, 
S.Kep, Ns., M.Kes. Sudah menjadi komitmen Andira 
Publisher untuk menerbitkan buku hasil karya 
penulis yang memeberi perhatian dan berkompeten di 
bidang yang ditulisnya. Suatu kehormatan bagi kami 
atas kepercayaan yang diberikan oleh penulis tersebut 
untuk menerbitkan tulisan hasil karyanya. Karena 
itu, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih.  

Dengan demikian, Andira Publisher mendorong 
para ilmuwan untuk menulis dan mempublikasikan 
hasil karyanya yang bermutu. Buku yang bermutu 
akan membantu para siswa, mahasiswa, peneliti, dan 
para pembaca untuk mendapatkan informasi yang 
berharga. Karena itu, Andira Publisher memiliki 
semboyan: Good book, good knowledge to good life.  
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Lebih dari itu, budaya menulis dan membaca 
hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik 
apabila tersedia bahan bacaan yang bermutu. Budaya 
menulis mencerminkan sikap yang menghargai 
informasi, yang berarti juga menghargai ilmu 
pengetahuan. Informasi tertulis yang tersimpan dapat 
dimanfaatkan kapan saja saat dibutuhkan kembali.  

Banyak hal yang dapat dicapai melalui kegiatan 
menulis. Misalnya, memberi informasi, membujuk, 
mendidik, dan menghibur dapat dilakukan melalui 
tulisan. Karena itu, Andira Publisher mendukung 
penerbitan buku yang memuat materi yang dapat 
menambah pengetahuan, meningkatkan keteram-
pilan, memecahkan masalah, menghibur, menggugah 
rasa etis, dan menyentuh kepekaan sosial. Penulis 
yang memiliki tulisan dan memenuhi salah satu 
kriteria ini dapat bekerja sama dengan Andira 
Publisher untuk penerbitan tulisannya. Buku ini 
adalah contoh hasil kerjasama yang dimaksud. 

Harapan kami, kiranya kerjasama seperti ini 
dapat berkembang dan terjadi lebih banyak lagi dari 
para penulis yang kompeten dan kreatif, dan Andira 
Publisher akan menyambutnya dengan baik, Insya 
Allah. Kerjasama tersebut akan menggairahkan dunia 
ilmu dan membangkitkan semangat belajar bagi 
generasi penerus peradaban dunia. Semoga demikian! 

Wassalam, terima kasih. 

Makassar, 12 Maret 2015 

Andira Publisher 
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Kata Sambutan 

Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya., M.A. 

Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  

 

Rasa syukur serta segala puji saya panjatkan 
kehadirat Allah swt karena pada awal Tahun 2015 
saya menyambut terbitnya buku: Perawatan Holistik 
pada Anak dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh 
sebuah Tim Penulis, yang terdiri atas saudara Dr. Nur 
Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., Risnah, SKM., S.Kep., 
Ns., M.Kes., Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes. saya 
sangat menghargai dan mengapresiasi usaha 
penulisan buku ini sebagai wujud kepedulian para 
penulis terhadap kualitas perawatan, pertumbuhan 
dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun 
secara mental karena mereka sebagai generasi masa 
depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.  

Saya merasa gembira karena buku ini dikembang-
kan untuk melayani kebutuhan dalam perawatan 
anak yang ditulis secara umum untuk memberikan 
informasi penting bagaimana mengenal anak dalam 
perspektif Islam, prinsip-prinsip perawatan holistik 
pada anak, memahami kebutuhan dasar anak, 
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mendidik anak secara islami, memberikan pengobat-
an ala Nabi Muhammad saw, menganalisis tangisan 
anak, melatih kedisiplinan anak, mengatasi anak 
tantrum dan bagaimana upaya-upaya yang harus 
dilakukan untuk membentuk karakter dan kepriba-
dian anak. Buku ini tidak hanya menjadi buku 
pegangan bagi mahasiswa,  tetapi juga sangat penting 
dibaca oleh tenaga kesehatan, tenaga pendidik, para 
calon orang tua maupun yang telah menjadi orang 
tua serta masyarakat secara umum.  

Saya mengetahui bahwa para penulis merupakan 
dosen yang memiliki kompetensi serta pengalaman 
mengajar dan meneliti yang baik untuk menunjang 
pengembangan dan pemahaman mereka  terhadap 
bidang ilmu yang ditekuni. Sambutan hangat dan 
penghargaan yang sama akan saya sampaikan kepa-
da setiap dosen Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar yang menulis buku untuk kepentingan 
mahasiswa, peneliti dan masyarakat umum.  

Besar harapan saya semoga buku ini dapat 
dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya terutama oleh 
mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan orang-orang 
yang peduli terhadap anak sebagai generasi pelanjut. 
Semoga Allah swt. memberkahi semua amal dan 
usaha kita. 

 

Samata-Gowa,  5  Maret  2015 

Ahmat Thib Raya 

♥♥♥ 
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Kata Pengantar 

Anak merupakan anugerah yang sangat indah 
yang diberikan Allah swt kepada orang tua. Namun 
anak juga merupakan suatu cobaan yang diberikan 
Allah swt. Anak perlu diperhatikan dengan bijak dan 
menyeluruh. Jika kita salah dalam mendidik anak, 
maka bahayanya tidak menimpa anak itu saja, akan 
tetapi mengenai banyak orang, masyarakat, bahkan 
mungkin berpengaruh terhadap generasi berikutnya.  

Pendidikan anak diharapkan memberikan bim-
bingan dan petunjuk kepada semua penanggung 
jawab dan penyelenggara pendidikan, baik didalam 
keluarga, sekolah dan di masyarakat. Jadi pendidikan 
anak dalam Islam yaitu usaha berupa pengajaran, 
bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak jika 
selesai pendidikanya dapat memahami, mengerti dan  
mengamalkan agama Islam serta menjadikannya 
sebagai jalan kehidupan baik pribadi mampu 
kehidupan masyarakat. 

Apabila dalam pendidikan dan pengasuhan anak 
tidak sesuai dengan Islam maka akan menciptakan 
generasi penerus bangsa yang merugi. Olehnya itu 
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penulis membuat tulisan ini “Perawatan holistik pada 
anak dalam perspektif Islam” agar orang tua atau 
pembaca serta seluruh pemerhati anak bisa memiliki 
pedoman dalam mendidik anak sehingga bisa tercipta 
generasi bangsa yang sehat dan produktif. Dan pada 
akhirnya terwujud cita-cita bangsa yang menghasil-
kan generasi yang hebat menyongsong masa depan.  

Tidaklah salah jika buku ini kami persembahkan 
kepada anak-anak kami, anak Indonesia sebagai 
bukti nyata keberadaan dan usaha mempersiapkan 
generasi yang lebih hebat daripada kami generasi 
sebelumnya.  

Terima kasih terkhusus kepada seluruh team di 
Jurusan keperawatan yang telah bekerjasama dengan 
penuh cinta sehingga tetesan keringat dan candaan 
letih tak mampu lagi terucap dan terasakan diantara 
dekapan hangat instruksi dan deadline yang datang 
silih berganti disetiap denting waktu sehingga hanya 
dianggap sebagai candaan penghibur hati. 

Kami yakin pekerjaan kami belum sempurna, 
karena kesempurnaan hanya milik-NYA. Tetapi kami 
merasakan bahwa Ikhlas beramal yang bernilai 
ibadah disisi-NYA menjadi obor semangat di hati. 

 

Samata,  25 Februari 2015 

Penulis 

Nur Hidayah 
Risnah 

Arbianingsih, 

♥♥♥ 
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Konsep Anak dalam 

Perspektif Islam 

Anda memiliki waktu seumur hidup untuk bekerja namun 
anak–anak hanya memiliki masa kecil sekali 

Bab ini akan membahas tentang definisi anak, 
hubungan hukum antara orang tua dan anak, hak dan 
kewajiban anak dalam al-Qur’an. 

A. Definisi Anak 

Definisi mengenai anak banyak ditemui dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 
masalah anak, diantaranya adalah: 
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1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan 
definisi: 
“Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa 
yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi 
sebelumnya”. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang 
Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai 
Masalah, memberikan definisi:  
“Anak adalah sebagai tunas bangsa merupakan 
generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan 
Negara”. 

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, memberikan 
definisi: “Anak adalah bagian dari generasi muda 
sebagai salah satu sumber daya manusia yang 
merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempu-
nyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara 
utuh, serasi, selaras dan seimbang. 

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan 
definisi: “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan 
martabat sebagai manusia seutuhnya. 

Anak adalah amanah Allah swt. yang  dipercayakan 
kepada Hamba-Nya. Setiap hamba yang dipercaya untuk 
menerima amanah-Nya, memiliki tanggung jawab atas 
kepercayaan yang diberikan itu. Mempertanggung jawab-
kan amanah memang bukan sesuatu yang ringan (mudah), 
meski juga tidak perlu dirasakan sebagai beban yang 
terlalu berat (sulit) yang akan membuat kita menjadi "tidak 
berdaya". Allah swt tidak akan membebani hamba-Nya 
melebihi kapabilitas yang dimiliki (Juliani, 2012). 
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Pada dasarnya Islam memberi perhatian yang sangat 
besar terhadap pendidikan anak, terutama dalam konteks 
kehidupan keluarga. Saking besarnya perhatian Islam 
terhadap pendidikan anak, Islam sampai-sampai mem-
peringatkan agar keluarga tidak meninggalkan generasi 
yang lemah, baik secara intelektual maupun sosio-
emosional (Awaliyah, 2008). 

Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama, 
tempat anak berinteraksi dan memperoleh kehidupan 
emosional, keutamaan ini membuat keluarga memiliki 
pengaruh yang mendalam terhadap anak. Keluarga 
merupakan lingkungan alami yang dapat memberi 
perlindungan dan keamanan serta memenuhi kebutuhan 
pokok anak (Musdalifah, 2013). 

Keluarga merupakan sebagai pusat pendidikan, tidak 
hanya berpengaruh pada tahun-tahun pertama pada 
kehidupan anak, tetapi terus berlangsung dalam berbagai 
fase umur anak. Keluarga secara alami merupakan  pusat 
pendidikan urgen yang pengaruhnya selalu terbawa 
kedalam pusat pendidikan dan lembaga sosial lainnya 
(Musdalifah. 2013). 

Dalam konteks ini, Islam membebankan tanggung 
jawab keluarga (orang tua) terhadap anaknya. Awaliyah 
(2008) menjelaskan tanggung jawab tersebut sebagai 
berikut: 

1. Memelihara dan membesarkan, termasuk memenuhi 
semua kebutuhan fisik anak. 

2. Melindungi dan menjamin kesehatan anak, baik 
jasmani maupun rohani. 

3. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang berguna bagi anak dalam meng-
arungi kehidupan 

Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat. 
Fungsi-fungsi kejiwaan dan jasmani anak juga memperoleh 
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pendidikan yang pertama serta utama dalam keluarga. Hal 
ini selanjutnya mengalami perkembangan dalam masya-
rakat maupun pengaruh dari faktor lingkungan. Maka kian 
jelas, bahwa fungsi edukatif dalam keluarga bersifat mutlak 
dan otomatis. 

Tujuan pendidikan dalam keluarga dapat dipahami bila 
memperhatikan firman Allah dalam Surat at-Tahrim [66] 
ayat 6 dan Surat Luqman [31] ayat 12-19, yaitu: 

1. untuk menyelamatkan anak dari penyelewengan fitrah-
nya; 

2. menjadikan anak beriman kepada Allah swt; 
3. menjauhkan anak dari perbuatan syirik; 
4. menjadikan anak taat beribadah kepada Allah swt; 
5. membentuk anak berakhlak mulia; 
6. membentuk anak berjiwa sabar dan tawakal; 
7. membentuk anak berjiwa sosial-kemasyarakatan. 

Agar tujuan pendidikan tersebut bisa tercapai, 
menurut Abdurrahman Saleh (dalam Awaliyah, 2008), 
Islam merumuskan agar ia dibangun di atas enam pondasi 
berikut: Pertama, ketundukan pada prinsip perkembangan. 
Mendidik anak mesti mengacu pada fase perkembangan 
kepribadian dan intelektualitasnya. Sebab, mustahil anak 
bisa menyerap segala informasi dan pengetahuan di luar 
kapasitas kepribadian dan intelektualitasnya. 

Kedua, memperhatikan perbedaan individual antara 
laki-laki dan perempuan di satu sisi, dan individu dalam 
satu kelompok kelamin di sisi lain. Perbedaan tersebut 
kadang ditemukan dalam perasaan, kemampuan intelek-
tual, dan kecenderungan-kecenderungan lainnya. 

Ketiga, memperhatikan kematangan watak dan unsur-
unsur kejiwaan, mental dan fisik, serta interaksi keduanya. 
Kelemahan dalam satu sisi dari unsur- unsur tersebut 
dapat mengakibatkan kerusakan di sisi lain. Misalnya, 
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lebih mengutamakan pendidikan fisik seraya melalaikan 
pentingnya pendidikan jiwa (Awaliyah, 2008). 

Keempat, memperhatikan bahwa watak manusia tidak 
murni baik dan tidak murni buruk. Allah menciptakan 
manusia dengan dua potensi sekaligus, yaitu baik dan 
buruk. Dalam Surat asy-Syams ayat 8 dijelaskan (Awaliyah, 
2008): “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) 
kefasikan dan ketakwaannya." 

Kelima, memanfaatkan elastisitas watak manusia. 
Manusia memiliki potensi untuk meninggalkan kebiasaan 
lama. Tingkat perubahan dan kesulitan untuk melakukan 
perubahan berbeda tergantung pada umur.  

Keenam, tercapainya pendidikan sangat dipengaruhi 
oleh factor lingkungan. Karena itu, demi kesuksesan dalam 
mendidik anak perlu dipilih lingkungan yang kondusif, 
bukan lingkungan yang jahat (Awaliyah, 2008). 

B. Hubungan Hukum antara Orang Tua dan 

Anak  

Islam sangat memperhatikan kedudukan anak, hal ini 
terlihat dengan banyaknya ayat dalam al-Quran serta 
beberapa hadis yang membahas masalah anak. Anak 
merupakan titipan atau amanat Allah kepada orang tua, 
anak diibaratkan seperti kertas putih, jika diisi dengan hal 
yang baik maka baiklah anak tersebut demikian pula 
sebaliknya. 

Menurut pandangan Islam anak adalah ciptaan Allah 
seperti firman-Nya dalam Q. S al-Hajj: 5, yang dilahirkan 
oleh sepasang suami istri (Q. S an-Nisa: 1). Di surat lain 
dikatakan anak merupakan perhiasan dunia (Q. S al-Kahfi: 
46) dan manusia diberikan rasa cinta kepada anak-
anaknya (Q. S al-Imran: 14).  
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Namun demikian Allah mengatakan anak dapat 
menjadi cobaan bagi manusia, karena manusia harus 
berhati-hati dan bila memaafkan kesalahan mereka maka 
maka Allah akan memberikan pahala yang besar (Q. S at-
Taghabun: 15). Allah swt. menciptakan manusia 
berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan (Q. S an-
Najm: 45 dan al-An’aam: 140) untuk bersatu dalam 
perkawinan. Dari perkawinan ini akan dilahirkan anak 
laki-laki dan atau anak perempuan (Q. S an-Nisa: 9 dan 
11).15 Selain hukum Islam, peraturan perundang-
undangan mengatur pula tentang kedudukan anak, yaitu 
terdapat dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, diuraikan sebagai berikut: 

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). 

2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya 
atau keluarga ibunya (Pasal 143). 

3. Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan 
oleh istrinya, bilamana dapat membuktikan dengan 
mengucap sumpah bahwa istrinya telah berzina dan 
anak itu akibat dari perzinahan tersebut (Pasal 44). 

Disamping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai 
kedudukan anak dalam Pasal 98 sampai Pasal 106. 
Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu 
sebagai berikut: 

1. Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam 
atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan 
suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh 
istri tersebut (Pasal 99). 

2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan 
keluarga ibunya (Pasal 100). 
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3. Suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak 
menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya 
dengan lisan dan mengajukan ke Pengadilan Agama 
dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 
360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah 
suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan 
berada ditempat memungkinkan dia mengajukan 
perkaranya ke Pengadilan Agama (Pasal 101-102). 

Dari kedudukan anak yang telah dijelaskan diatas, 
secara tidak langsung juga menerangkan tentang 
hubungan hukum antara orang tua dengan anak. 

C. Hak dan Kewajiban Anak dalam al Qur’an 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hak 
diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau 
untuk menuntut sesuatu. Dan dalam kamus Ilmiah 
Populer hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, 
kepunyaan yang sah. Dari berbagai pengertian di atas 
dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian hak 
adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan 
apabila tidak diperoleh maka berhak untuk menuntut. 
Kemudian kata anak dalam kitab Undang-Undang Hak 
Asasi Manusia 1999 dan Undang-Undang tentang Unjuk 
Rasa, anak didefinisiskan sebagai berikut: anak adalah 
setiap manusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, 
termasuk anak dalam kandungan. 

Adapun sejarah munculnya hak anak dijelaskan 
sebagai berikut. Anak adalah bapak masa depan yang siap 
memakmurkan ibu pertiwi, tentara masa depan yang siap 
melindungi tanah air, ilmuan yang akan menebarkan 
cahaya ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. 
Namun, hal demikian tidak disadari oleh Masyarakat Arab 
pada zaman Jahiliyah yang tunduk pada sistem kabilah 
(suku/etnik), di mana seorang laki-laki atau bapak 
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mempunyai peranan yang sangat penting dan kedudukan 
yang sangat terhormat. Oleh karenanya, keberadaan laki-
laki pada saat itu sangat dibutuhkan, guna mempertahan-
kan dan menjaga keagungan serta kehormatan kabilahnya. 

Pada zaman jahiliyah anak laki-laki dipandang sebagai 
sosok yang ideal, karena dia merupakan pelopor dalam 
mencari sumber kehidupan demi berlangsungnya 
kehidupan suatu kabilah. Oleh karena itu, tidaklah 
mengherankan jika kehadirannya sangat diidam-idamkan 
yang pada akhirnya mereka mengabaikan keberadaan 
kaum perempuan, bahkan sangat benci terhadap anak 
perempuan, karena dalam pandangan mereka anak 
perempuan adalah aib dan kehinaan yang membebani 
kabilahnya. Perbuatan kaum jahiliyah yang sangat kejam 
dan tidak terpuji serta melampaui batas ini telah dihapus 
dan diubah oleh ajaran Islam secara bertahap dan kontinyu 
(terus menerus) yang diawali dengan memberikan 
perlindungan terhadap hak hidup janin sebelum 
dilahirkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al- 
An’am: 140. 

ِينَ ٱَخِسَ  قَدۡ  ُمواْ َما  ل� ۡوَلَٰدُهۡم َسَفَهۢا بَِغۡيِ ِعلٖۡم وََحر�
َ
َقَتلُوٓاْ أ

ُ ٱَرزََقُهُم  ِۚ ٱ3ََ  فِۡتَآءً ٱ .�    9قَۡد َضل7واْ َوَما َكنُواْ ُمۡهَتِديَن  .�
Sesungguhnya merugilah orang yang membunuh anak-
anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui 
dan mereka telah mengharamkan apa yang telah 
dikaruniakan Allah kepada mereka dengan mengada-
ada terhadap Allah, sesungguhnya mereka telah 
tersesat dan tidak mendapat petunjuk.  

Namun syariat Islam tidak berhenti di sini yaitu hanya 
memberikan perlindungan terhadap janin saja melainkan 
sampai janin tersebut menjadi seorang bayi yang berada 
dalam dekapan dan belaian orang tuanya, yang kemudian 
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menjadi anak yang kian hari kian bertambah besar hingga 
bisa makan dan minum sendiri yang pada akhirnya 
sampailah ia pada puncak kedewasaan yang dapat 
berperilaku bijaksana dan berpikir secara cermat. 

Dalam kaitannya dengan hak anak, sebenarnya badan 
otonom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mena-
ngani masalah anak, UNICEF, telah merumuskan beberapa 
konsep tentang hak-hak anak, di antaranya (Awaliyah, 
2008): 

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights). Hak 
ini dituangkan dalam pasal 6 dan pasal 26 Konvensi 
Hak Anak. 

2. Hak terhadap perlindungan (protection rights). Hak ini 
mencakup beberapa klausul, seperti larangan diskri-
minasi (pasal 2, 7, 23, dan 30), larangan eksploitasi 
(pasal 10, 11, 16, 19, 20, dan 21), mengenai krisis dan 
keadaan darurat anak (pasal 22, 25, 38, dan 39). 

3. Hak untuk tumbuh dan berkembang (development 
right). Inti dari hak ini adalah memperoleh akses 
pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan 
(educationrights) dan hak yang berkaitan dengan taraf 
hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, 
mental, spiritual, moral, dan social. 

4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights). Dalam 
hak ini tercakup pula hak anak untuk berpendapat dan 
memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak 
untuk berekspresi, hak untuk berserikat. 

Dalam hadist juga dijelaskan tentang hak-hak anak, 
bisa dirunutkan hak-hak anak sebagai berikut (Awaliyah, 
2008): 

1. Memberi nama yang baik. Nama adalah doa. Dengan 
memberi nama yang baik, sejatinya orang tua 
mendoakan anak tersebut. Sebaliknya, bila anak diberi 
nama yang jelek, kelak anak akan minder dan 
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diselimuti perasaan pesimistis ketika bergaul di tengah-
tengah masyarakat. 

2. Mendidik akhlak yang baik. Akhlak atau budi pekerti 
seseorang mencerminkan kepribadiannya. Dengan 
menanamkan akhlak yang baik, anak akan mengerti 
sepenuh hati dan bisa membedakan sesuatu yang baik 
dan buruk. 

3. Menempatkan dalam keadaan yang mulia. Maksudnya, 
anak perlu dibimbing, dibina, dan dididik dengan baik 
serta mendapatkan kasih. 

Beberapa kesalahan dalam mendidik anak seperti: 

1. menumbuhkan rasa kecil hati, takut, gelisah, dan keluh 
kesah pada diri anak; 

2. mendidik anak berbicara tanpa mempertimbangkan 
dengan matang; 

3. mendidik anak dengan dimanja dan hidup tanpa 
aturan; 

4. membuka tangan untuk anak dalam pengertian 
memberikan segala sesuatu yang diminta tanpa 
mempertimbangkan kebutuhan riil; 

5. terlalu bersikap keras dan kasar. 
6. terlalu kikir; 
7. terlalu berlebihan dalam berprasangka. 

Dalam hal ini terdapat sejumlah pendapat mengenai 
kewajiban anak terhadap orang tua sebagai timbal balik 
atas hak yang telah diterimanya, yaitu: 

1. Anak mesti meladeni dan khidmat sepenuh hati kepada 
orang tua. 

2. Anak memelihara serta membiayai kehormatan orang 
tua tanpa pamrih. 

3. Anak membiayai orang tua naik haji. 
4. Anak mendoakan ketika orang tua masih hidup dan 

sesudah meninggal dunia. 
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Proses pengembangan identitas dimulai jauh lebih awal 
dari masa remaja. Erikson (1968) percaya bahwa benih 
identitas ditanam di usia muda ketika anak mengakui 
dirinya sebagai makhluk yang unik, terpisah dari orang 
tuanya (Justin T. Sokol, 2009). 

D. Nilai Anak dalam Masyarakat 

Pada hakekatnya anak adalah amanat Allah swt. 
yang di percayakan atas diamanatkan kepada orang tua. 
Anak dipandang sebagai hiburan, perhiasan, sekaligus 
sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan seseorang. 
Sebagai sebuah amanat, maka anak harus dijaga sesuai 
dengan permintaan yang memberi amanat dalam hal ini 
adalah Allah swt. Allah swt memerintahkan untuk 
melahirkan seorang anak sekaligus juga menegaskan 
bahwa mereka harus baik dan saleh, yaitu membesar-
kan mereka secara tepat dan dengan penuh tanggung 
jawab. Dalam masyarakat anak mempunyai nilai yang 
tinggi terutama bagi kaum muslim. Fenomena ini 
mempunyai alasan yang berkaitan dengan agama, 
ekonomi, sosio-psikologi. 

1. Nilai religius 

Anak merupakan anugrah Allah swt. Dalam 
penciptaan awal manusia Allah swt.  menciptakan Adam 
tanpa pendamping. Kemudian pada tahap berikutnya 
Allah swt., menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup 
yang menemani Adam yang sendirian. Dari pasangan 
Adam dan Hawa itulah, Allah swt. memberikan 
keturunan anak-anak yang banyak sebagaimana firman 
Allah swt (Q. S. An-Nahl: 72): 
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ُ ٱوَ  ۡزَوٰٗجا وََجَعَل لَُكم  .�
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
َجَعَل لَُكم ّمِۡن أ

ۡزَوِٰجُكم بَنَِي وََحَفَدٗة َوَرزَقَُكم ّمَِن 
َ
ّيَِبٰتِۚ ٱّمِۡن أ  لط�

فَبِ 
َ
ِ ٱيُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمِت  ۡلَبِٰطلِ ٱأ    Rُهۡم يَۡكُفُروَن  .�

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis 
kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri 
kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu 
rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka 
beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat 
Allah? 

Dengan demikian merupakan suatu kewajiban 
agama bagi kaum muslim untuk berpasang-pasangan, 
berkeluarga serta berkembang biak. Dengan hadirnya 
seorang anak selain meneruskan garis keturunan juga di 
harapkan menjadi penerus perjuangan dalam 
menegakkan agama Islam. 

2. Nilai ekonomi 

Anak adalah aset ekonomi bagi orang tua, terutama 
dalam kalangan masyarakat tradisional di mana biaya 
membesarkan anak sangat sederhana Anak dalam 
kalangan tersebut dapat bekerja dalam usia dini dan 
menambah pendapatan keluarga. Gambaran itu 
sekarang sedang mengalami perubahan dengan 
pendidikan universitas dan latihan kejuruan untuk 
mendapatkan suatu pekerjaan, dengan demikian anak 
merupakan aset orang tua untuk di saat usia lanjut. 

3. Nilai sosio-psikologis 

Ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Mempunyai anak merupakan hiburan bagi orang tua 
yang memuaskan naluri keibuan dan kebapakan. 
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b. Mempunyai keluarga yang besar merupakan 
kebanggaan tersendiri bagi keluarga tersebut, apalagi 
banyak memiliki anak laki-laki sebagai pelindung 
harta kekayaan, kehormatan dan fungsi-fungsi sosial. 

c. Anak adalah bukti kesuburan dan kejantanan suami. 

E. Macam-Macam Hak Anak dalam Islam 

Berbagai hak anak menurut ajaran Islam dike-
mukakan di sini. Hak tersebut mulai dari dalam 
kandungan sampai denngan menanjak dewasa. 

1. Hak-hak anak sebelum lahir 

Islam memperhatikan masalah anak tidak hanya 
setelah anak dilahirkan, tetapi bahkan sejak anak itu 
belum merupakan suatu bentuk. Syariat Islam 
memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap 
janin yang berada dalam rahim ibu, baik perlindungan 
jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin tersebut 
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada 
akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna. 

Penelitian para Ilmuan dalam bidang perkembangan 
pra lahir menunjukkan bahwa selama berada dalam 
rahim, bayi dapat belajar, merasa dan mengetahui 
perbedaan antara terang dan gelap. Pada saat 
kandungan berusia lima bulan (20 minggu), kemampuan 
bayi untuk merasakan stimulus telah berkembang 
dengan cukup baik sehinggga sebagai orang tua harus 
sudah memulai pendidikan sejak dalam kandungan. 
Para pakar psikologi perkembangan anak juga telah 
sepakat bahwa pengaruh kondisi pra-natal pada tingkah 
laku anak sesudah dilahirkan. Pengaruh tersebut di 
bedakan antara (1) Pengaruh lingkungan (faktor ekstern, 
ketegangan, kebiasaan subyektif, ketegangan emosi, 
tahayyul) dan (2) sikap Ibu. 
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Periode pra-natal merupakan masa yang mengan-
dung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. 
Meskipun tidak dapat di klaim bahwa periode ini 
merupakan periode yang paling berbahaya tetapi jelas 
bahwa periode ini merupakan masa dimana bahaya-
bahaya lingkungan atau bahaya psikologis dapat sangat 
mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau 
bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan. 

Oleh karena itu Islam memberikan hak-hak kepada 
janin diantaranya adalah dimuliakan, dijaga dan 
dilindungi sebelum lahir ke dunia ini dari segala 
tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang 
murtad, sesat lagi kufur terhadap segala nikmat yang 
telah diberikan oleh Allah swt. Ajaran syariat Islam tidak 
berhenti sampai di situ, ia juga memerintahkan kepada 
ulil amri (pejabat setempat) untuk ikut serta melindungi, 
memperhatikan situasi dan kondisi ibu hamil. Berbuat 
baik kepada ibu hamil adalah wajib, kalau sang ibu 
melakukan tindakan kriminal dan pemerintah hendak 
menjatuhkan hukuman kepadanya hendaklah jangan 
sampai mengganggu atau mempengaruhi kondisi 
kesehatan janin yang ada dalam kandungannya. 

Allah swt (dengan ke Maha Pemurahan-Nya) juga 
meringankan pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu 
hamil, seperti kewajiban berpuasa pada bulan 
Ramadhan, jika dengan mengerjakannya dapat menim-
bulkan madharat terhadap janin atau bayi (sesudah 
lahir). Akan tetapi dia wajib menggantinya setelah 
illatnya itu hilang. 

2. Hak anak sesudah lahir 

Masa bayi merupakan periode vital, karena kondisi 
fisik dan mental bayi menjadi pondasi kokoh bagi 
perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Tidak 
lama setelah kelahirannya ke dunia, anak akan 
menunjukkan tingkah laku karakteristik yang khas. 
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Dengan cepat bayi menunjukkan responsivitas terhadap 
macam-macam benda dan orang di sekitarnya.  

Menurut Montessori, perkembangan anak sejak lahir 
hingga meninggal dibagi dalam empat periode: 

a. 0,0-7,0 disebut sebagai periode penerimaan dan 
pengaturan luar dengan alat indra; 

b. 7,0-12,0 di sebut sebagai periode rencana abstrak 
pada masa ini anak mulai mengenal kesusilaan; 

c. 12,0-18,0 di sebut sebagai periode penemuan diri dan 
kepekaan masa sosial; 

d. >18,0 disebut sebagai periode mempertahankan diri 
terhadap perbuatan-perbuatan negatif. 

Anak adalah  titipan ilahi yang harus disayangi, 
dikasihi dan dicintai. Anak adalah buah hati yang akan 
menghasilkan secercah harapan. Anak merupakan 
amanat Tuhan yang harus dijaga baik oleh keluarga, 
masyarakat dan negara. 

Menurut Undang-Undang (UU) RI tentang Perlin-
dungan Anak tahun 2002, anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam 
kandungan. Perlindungan anak adalah semua kegiatan 
yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh,berkembang dan berparti-
sipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Hak anak aalah bagian dari 
hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, di 
penuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah 
dan negara. Demikian halnya dengan syariat Islampun 
sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada 
anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak 
yang begitu banyak demi menjamin petumbuhan dan 
perkembangan anak hingga menjadi manusia yang 
sempurna, baik jasmani maupun rohani. Di antara hak-
hak anak adalah sebagai berikut: 
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a. Hak anak untuk mendapatkan pengakuan dalam 
silsilah keturunan 

Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam 
silsilah keturunan merupakan hak terpenting dan 
memiliki faedah yang sangat besar bagi kehidupannya. 
Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan 
pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih 
memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan 
tenang pada jiwa anak itu sendiri. Pengakuan dalam 
silsilah dan keturunan disebut juga dengan keabsahan. 
Keabsahan adalah sentral bagi pembentukan keluarga 
dalam Islam. Setiap anak muslim mempunyai hak atas 
legitimasi (keabsahan), yakni dipanggil menurut nama 
ayah yang diketahui. Sebagaimana firman Allah swt. 
dalam surat al-Ahzab: 5 

ۡقَسُط ِعنَد  ۡدُعوُهمۡ ٱ
َ
ِۚ ٱVبَآئِِهۡم ُهَو أ فَإِن ل�ۡم َتۡعلَُمٓواْ  .�

َوَمَوِٰلُكۡمۚ َولَۡيَس َعلَۡيُكۡم  ّلِينِ ٱَءابَآَءُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكۡم ِف 
تُم بِهِ 

ۡ
ۡخَطأ

َ
َدۡت ُقلُوُبُكۡمۚ َوَكَن  ۦُجَناٞح فِيَمآ أ ا َتَعم� َوَلِٰكن م�

ُ ٱ    jر�ِحيًما  اَغُفورٗ  .�
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 
(memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang 
lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah 
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap 
apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
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Dalam dibuktikan dengan pembuatan akta hal ini 
dapat diwujudkan atau kelahiran sebagai bukti 
pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya. 
Dengan akta itu pula anak akan mendapatkan kepastian 
hukum tentang keberadaan orang tuanya. Selembar 
surat ini akan terus diperlukan sampai ia dewasa kelak. 

b. Hak untuk hidup 

Hak hidup adalah suatu fithrah. Tiada suatu 
makhlukpun yang dapat memberikan kematian kepada 
yang lain, sebab itu hanya milik Allah sang pencipta, 
tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah 
(ketetapan Allah swt). Islam melarang pembunuhan anak 
dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan atau 
alasan lain. Sesuai dengan firman Allah swt surat al-
An’am: 151. 

n� تُۡشُِكواْ 
َ
َم َرب7ُكۡم َعلَۡيُكۡمۖ أ تُۡل َما َحر�

َ
ْ أ ۞ُقۡل َتَعالَۡوا

ِ َشۡي  ۦبِهِ  ۖ َوب يۡنِ ٱا ۡوَلَٰدُكم ّمِۡن  ۡلَوِٰلَ
َ
ْ أ ۖ َوnَ َتۡقُتُلوٓا ٗنا إِۡحَسٰ

 ْ ُۡن نَۡرزُقُُكۡم zي�اُهۡمۖ َوnَ َتۡقَرُبوا َما َظَهَر  ۡلَفَوِٰحَش ٱإِۡمَلٰٖق ن�
ْ  اِمۡنهَ  ُ ٱَحر�َم  ل�ِت ٱ ل�ۡفَس ٱَوَما َبَطَنۖ َوnَ َتۡقُتلُوا  بِ  .�

�nِّقِۚ ٱإ  ۡلَ
�ُٰكم بِهِ     �لََعل�ُكۡم َتۡعِقُلوَن  ۦَذٰلُِكۡم َوص�

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharam-
kan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu 
mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat 
baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah 
kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan 
kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati 
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perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah 
kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) 
yang benar". demikian itu yang diperintahkan 
kepadamu supaya kamu memahami(nya). 

Islam menyuruh seluruh umat manusia agar 
senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik 
yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, 
makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang 
seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan 
anak-anak.  

c. Hak mendapatkan nama yang baik 

Syariat Islam mewajibkan kepada orang tua untuk 
memberikan nama yang baik bagi seorang anak, karena 
nama dalam pandangan Islam memiliki arti penting dan 
pengaruh besar bagi orang yang menyandangnya. Selain 
itu nama akan selalu melekat dan berhubungan erat 
dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah 
mati. Nama itu sendiri merupakan tali pengikat yang 
amat kuat dengan semua tali keturunannya. 

Para psikolog modern belakangan menyadari 
pentingnya nama dalam pembentukan konsep diri. 
Secara tidak sadar orang akan didorong untuk 
memenuhi citra (image, gambaran) yang terkandung 
dalam namanya Teori Labelling (penamaan) menjelaskan 
kemungkinan seorang menjadi jahat karena masyarakat 
menamainya sebagai penjahat. Dalam memberikan 
nama yang baik mempunyai nilai pendidikan dan 
mempunyai efek psikologis yang sangat berpengaruh 
terhadap anak misalnya memberi rasa kebanggaan, rasa 
sosial dan rasa penghormatan. Sedangkan menghindar-
kan nama yang buruk dimaksudkan agar umat Islam 
memiliki kepribadian yang diharapkan sesuai dengan 
yang diharapkan, karena nama adalah sebuah do’a.  
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Menurut Ibnul Qayyim al Jauziyyah, pemberian 
nama yang baik akan mendorong yang mempunyai nama 
untuk berbuat yang baik sesuai dengan makna yang 
terdapat didalam namanya. Hal ini terjadi karena ia 
merasa malu terhadap nama yang di sandangnya bila 
perbuatannya tidak sesuai dengan namanya demikian.  
Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh, ada tiga kriteria 
dalam memilih nama yang baik, yaitu: 

1) Nama yang diambil hendaknya berasal dari nama-
nama dari ahli agama, nabi-nabi, dan rasul serta 
nama-nama orang yang saleh, dengan niat 
semata-mata mendekatkan diri kepada Allah swt.  

2) Diupayakan agar anak dinamai dengan nama 
yang sederhana dan tidak menyulitkan lidah 
dalam mengucapkannya. 

3) Nama yang digunakan memiliki makna yang baik. 

d. Hak anak untuk menerima tebusan (aqiqah) 

Menurut Abu Suja’, aqiqah adalah menyembelih 
binatang sebab dari kelahiran anak pada hari 
ketujuhnya. Hukumnya sunnah, dan yang disunnahkan 
adalah orang tua si anak. Syariat Islam sangat memper-
hatikan dalam melindungi anak, salah satunya adalah 
dengan mengajak pemeluknya untuk mengeluarkan 
harta sebagai pengungkapan rasa suka cita atas lahirnya 
seorang anak, yaitu dengan mengajak umat Islam  untuk 
menyajikan  tebusan dari anak yang baru saja lahir dan 
membatasinya dengan seekor kambing untuk anak 
perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. 
Selanjutnya syariat Islam lebih mengutamakan agar 
aqiqah itu dilaksanakan pada hari ke tujuh dari tanggal 
kelahirannya.  

Ada banyak ayat-ayat yang diperkuat oleh hadist 
rasul yang memberi petunjuk tentang disyariatkannya 
aqiqah. Mereka yang mensyariatkannya aqiqah berbeda 
pendapat tentang hukumnya, apakah itu wajib ataupun 

20  Perawatan  Hol i st i k pada Anak dalam Perspekt oi f  Is la m  

sunnah, namun sebagian besar berpendapat bahwa 
aqiqah hukumnya mustahab (dianjurkan) sementara itu 
menurut Adh-Dhahiriyyah dan Abu al-Hasan al-Basri 
mewajibkannya. Sebagaimana sabda rasul: 

Hadis Ali bin Hujri mengabarkan kepada Ali bin 
Mushiri dari Ismail bin Muslim dari hasan dari 
Sumarah bekata: ”Rasulullah SAW menyatakan 
bahwa “ setiap anak tergadai dengan “aqiqah” yang 
harus disembelih pada hari ke tujuh (setelah 
kelahirannya) dan memberikan nama bersamaan 
dengan mencukur rambut” (HR. Turmudzi). 

Aqiqah sangat bermanfaat bagi kesejatian  hubungan 
batin antara orang tua dengan anak yang akan terjalin 
dengan baik jika pihak orang tua mengikhlaskan 
hartanya yang diwujudkan dengan binatang aqiqah 
untuk disembelih. Ini berarti bahwa kesejatian hubung-
an batin itu akan terhalang (tergadai), jika orang tua 
tidak melakukan aqiqah untuk anak tercintanya. 
Akibatnya, pihak anak tidak bisa atau terhalang untuk 
memberikan pertolongan kepada orang tuanya pada hari 
kiamat kelak. 

Di dalam aqiqah tersebut ada nilai pengorbanan 
harta dan sedekah kepada fakir miskin, bersyukur 
kepada Allah swt. Dan berdoa untuk bayi semoga 
terhindar dari kedurhakaan terhadap orang tua dan 
supaya berbakti kepada keduanya. 

Menurut Abu Muhammad Ishom bin Mar’i yang 
dikutip oleh Muhammad Fauzul Adhim menjelaskan 
bahwa salah satu keutamaan dalam aqiqah adalah 
mengamalkan seluruh daging sembelihan, sehingga akan 
menyenangkan fakir miskin, karib kerabat serta 
menambah kecintaan teman-teman dan sahabat dekat. 
Melalui aqiqah, kita berbagi kebahagiaan dengan orang 
lain terutama para tetangga, kerabat dekat, dan fakir 
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miskin. Sedangkan manfaat dan hikmah dari Aqiqah 
menurut Muhammad Nur Hafizh adalah: 

1) Aqiqah merupakan bentuk penyampaian pesan 
atau kabar secara halus dan sopan. 

2) Aqiqah merupakan suatu bentuk ikrar hamba 
Allah untuk berkorban dan berjuang di jalan 
Allah. 

3) Aqiqah juga merupakan salah satu bentuk 
pembinaan ketakwaan manusia di hadapan Allah 

e. Hak akan penyusuan 

Bagaimanapun juga, mendapat ASI adalah hak tiap 
anak, mustahil seorang bayi meminta atau menuntut 
haknya yang satu ini. Karena bayi belum mempunyai 
kekuatan apapun. Orang tualah yang seharusnya 
menyadari bahwa memberikan ASI pada bayinya adalah 
sebuah kewajiban dan bentuk tanggung jawab. Dalam 
al-Qur’an Allah swt. Telah berfirman dalam surat al-
Baqarah: 233. 

ۖ لَِمنۡ  ۡلَوٰلَِدُٰت ٱ۞وَ  ۡيِ
ۡيِ َكِملَ

ۡوَلَٰدُهن� َحۡولَ
َ
ن  يُۡرِضۡعَن أ

َ
َراَد أ

َ
أ

ۚ ٱيُتِم�  ِ  ۥَلُ  لَۡمۡولُودِ ٱَو3ََ  لر�َضاَعَة  لَۡمۡعُروِفۚ ٱرِۡزُقُهن� َوكِۡسَوُتُهن� ب
ۢ بَِوَلَِها  ةُ ۚ nَ تَُضآر� َوِٰلَ  َوnَ nَ تَُكل�ُف َنۡفٌس إnِ� وُۡسَعَها

 ُ ِ  ۥَمۡولُودٞ ل� ِ  لَۡوارِثِ ٱَو3ََ  ۦۚ بَِوَلِه َراَدا فَِصاnً ِمۡثُل َذٰلَِكۗ فَإ
َ
ۡن أ

ن 
َ
َردت7ۡم أ

َ
َعن تََراٖض ّمِۡنُهَما َوتََشاُورٖ فََ� ُجَناَح َعلَۡيِهَماۗ zۡن أ

ۡوَلَٰدُكۡم فََ� ُجَناَح َعَلۡيُكۡم إَِذا َسل�ۡمُتم م� 
َ
ْ أ ٓ تَۡسَتِۡضُعٓوا  ا
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 ِ ْ ٱوَ  لَۡمۡعُروِفۗ ٱَءاتَۡيُتم ب ُقوا َ ٱ ت� ْ ٱوَ  .� ن�  ۡعلَُموٓا
َ
َ ٱأ بَِما َتۡعَملُوَن  .�

   �بَِصيٞ 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, 
Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu 
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan.” 

Ayat di atas mengambarkan bahwa lamanya 
menyusukan anak bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuannya adalah dua tahun penuh. Ini adalah hak 
anak yang harus dipenuhi oleh ibu kandungnya namun 
hal ini bisa dawakilkan pada wanita lain apabila ibu 
kandungnya mendapatkan halangan yang menyebabkan 
tidak dapat memberikan ASI pada anaknya. Menurut 
Abu Suja’, apabila seorang perempuan memberikan 
ASInya kepada seorang anak maka anak yang menyusu 
tersebut menjadi anaknya, tetapi harus memenuhi dua 
syarat yaitu a) Apabila anak yang disusui tersebut 
berusia kurang dari dua tahun. b) Apabila Anak telah 
menyusu lima kali secara terpisah-pisah.  Allah telah 
mewajibkan agar anak disusui oleh ibunya selama dua 
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tahun penuh. Pada masa ini merupakan masa-masa 
yang paling menentukan dalam pembentukan kesem-
purnaan anggota tubuh, kecerdasan dan kesehatan sang 
bayi, baik jiwa maupun raganya. 

Dari segi kesehatan jiwa tedapat perbedaan antara 
“breast feeding dan bottle feeding”. Dari nilai gizi maka 
ASI adalah yang tersempurna bila dibandingkan dengan 
susu kaleng. Bayi akan merasa tenang, tentram dan 
terlindung manakala seorang ibu menyusukannya 
dengan rasa kasih sayang disertai dengan dekapan 
tubuh ibu yan hangat. Akan sangat berbeda bila apabila 
bayi itu menerima susu dari botol yang diberikan oleh 
orang lain meskipun secara gizi tercukupi namun dari 
segi mental emosional bayi tidak diperoleh selain dari ibu 
kandung. 

Di antara bukti perhatian dan perlindungan syariat 
Islam terhadap pemenuhan kebutuhan makanan (ASI) 
adalah diperbolehkannya wanita yang menyusui untuk 
berbuka (tidak puasa) pada bulan ramadhan karena dia 
diwajibkan untuk makan makanan yang dapat 
melancarkan keluarnya ASI hingga dapat menjaga 
stabilitas kesehatan dan pertumbuhan sang anak. Jadi 
orang tua yang dengan kesadaran penuh dan berbagai 
alasan menolak memberikan ASInya kepada si bayi, 
akan tetapi jika alasannya adalah kondisi kesehatan ibu 
yang tidak memungkinkan memproduksi ASI, maka hal 
itu bukan pelangggaran hak anak. 

f. Hak anak untuk dijaga kebersihannya 

Dalam rangka melindungi kesehatan dan pertum-
buhan anak, syariat Islam mengajak kepada para 
pemeluknya untuk melaksanakan sejumlah kegiatan 
yang diperkirakan mampu melindungi, menjaga dan 
menjamin keselamatan anak dari berbagai penyakit serta 
mencegah segala hal yang mampu mengganggu pertum-
buhannya. Apabila syariat Islam mengajak kepada 
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kebersihan maka tak aneh bila menghilangkan kotoran 
dan penyakit dari anak itu merupakan suatu kewajiban. 
Sebagai contoh adalah berkhitan, mencukur rambut dan 
selalu menjaga kebersihan tubuh anak setiap saat. 

1) Khitan 

Salah satu kewajiban dari orang tua terhadap anak 
adalah menghitankan anaknya baik laki-laki 
maupun perempuan. Menurut arti bahasa khitan 
adalah memotong dan dalam istilah ilmu fiqih 
khitan adalah memotong kulit yang menutupi 
kepala zakar (kemaluan bagi lakilaki) dan 
memotong sedikit daging pada ujung clitoris yang 
berada di lubang farji (kemaluan perempuan) 
bagian atas. Khitan termasuk perkara yang 
disyariatkan Allah kepada hamba- Nya demi 
menyempurnakan kesehatan jasmani maupun 
rohaninya. Sisi lain dari khitan adalah dijadikan 
syarat syahnya shalat dan juga disebutkan oleh 
para ahli fiqih, bahwa khitan merupakan pembeda 
dari kaum kafir dan sebagai syiar agama Islam. 
Sehingga apabila ditemukan mayat yang sudah 
dikhitan yang ditemukan di antara orang kafir, 
mayat tersebut dipisahkan, dishalatkan, dan 
dimakamkan di kompleks pemakaman kaum 
muslim.  

2) Mencukur rambut kepala 

Dengan pencukuran ini hilanglah kotoran-kotoran 
yang terbawa dari rahim yang menempel pada 
rambut sehingga akan dapat dihindari berkem-
bangnya banyak mikro organisme yang dapat 
menimbulkan berbagai penyakit. Karena itu 
Rasulullah saw memerintahkan kepada umatnya 
untuk mencukur rambut kepala anak pada hari 
ketujuh pada kelahirannya. 
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3) Menjaga kebersihan anak 

Menjaga kebersihan tubuh dan menghilangkan 
kotoran-kotoran pada tubuhnya. 

g. Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan 

Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan disebut 
dengan hadhanah. Pengertian hadhanah menurut 
bahasa adalah mengumpulkan sesuatu kepada dekapan. 
Sedangkan hadhanah dalam ilmu fiqih adalah kewajiban 
terhadap anak untuk mendidik dan melaksanakan 
penjagaan serta menyusun perkara yang berkaitan 
dengannya apabila antara suami dan istri berpisah 
(bercerai) dan yang berhak merawat anak tersebut 
adalah pihak istri sampai umur 7 tahun, setelah itu 
anak disuruh memilih antara ayah dan ibunya. 

h. Hak anak untuk menerima nafkah 

Dalam hal ini syariat Islam memerintahkan kepada 
setiap orang yang berkewajiban menunaikannya agar 
melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan 
melarang dengan keras mangabaikan hak anak tersebut. 
Orang tua di samping memberikan pendidikan mental 
spiritual atau kerohanian, orang tua juga berkewajiban 
memberikan makan dan minum (material) kepada anak-
anaknya dengan makanan-makanan yang halal dan 
dihasilkan dari yang halal pula. Artinya barang (dzatnya 
makanan itu) halal dan cara mendatangkan atau 
menghasilkannya juga dengan cara halal. Itulah 
kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, agar kelak 
menjadi generasi yang taqwa penuh tanggung jawab dan 
anak salih atau shahih. Makanan yang halal akan 
mempengaruhi perkembangan tubuh anak, demikian 
juga makanan haram akan mempengaruhi perkem-
bangan tubuh anak. 

Pada masa sekarang ini banyak dimanjakan dengan 
kemudahan, salah satunya, keberadaan makanan 
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instan, mudahnya layanan antar (delivery service) ber-
agam junk food dan sebagainya. Demi kepraktisan, 
makanan yang kaya lemak tapi kurang gizi itu kemudian 
jadi pilihan padahal hak anak untuk mendapatkan 
makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna dan 
kewajiban orang tualah untuk memenuhinya. Dengan 
membiasakan anak mengkonsumsi makanan instan 
sama halnya dengan menjauhkan anak dari hidup sehat. 
Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari 
orang tua dan secukupnya, tidak boleh berlebih dan juga 
tidak boleh sebaliknya. Berlebih-lebihan dalam memberi 
nafkah kepada anak berpeluang untuk berperilaku 
menyimpang dari norma-norma agama. Kikir dalam 
memberi nafkah dapat menyebabkan anak berprilaku 
tidak terpuji, seperti mencuri. Ini juga salah satu bentuk 
pendidikan kepada anak yang tengah mengalami 
perkembangan jiwa, di mana mereka akan melihat dan 
mulai mencoba memahami apa yang telah orang tua 
nafkahkan pada mereka 

i. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan 

Tanggung jawab mendidik anak sudah dimulai 
ketika seseorang memilih istri, sejak dalam kandungan 
hingga anak itu lahir sampai ia dewasa. Menurut Ibnu 
Qoyyim, tangung jawab pendidikan itu dibebankan di 
atas pundak seorang ayah, baik di dalam rumah 
(keluarga) maupun di luar rumah, kaum bapaklah yang 
berkewajiban mendidik anak-anaknya. Pendidikan 
untuk anak tidak terhenti pada saat orang tua 
menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Sebab pada 
hakekatnya orang tua harus mampu menyediakan lahan 
yang subur untuk bersemainya tunas yang baru tumbuh 
itu. 

Anak sebagai amanat (titipan) dari Allah, maka 
dengan sendirinya ia sebagai cobaan dari Allah swt. 
Dengan demikian sebagai orang tua dituntut untuk 
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bertindak benar, membimbing dan mendidiknya yang 
sesuai dengan konsep Islam. Sebab apabila orang tua 
mengabaikan, acuh tak acuh terhadap anaknya, tidak 
memberikan pendidikan menurut konsep Islam, maka 
sebagai orang tua bisa masuk neraka karena anak itu. 
Sebaliknya, orang tua yang peduli dan penuh perhatian 
terhadap pendidikan anaknya, agar menjadi manusia 
yang takwa, maka dengan sendirinya anak itu dapat 
mengantarkan kedua orang tuanya masuk surga. 

Dan Allah swt pun telah memerintahkan kepada 
setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan 
bertanggung jawab dalam pendidikannya, sebagaimana 
firman-Nya (Q. S at-Tahrim: 6):  

َها ي7
َ
أ ِينَ ٱ َي  ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوُقوُدَها  ل�

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ْ أ ْ ُقٓوا َءاَمُنوا

َعلَۡيَها َمَل ئَِكٌة ِغَ�ٞظ ِشَدادٞ n� َيۡعُصوَن  ۡلَِجاَرةُ ٱوَ  ل�اُس ٱ
َ ٱ َمرَُهۡم َويَۡفَعُلوَن َما يُۡؤَمُروَن  .�

َ
   ªَمآ أ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 
adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-
Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan. 

Menurut Abudin Nata ayat tersebut berbicara tentang 
pentingnya membina keluarga agar tehindar dari siksaan 
api neraka ini tidak hanya semata-mata di artikan api 
neraka yang ada di akhirat nanti, melainkan juga 
termasuk pula berbagai masalah dan bencana yang 
menyedihkan dan merusak citra pribadi seseorang. 

ΩΩΩ 
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Setting goals is the first step in turning 

the invisible into visible. 

(Tony Robbins) 
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2222    

Pendidikan Anak dalam 

Islam 

The greatest gift you can give to your children are the 
roots of responsibility and the wings of independence 

(Denis Waitley) 

Dalam Bab ini akan membahas tentang defenisi 
pendidikan anak dalam Islam, peran keluarga dalam Islam, 
tujuan pendidikan Islam, tahap pendidikan dalam Islam. 

A. Pengertian Pendidikan Anak dalam Islam 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengasuhan 
adalah proses, perbuatan, atau cara mengasuh. Mengasuh 
dalam bahasa arab berasal dari akar kata  َيَْحُضنُ  – َحَضن yang 
artinya asuh, mengasuh. Mengasuh anak adalah menjaga 
orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya 
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sendiri, mendidik, menjaganya dari hal yang merusak atau 
pun yang membahayakannya. 

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan 
memberi awalan “pe“ dan akhiran “kan“, mengandung arti 
“perbuatan“ (hal, cara dan sebagainya). Istilah pendidikan 
semula berasal dari bahasa Yunani yaitu “Paedagogie“, 
yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah 
ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 
dengan “education“ yang berarti pengembangan atau bim-
bingan. Dalam bahasa arab istilah ini sering diterjemahkan 
dengan“Tarbiyah“ yang berarti pendidikan (Ramliyus, 2004) 

Dalam alqur’an dapat ditemui tiga ayat yang senada 
dengan istilah tersebut, yaitu: dalam surah al-Isra’:24 yang 
bunyinya: kamâ rabbayânî shaghîra. Ayat ini menunjukkan 
pengasuhan dan pendidikan orang tua kepada anak-
anaknya baik jasmani maupun rohani. Dalam surah asy-
Syu’ara:18 yang bunyinya: alam nurabbika fina walîda. 
Ayat ini menunjukkan pengasuhan fir’aun terhadap Nabi 
Musa sewaktu kecil akan tetapi hanya jasmani saja tidak 
untuk rohani. Kemudian dalam surah al-Baqarah: 276 
yang bunyinya: yamhullahurribâ wa yurbî shadaqah. Ayat 
ini berkenaan dengan makna menumbuh kembangkan 
dalam pengertian tarbiyyah seperti Allah menumbuh 
kembangkan sedekah dan menghapus riba. (Shalih, 
Muhammd, 2009). 

Menrut Zuchdi (2010) dalam Solikodin (2013) 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan atau karakter yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidik Islam ialah individu yang melaksanakan 
tindakan mendidik secara alami dalam situasi pendidikan 
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islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Peran 
perawat sebagai salah satu edukator atau pendidik bisa 
mengambil bagian dalam hal mendidik klien secara islami 
selama proses keperawatan. 

Pendidikan anak perlu diperhatikan jika kita bersalah 
dalam mendidik anak, maka bahayanya tidak menimpa 
anak itu saja, akan tetapi mengenai banyak orang, 
masyarakat, bahkan mungkin berpengaruh terhadap 
generasi berikutnya. Karena itu pendidikan Islam 
memberikan bimbingan dan petunjuk kepada semua 
penanggung jawab dan penyelenggara pendidikan, baik 
didalam keluarga, sekolah dan di masyarakat. Jadi 
pendidikan anak dalam Islam yaitu usaha berupa 
pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar 
kelak jika selesai pendidikanya dapat memahami, mengerti 
dan mengamalkan agama Islam serta menjadikannya 
sebagai jalan kehidupan baik pribadi mampu kehidupan 
masyarakat. 

B. Peranan Keluarga dalam Islam  

Keluarga mempunyai peranan penting dalam 
pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat Islam 
maupun non-Islam. Karena keluarga merupakan tempat 
pertumbuhan anak yang pertama dimana dia 
mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada 
masa yang amat penting dan paling kritis dalam 
pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam 
kehidupanya (usia pra sekolah). Sebab pada masa 
tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan 
sangat membekas, sehingga tak mudah hilang atau 
berubah sudahnya. 

Dari sini, keluarga mempunyai peranan besar dalam 
pembangunan masyarakat. Karena keluarga merupakan 
batu pondasi bangunan masyarakat dan tempat pem-
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binaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan 
personil-personilnya. 

C. Tujuan Pendidikan dalam Islam 

Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk generasi 
berkualitas pemimpin, yakni berkepribadian Islam, 
menguasai tsaqofah Islam, dan menguasai ilmu kehidupan 
(sains dan teknologi) yang memadai. Apabila ketiga tujuan 
ini tercapai, maka generasi pemimpin yang memiliki ciri 
sebagai insane yang saleh/salehah, sehat, cerdas dan 
peduli bangsa akan terwujud. Masa usia dini merupakan 
periode emas bagi perkembangan anak untuk memperoleh 
proses pendidikan. Periode ini adalah tahun-tahun 
berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai 
macam fakta dilingkungannya sebagai stimulant terhadap 
perkembangan kepribadian, psikomotorik, kognitif maupun 
sosial. Usia dini juga awal yang paling baik untuk 
menanamkan keimanan ke  dalam jiwa dan kepribadiannya 
agar kehidupannya memiliki tujuan yang baik. 

D. Tahap Pendidikan dalam Islam 

Pendidikan anak dalam Islam di mulai dari tahap-
tahap sebagai berikut (Istiqamah, 2004): 

1. Pada Saat dalam Kandungan 

Setiap muslim akan merasa kagum dengan 
kebesaran Islam. Islam adalah agama kasih sayang dan 
kebajikan. Islam memberikan perhatian besar kepada 
anak ketika masih menjadi janin dalam kandungan 
ibunya. Islam mensyariatkan kepada ibu hamil agar 
tidak berpuasa pada bulan Ramadhan untuk 
kepentingan janin yang dikandungnya. Sebagaimana 
sabda Rasulullah: 
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“Sesungguhnya Allah membebaskan separuh shalat 

bagi orang yang bepergian, dan (membebaskan) 
puasa bagi orang yang bepergian, wanita menyusui 

dan wanita hamil” (Hadits riwayat Abu Dawud, At 
Tirmidzi dan An Nasa’i. Kata Al Albani dalam Takhrij 
al Misykat: Isnad hadits inijayyid). 

Sang ibu hendaklah berdo’a untuk bayinya dan 
memohon kepada Allah agar dijadikan anak yang shaleh 
dan baik, bermanfaat bagi kedua orang tua dan seluruh 
kaum muslimin. Karena termasuk do’a yang dikabulkan 
adalah do’a orang tua untuk anaknya. 

Istiqamah (2004) dalam upaya pembentukan 
kepribadian (mental) bayi dalam kandungan hendaknya 
berupaya senantiasa: 

a. membaca doa; 
b. memperbanyak membaca ayat suci al-qur’an; 
c. menjaga kebersihan hati, senantiasa berniat baik, 

tidak iri, tidak dendam; 
d. berpikiran positif selalu optimis; 
e. menjaga emosi diri; 
f. berbuat baik, berupaya menjauhi perbuatan dosa 

dan nista, tidak menggunjing; 
g. jika ada masalah terbukalah pada orang yang bisa 

dipercaya; 
h. berusaha untuk tidak bersedih, selalu bersyukur dan 

tidak banyak mengeluh; 
i. menghindari makanan haram; 
j. jangan menyesali kehamilan; 
k. menyentuh atau meraba-raba perut secara lembut 

dengan penuh rasa sayang sambil mendoakan yang 
baik-baik; 

l. jangan mudah berbantah-bantah dengan suami 
m. hindari takhayul. 

Sementara untuk ayah calon bayi upaya-upaya yang 
bisa dilakukan, yaitu: 
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a. Suami hendaknya setia mendampingi isteri. 
b. Belikan oleh-oleh yang membuat isteri senang 

sekaligus bermanfaat buat kesehatan bayi dalam 
kandungan. 

c. Memperbanyak membaca ayat suci al-qur’an. 
d. Memperbanyak berdoa untuk keselamatan istri dan 

bayinya. 
e. Selalu berupaya berbuat baik, berupaya menghindari 

perbuatan dosa maupun nista. 
f. Berusaha memberikan kebutuhan isteri dari hasil 

kerja dan bukan meminta-minta. 
g. Jangan memberikan isteri barang atau harta yang 

haram. 
h. Belaian dan ciuman mesra penuh kasih sayang 

terhadap bayi yang masih dalam kandungan isteri. 
i. Jangan menyiksa binatang,bicara kotor dan kasar 

pada isteri. 

2. Setelah Bayi Lahir 

Setelah kelahiran anak, dianjurkan bagi orang tua 
atau wali dan orang di sekitamya melakukan hal-hal 
berikut: 

a. Menyampaikan kabar gembira dan ucapan selamat 
atas kelahiran. 

Begitu melahirkan, sampaikanlah kabar gembira ini 
kepada keluarga dan sanak famili, sehingga semua 
akan bersuka cita dengan berita gembira ini. Firman 
Allah 'Azza Wa Jalla tentang kisah Nabi Ibrahim 
'Alaihissalam bersama malaikat (Surah Hud: 71): 

تُهُ ٱوَ 
َ
َنَٰها بِإِۡسَحَٰق َوِمن  ۥۡمَرأ ۡ قَآئَِمةٞ فََضِحَكۡت فَبَش�

   0َوَرآءِ إِۡسَحَٰق َيۡعُقوَب 
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"Dan isterinya berdiri (di balik tirai lalu dia tersenyum. 
Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira 

tentang (kelahiran) Ishaq dan dari lshaq (akan lahir 

puteranya) Ya 'qub. ". 

b. Membisikkan adzan di telinga kanan, dan iqamat di 
telinga kiri secara bergantian 

Dengan membisikkan adzan dan iqamat, diharapkan 
agar suara yang pertama kali di dengar oleh bayi yang 
baru lahir ialah kalimat-kalimat yang mengangungkan 
Allah. Membisikkan adzan dan iqamat termasuk 
meneladani ajaran nabi (Istiqamah, 2004). 

Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Barang siapa 
diberi anak yang baru lahir, kemudian ia menyuara-
kan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga 
kirinya, maka anak yang baru lahir itu akan terhindar 
dari gangguan setan” (HR. Baihaqi). 

c. Memberi nama bayi 

Termasuk hak seorang anak terhadap orang tua 
adalah memberi nama yang baik. Diriwayatkan dari 
Wahb Al Khats'ami bahwa Rasulullah bersabda: 

"Pakailah nama nabi-nabi, dan nama yang amat 
disukai Allah Ta'ala yaitu Abdullah dan Abdurrahman, 
sedang nama yang paling manis yaitu Harits dan 
Hammam, dan nama yang sangat jelek yaitu Harb dan 
Murrah" (HR. Abu Daud An Nasa'i). 

Pemberian nama merupakan hak bapak.Tetapi boleh 
baginya menyerahkan hal itu kepada ibu. Boleh juga 
diserahkan kepada kakek, nenek, atau selain mereka. 
Nama yang baik adalah yang mengandung arti baik. 
Nama bukan sekedar identitas tapi juga mengandung 
arti doa. 

Rasulullah saw pernah mengingatkan dalam sabda-
nya, yang terjemahannya: “Pada hari kiamat, kamu 
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semua akan di panggil sesuai dengan nama-namamu  
dan nama-nama orang tuamu. Oleh karena itu, 
perbaikilah namamu” (HR. Imam Ahmad dan Abu 
Daud dari Abu Darda) 

d. Aqiqah 

Yaitu kambing yang disembelih untuk bayi pada hari 
ketujuh dari kelahirannya. Berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan Salman bin Ammar Adh Dhabbi, 
katanya: 

Rasulullah bersabda:"Setiap anak membawa aqiqah, 
maka sembelihlah untuknya dan jauhkanlah 
gangguan darinya" (HR. Al Bukhari). Dari Aisyah 
Radhiyallahu 'Anha, bahwa Rasulullah bersabda: 
"Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang 
sebanding, sedang untuk anak perempuan seekor 
kambing" (HR. Ahmad dan Turmudzi). 

Aqiqah merupakah sunnah yang dianjurkan. 
Demikian menurut pendapat yang kuat dari para 
ulama. Adapun waktu penyembelihannya yaitu hari 
ketujuh dari kelahiran. Namun, jika tidak bisa 
dilaksanakan pada hari ketujuh boleh dilaksanakan 
kapan saja, Wallahu A'lam. Ketentuan kambing yang 
bisa untuk aqiqah sama dengan yang ditentukan 
untuk kurban. Dari jenis domba berumur tidak 
kurang dari 6 bulan, sedang dari jenis kambing 
kacang berumur tidak kurang dari 1 tahun, dan harus 
bebas dari cacat. 

e. Mencukur rambut bayi dan bersedakah sesuai berat 
timbangannya 

Mencukur rambut bayi dimaksudkan untuk menjaga 
kesehatannya,kebersihan, keindahan, dan kesuburan 
rambut bayi. Biasanya setelah rambut bawaan lahir 
dicukur, maka akan tumbuh rambut baru yang lebih 
subur dan sehat. 
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f. Khitan 

Yaitu memotong kulup atau bagian kulit sekitar 
kepala zakar pada anak laki-laki, atau bagian kulit 
yang menonjol di atas pintu vagina pada anak 
perempuan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
Radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah bersabda: 
"Fitrah itu lima: khitan, mencukur rambut kemaluan, 
memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut 
bulu ketiak" (HR. Al-bukhari, Muslim). 

Khitan wajib hukumnya bagi kaum pria, dan 
rnustahab (dianjurkar) bagi kaum wanita. Wallahu 
A'lam. 

3. Enam tahun pertama 

Periode pertama dalam kehidupan anak (usia enam 
tahun pertama) merupakan periode yang amat kritis dan 
paling penting. Periode ini mempunyai pengaruh yang 
sangat mendalam dalam pembentukan pribadinya. 
Apapun yang terekam dalam benak anak pada periode 
ini, nanti akan tampak pengaruh-pengaruhnya dengan 
nyata pada kepribadiannya ketika menjadi dewasa. 

Oleh karena itu, para pendidik perlu memberikan 
banyak perhatian pada pendidikan anak dalam periode 
ini. Aspek-aspek yang wajib diperhatikan oleh kedua 
orang tua secara ringkas ialah sebagai berikut: 

a. Memberikan kasih sayang yang diperlukan anak dari 
pihak kedua orang tua, terutama ibu. 

Ini perlu sekali, agar anak belajar mencintai orang 
lain. Jika anak tidak merasakan cinta kasih ini,maka 
akan tumbuh mencintai dirinya sendiri saja dan 
membenci orang di sekitarnya. “Seorang ibu yang 
muslimah harus menyadari bahwa tidak ada suatu 
apapun yang mesti menghalanginya untuk memberi-
kan kepada anak kebutuhan alaminya berupa kasih 
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sayang dan perlindungan. Dia akan merusak seluruh 
eksistensi anak, jika tidak memberikan haknya dalam 
perasaan-perasaan ini, yang dikaruniakan Allah swt. 
dengan rahmat dan hikmah-Nya dalam diri ibu, yang 
memancar dengan sendirinya untuk memenuhi 
kebutuhan anak.” (Muhammad Quthub, Manhaiut 
Tarbiyah Al Islamiyah, juz 2.) 
Maka sang ibu hendaklah senantiasa memperhatikan 
hal ini dan tidak sibuk dengan kegiatan karir di luar 
rumah, perselisihan dengan suami atau kesibukan 
lainnya. 

b. Membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan 
pertama dari awal kehidupannya. 
Kami kira, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. 
Telah terbukti bahwa membiasakan anak untuk 
menyusun dan buang hajat pada waktu-waktu 
tertentu dan tetap, sesuatu yang mungkin meskipun 
melalui usaha yang berulang kali sehingga motorik 
tubuh akan terbiasa dan terlatih dengan hal ini. 
Kedisiplinan akan tumbuh dan bertambah sesuai 
dengan pertumbuhan anak, sehingga mampu untuk 
mengontrol tuntutan dan kebutuhannya pada masa 
mendatang. 

c. Hendaklah kedua orang tua menjadi teladan yang 
baik bagi anak dari permulaan kehidupannya. 
Yaitu dengan menetapi manhaj Islam dalam perilaku 
mereka secara umum dan dalam pergaulannya 
dengan anak secara khusus. Jangan mengira karena 
anak masih kecil dan tidak mengerti apa yang tejadi di 
sekitarnya, sehingga kedua orang tua melakukan 
tindakan-tindakan yang salah di hadapannya. Ini 
mempunyai pengaruh yang besar sekali pada pribadi 
anak. “Karena kemampuan anak untuk menangkap, 
dengan sadar atau tidak, adalah besar sekali. 
Terkadang melebihi apa yang kita duga. Sementara 
kita melihatnya sebagai makhluk kecil yang tidak 
tahu dan tidak mengerti. Memang, sekalipun ia tidak 
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mengetahui apa yang dilihatnya, itu semua 
berpengaruh baginya. Sebab, di sana ada dua alat 
yang sangat peka sekali dalam diri anak yaitu alat 
penangkap dan alat peniru, meski kesadarannya 
mungkin terlambat sedikit atau banyak. 
Akan tetapi hal ini tidak dapat merubah sesuatu 
sedikitpun. Anak akan menangkap secara tidak sadar, 
atau tanpa kesadaran purna, dan akan meniru secara 
tidak sadar, atau tanpa kesadaran purna, segala yang 
dilihat atau didengar di sekitamya. 

d. Anak dibiasakan dengan etika umum yang mesti 
dilakukan dalam pergaulannya., antara lain: 

1) Dibiasakan mengambil, memberi, makan dan 
minum dengan tangan kanan. Jika makan dengan 
tangan kiri, diperingatkan dan dipindahkan 
makanannya ke tangan kanannya secara halus. 

2) Dibiasakan mendahulukan bagian kanan dalam 
berpakaian. Ketika mengenakan kain, baju, atau 
lainnya memulai dari kanan; dan ketika melepas 
pakaiannya memulai dari kiri. 

3) Dilarang tidur tertelungkup dan dibiasakan tidur 
dengan miring ke kanan. 

4) Dihindarkan tidak memakai pakaian atau celana 
yang pendek, agar anak tumbuh dengan 
kesadaran menutup aurat dan malu mem-
bukanya. 

5) Dicegah menghisap jari dan menggigit kukunya. 
6) Dibiasakan sederhana dalam makan dan minum, 

dan dijauhkan dari sikap rakus. 
7) Dilarang bermain dengan hidungnya. 
8) Dibiasakan membaca Bismillah ketika hendak 

makan. 
9) Dibiasakan untuk mengambil makanan yang 

terdekat dan tidak memulai makan sebelum orang 
lain. 
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10) Tidak memandang dengan tajam kepada makanan 
maupun kepada orang yang makan. 

11) Dibiasakan tidak makan dengan tergesa-gesa dan 
supaya mengunyah makanan dengan baik. 

12) Dibiasakan memakan makanan yang ada dan 
tidak mengingini yang tidak ada. 

13) Dibiasakan kebersihan mulut dengan mengguna-
kan siwak atau sikat gigi setelah makan, sebelum 
tidur, dan sehabis bangun tidur. 

14) Dididik untuk mendahulukan orang lain dalam 
makanan atau permainan yang disenangi, dengan 
dibiasakan agar menghormati saudara-saudara-
nya, sanak familinya yang masih kecil, dan anak-
anak tetangga jika mereka melihatnya sedang 
menikmati sesuatu makanan atau permainan. 

15) Dibiasakan mengucapkan dua kalimat syahadat 
dan mengulanginya berkali-kali setiap hari. 

16) Dibiasakan membaca “Alhamdulillah” jika bersin, 
dan mengatakan Yarhamukallah” kepada orang 
yang bersin jika membaca “Alhamdulillah”. 

17) Supaya menahan mulut dan menutupnya jika 
menguap, dan jangan sampai bersuara. 

18) Dibiasakan berterima kasih jika mendapat suatu 
kebaikan, sekalipun hanya sedikit. 

19) Tidak memanggil ibu dan bapak dengan namanya, 
tetapi dibiasakan memanggil dengan kata-kata: 
Ummi (Ibu), dan Abi (Bapak). 

20) Ketika berjalan jangan mendahului kedua orang 
tua atau siapa yang lebih tua darinya, dan tidak 
memasuki tempat lebih dahulu dari keduanya 
untuk menghormati mereka. 

21) Dibiasakan bejalan kaki pada trotoar, bukan di 
tengah jalan. 

22) Tidak membuang sampah dijalanan, bahkan 
menjauhkan kotoran darinya. 

23) Mengucapkan salam dengan sopan kepada orang 
yang dijumpainya dengan mengatakan “Assalamu 
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‘Alaikum” serta membalas salam orang yang 
mengucapkannya. 

24) Diajari kata-kata yang benar dan dibiasakan 
dengan bahasa yang baik. 

25) Dibiasakan menuruti perintah orang tua atau 
siapa saja yang lebih besar darinya, jika disuruh 
sesuatu yang diperbolehkan. 

26) Bila membantah diperingatkan supaya kembali 
kepada kebenaran dengan suka rela, jika 
memungkinkan. Tapi kalau tidak, dipaksa untuk 
menerima kebenaran, karena hal ini lebih baik 
daripada tetap membantah dan membandel. 

27) Hendaknya kedua orang tua mengucapkan terima 
kasih kepada anak jika menuruti perintah dan 
menjauhi larangan. Bisa juga sekali-kali memberi-
kan hadiah yang disenangi berupa makanan, 
mainan atau diajak jalan-jalan. 

28) Tidak dilarang bermain selama masih aman, 
seperti bermain dengan pasir dan permainan yang 
diperbolehkan, sekalipun menyebabkan bajunya 
kotor. Karena permainan pada periode ini penting 
sekali untuk pembentukan jasmani dan akal 
anak. 

29) Ditanamkan kepada anak agar senang pada alat 
permainan yang dibolehkan seperti bola, mobil-
mobilan, miniatur pesawat terbang, dan lain-
lainnya. Dan ditanamkan kepadanya agar mem-
benci alat permainan yang mempunyai bentuk 
terlarang seperti manusia dan hewan. 

30) Dibiasakan menghormati milik orang lain, dengan 
tidak mengambil permainan ataupun makanan 
orang lain, sekalipun permainan atau makanan 
saudaranya sendiri. 

4. Usia setelah 6 tahun 

Setelah usia 6 tahun anak perlu diajarkan tentang: 
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a. Kenalkan Allah swt. dengan cara yang sederhana 
sesuai dengan tingkat pemikirannya bahwa Allah 
Esa, tiada sekutu bagi-Nya.Bahwa Dialah Pencipta 
segala sesuatu. Pencipta langit, bumi, manusia, 
hewan, pohon-pohonan, sungai dan lain-lainnya. 
Pendidik dapat memanfaatkan situasi tertentu untuk 
bertanya kepada anak, misalnya ketika bejalan-jalan 
di taman atau padang, tentang siapakah Pencipta air, 
sungai,bumi,pepohonan dan lain-lainnya, untuk 
menggugah perhatiannya kepada keagungan Allah. 

b. Cinta kepada Allah, dengan ditunjukkan kepadanya 
nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah swt untuk-
nya dan untuk keluarganya. Misalnya, anak ditanya: 
Siapakah yang memberimu pendengaran, penglihatan 
dan akal? Siapakah yang memberimu kekuatan dan 
kemampuan untuk bergerak? Siapakah yang 
memberi rizki dan makanan untukmu dan keluarga-
mu? Demikianlah, ditunjukkan kepadanya nikmat-
nikmat yang nyata dan dianjurkan agar cinta dan 
syukur kepada Allah atas nikmat yang banyak ini. 
Metode ini disebutkan dalam al Qur'an, dalam 
banyak ayat Allah menggugah minat para hamba-Nya 
agar memperhatikan segala nikmat yang dikarunia-
kan-Nya, seperti firman-Nya (Surah Luqman: 20): 

لَمۡ 
َ
ن�  أ

َ
َ ٱتََرۡواْ أ ا ِف  �6 َر لَُكم م� َمَٰوٰتِ ٱَسخ� @ِض ٱَوَما ِف  لس�

َ
 ۡل

ۡسَبَغ َعلَۡيُكۡم نَِعَمهُ 
َ
ۗ َوِمَن  ۥَوأ َمن  ل�اِس ٱَظِٰهَرٗة َوَباِطَنٗة

ِ ٱيَُجِٰدُل ِف  نِيٖ بَِغۡيِ ِعۡلٖم وَ  �6 Zكَِتٰٖب م َ̂    âَ ُهٗدى َو
"Tidakkah kamu perhatian sesungguhnya Allah telah 

menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di 
langit dan apa yang di bumi dan menyempumakan 

untukmu nikmatnya lahir dan batin...". 
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َها Zي
َ
أ cٱ ل�اُس ٱ َي ْ ِ ٱ نِۡعَمَت  ۡذُكُروا َعلَۡيُكۡمۚ َهۡل ِمۡن َخٰلٍِق  �6

ِ ٱَغۡيُ  َمآءِ ٱيَۡرزُقُُكم ّمَِن  �6 @ِضۚ ٱوَ  لس�
َ
ٰ  ۡل ن�

َ
̂� ُهَوۖ فَأ

ٓ إَِلَٰه إِ َ̂

   rتُۡؤفَُكوَن 
"Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 
Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan 

rizki kepadamu dari langit dan bumi" (Surah Fathir :3) 

َۡل ٱَجَعَل لَُكُم  ۦر�ۡحَتِهِ  َوِمن ْ فِيهِ  ل�َهارَ ٱوَ  ل� لِتَۡسُكُنوا
   {َولََعل�ُكۡم تَۡشُكُروَن  ۦَوِلَۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِ 

Dan dengan rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam 

dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu 

dan supaya kamu mencari sebahagian dai karunia-

Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur 
kepadan-Nya." (Surah Al Qashash: 73). 

Jelaskan tentang hukum yang jelas dan tentang halal-
haram, misalnya tentang kewajiban menutup aurat, 
berwudhu, shalat, mencuri dan melihat kepada yang 
diharamkan. 

c. Ajarkan dan biasakan membaca al-Qur’an dengan 
benar 

Al Qur'an adalah jalan lurus yang tak mengandung 
suatu kebatilan apapun. Maka amat baik jika anak 
dibiasakan membaca al-Qur’an dengan benar, dan 
diupayakan semaksimalnya agar mengbafal Al Qur'an 
atau sebagian besar darinya dengan diberi dorongan 
melalui berbagai cara. Karena itu, kedua orang tua 
hendaklah berusaha agar putera puterinya masuk 
pada salah satu sekoiah tahfizh al Qur'an; kalau tidak 
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bisa, diusahakan masuk pada salah satu halaqah 
tahfizh. Diriwayatkan Abu Dawud dari Mu'adz bin 
Anas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasalam 
bersabda: 

"Barang siapa membaca al-Qur’an dan mengamalkan 

kandungan isinya, niscaya Allah swt. pada hari kiamat 
mengenakan kepada keda orang tuanya sebuah 

mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya 

matahari di rumah-rumah dunia. Maka apa 
pendapatmu tentang orang yang mengamalkan hal ini". 

Para salaf dahulu pun sangat memperhatikan 
pendidikan tahfizh al-Qur'an bagi anak-anak mereka. 
Syaikh Yasin bin Yusuf Al Marakisyi menceritakan 
kepada kita tentang imam AnNawawi, Rahimahullah, 
katanya: "Aku melihat beliau ketika masih berumur 
10 tahun di Nawa. Para anak kecil tidak mau bermain 
dengannya dan iapun berlari dari mereka seraya 
menangis, kemudian ia membaca al-Qur'an. Maka 
tertanamlah dalam hatiku rasa cinta kepadanya. 
Ketika itu bapaknya menugasinya menjaga toko, 
tetapi ia tidak mau bejualan dan menyibukkan diri 
dengan al-Qur'an. Maka aku datangi gurunya dan 
berpesan kepadanya bahwa anak ini diharapkan akan 
menjadi orang yang paling alim dan zuhud pada 
zamannya serta bermanfaat bagi umat manusia. Ia 
pun berkata kepadaku: Tukang ramalkah Anda? 
Jawabku: Tidak, tetapi Allah-lah yang membuatku 
berbicara tentang hal ini. Bapak guru itu kemudian 
menceritakan kepada orang tuanya, sehingga 
memperhatikan beliau dengan sungguh-sungguh 
sampai dapat khatam al-Qur'an ketika menginjak 
dewasa." 

d. Ajarkan tentang hak-hak orang tua 

Diajarkan kepada anak untuk bersikap hormat, taat 
dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga 
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terdidik dan terbiasa demikian. Anak sering bersikap 
durhaka dan melanggar hak-hak orang tua 
disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua 
dalam mendidik anak dan tidak membiasakannya 
berbuat kebaikan sejak usia dini. 

e. Kenalkan tokoh-tokoh teladan seperti Rasulullah saw 
serta para sahabat 

Tokoh teladan kita yang utama yaitu Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasalam, kemudian para sahabat 
yang mulia Radhiallahu 'Anhum dan pengikut mereka 
dengan baik yang menjadi contoh terindah dalam 
segala aspek kehidupan. Maka dikenalkan kepada 
anak tentang mereka, diajarkan sejarah dan kisah 
mereka supaya meneladani perbuatan agung mereka 
dan mencontoh sifat baik mereka seperti keberanian, 
keprajuritan, kejujuran, kesabaran, kemuliaan, 
keteguhan pada kebenaran dan sifat-sifat lainnya. 

Kisah atau kejadian yang diceritakan kepada anak 
hendaklah sesuai dengan tingkat pengertiannya, tidak 
membosankan, dan difokuskan pada penampilan 
serta penjelasan aspek-aspek yang baik saja sehingga 
mudah diterima oleh anak. Misalnya, diceritakan 
kepada anak kisah Rasulullah bersama orang Yahudi 
yang menuntut kepada beliau agar membayar uang 
pinjamannya, sebagai contoh akhlak baik beliau: 

Diriwayatkan bahwa ada seorang Yahudi yang 
meminjamkan uang kepada Rasulullah lalu hendak 
menagih hutangnya sebelum habis masanya. Maka 
dicegatnya Rasulullah di tengah jalan kota Madinah 
seraya berkata:  

"Sungguh, kalian anak keturunan Abdul Muthalib 
adalah orang-orang yang suka menangguhkan/bayar 

hutang)" 
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Umar pun melihat kejadian itu dan amat marah, lalu 
berkata:  

"Izinkanlah aku wahai Rasulullah, biar kupenggal 

lehernya!" Tapi Nabi bersabda: "Aku dan kawanku 
sangat tidak menginginkan hal itu, wahai Umar. 

Suruhlah ia berperkara dengan baik dan suruhlah 
aku menyelesaikan dengan baik."  

Kemudian beliau berpaling kepada orang Yahudi dan 
bersabda:  

"Hai Yahudi, piutangmu akan dibayarkan besok.” 

f. Kembangkan rasa percaya diri & tanggung jawab 
dalam diri anak 

5. Masa remaja 

Jika anak sudah masuk dalam masa remaja orang 
tua perlu memberikan lebih ektra agar tidak terjerumus 
dalam pergaulan yang bebas. Hal-hal yang perlu 
diperhatiakan dalam proses pendidikan anak dalam 
Islam, yaitu: 

a. Ajarkan kepada anak hukum-hukum akil baligh dan 
ceritakan kepadanya kisah-kisah yang dapat 
mengembangkan dalam dirinya sikap takwa dan 
menjauhkan diri dari hal yang haram. 

b. Berikan dorongan untuk ikut serta melaksanakan 
tugas-tugas rumah tangga, seperti melakukan 
pekerjaan yang membuatnya merasa bahwa dia 
sudah besar. 

c. Mengawasi  dan menyibukkan waktunya dengan 
kegiatan yang bermanfaat 

d. Carikan teman yang baik. 

ΩΩΩ 
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If we do not start, it is certain we cannot arrive. 

(Zig Ziglar) 
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Bab 

3 
Prinsip Perawatan 

Holistik pada Anak 

It is not what you do for your children, but what you have 
taught them to do for themselves that will make them 

successfull human beings  
Ann Landers  

Bab ini akan membahas tentang defenisi holistik, 
konsep perawatan holistik anak dalam perspektif Islam, 
prinsip perawatan anak. 

A. Definisi Holistik 

Kata holistik terdiri atas kata holy dan healthy. 
Pandangan holistik bermakna membangun manusia yang 
utuh, sehat dan seimbang pada seluruh aspek spiritual, 
moral, imajinasi, intelektual, budaya, estetika, emosi, dan 
fisik. Healthy yang dimaksud dalam kata holitik bukan 
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hanya secara fisik, tetapi lebih pada aspek sinergitas 
dengan spiritual. 

Holistik merupakan salah satu konsep yang mendasari 
tindakan keperawatan yang meliputi dimensi fisiologis, 
psikologis, sosio-kultural, dan spiritual. Dimensi tersebut 
merupakan suatu kesatuan yang utuh dimana jika satu 
dimensi terganggu akan mempengaruhi dimensi lainnya. 
Holistik juga terkait dengan kesejahteraan (wellness), yang 
mana untuk mencapai kesejahteraan terdapat lima dimensi 
yang saling mempengaruhi yaitu: fisik, emosional, intelek-
tual, sosial dan spiritual.  

Perawatan holistik adalah perawatan dengan meng-
gunakan konsep menyeluruh, yaitu keterpaduan antara 
jiwa dan raga, dengan metode alamiah yang ilmiah, serta 
ilahia yang mana tubuh manusia merupakan keterpaduan 
sistem yang sangat kompleks, dan saling berinteraksi satu 
sama lainnya dengan sangat kompak. Tentunya secara 
otomatis terganggunya satu fungsi/elemen/unsur tubuh 
manusia dapat mempengaruhi fungsi yang lainnya. 

Semua bentuk praktik keperawatan tujuannya adalah 
membantu kesembuhan seseorang secara menyeluruh. 
Perawat melihat pasien sebagai manusia secara total 
dimana ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, 
sosial/budaya, spirit, relasi, dan konteks lingkungan. 
Asuhan keperawatan yang didasarkan kepada perawatan 
pasien secara total dengan mempertimbangkan kebutuhan 
fisik, emosi, sosial, ekonomi dan spiritual seseorang. 

Konsep perawatan holistik meyakini bahwa penyakit 
yang dialami seseorang bukan saja merupakan masalah 
fisik yang hanya dapat diselesaikan dengan pemberian obat 
semata. Pelayanan keperawatan holistik memberikan 
pelayanan kesehatan dengan lebih memperhatikan keu-
tuhan aspek kehidupan sebagai manusia yang meliputi 
kehidupan jasmani, mental, sosial dan spiritual yang saling 
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mempengaruhi. Pelayanan keperawatan holistik tidak 
hanya memanfaatkan teknologi perawatan moderen 
beragam terapi alternatif ataupun komplementer, tetapi 
juga pelayanan konseling dan promosi kesehatan untuk 
semua tahapan usia. 

B. Prinsip Dasar dalam Pengasuhan Anak 

Anak dalam pengertian walad merujuk pada keadaan 
fisik, yaitu anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. 
Pengertian fisiologis ini kemudian menimbulkan syarat 
kepatutan bagi perawatan anak secara fisik, hingga ia bisa 
berkembang secara optimal. Konsepsi fisiologis dalam 
istilah walad dipertegas kembali dalam Q. S. Ali Imran: 47: 

ۖ قَاَل  قَالَۡت  ٰ يَُكوُن ِ� َوَلٞ َولَۡم َيۡمَسۡسِن بََشٞ �ن
َ
رَّبِ أ

ُ ٱَكَذٰلِِك  �ۡمٗرا فَإِن�َما َيُقوُل َلُ  '
َ
ُكن  ۥَيۡلُُق َما يََشآُءۚ إِذَا قََض2 أ

   Fَفيَُكوُن 
Terjemahnya: “Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa 
mungkin aku mempunyai anak, Padahal aku belum 
pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah 
berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. apabila Allah 
berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya 
cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah Dia.” 

Kesemua terminologi tentang anak dalam al-Qur’an bila 
telah secara mendalam akan saling menguatkan untuk 
membentuk konsepsi tentang anak. Oleh sebab itu, 
konsepsi tersebut tentu memiliki maksud sendiri dan 
berkaitan dengan sistem pendidikan Islam. Satu contoh 
kisal Luqman yang direkam al-Qur’an dalam Surah 
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Luqman 12-19. Dalam ayat tersebut dijelaskan kisah 
Luqman yang mendidik anaknya. Kisah ini terkait prinsip 
pendidikan mengenai iman, akhlaq, ibadah sosial, dan ilmu 
pengetahuan. Dalam al-Qur’an dijelaskan bagaimana orang 
tua harus mendidik anaknya secara dini mulai dari 
kandungan hingga anaknya dewasa. Mendidik yang 
dimaksud sama dengan menstimulus anak agar 
pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan 
harapan orang tua khususnya apa yang Islam harapkan. 

Al-Qur’an memang tidak mengungkap secara detail dan 
langsung bentuk pendidikan terhadap anak seperti sistem, 
pola dan mekanisme yang efektif diterapkan pada anak, 
tetapi sejumlah redaksi al-Qur’an yang ditelusuri ternyata 
berupa rangkaian indikator yang berkaitan dengan segala 
sesuatu seputar proses kelangsungan hidup berkeluarga 
dalam kaitannya dengan keberadaan anak. Seperti dalam 
Surah Luqman ayat 13 dan 17 mengandung seruan agar 
orang tua memeritahkan anak untuk selalu berbuat baik, 
Surah al Anbiya’ 78-79 mengajarkan anak berdikari secara 
mandiri, Surah Yusuf ayat 8 menanamkan sikap adil 
terhadap anak, al Baqarah 132-133 mengajarkan anak 
beribadah, dan sebagainya 

C. Prinsip Perawatan Anak 

Anak bukanlah replika mini orang dewasa tetapi anak 
merupakan mahluk unik yang memiliki kebutuhan spesifik 
yang berbeda dengan orang dewasa. Saat ini, prinsip 
perawatan anak juga mengalami pergeseran dimana anak 
tidak lagi dilihat sebagai individu tunggal tetapi satu 
kesatuan dengan keluarga anak. Anggota keluarga anak 
tidak lagi dipandang sebagai pengunjung, tetapi sudah 
menjadi mitra bagi perawat dalam menentukan kebutuhan 
anak. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak 
hendaklah berlandaskan pada prinsip-prinsip perawatan 
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anak yaitu family center care, atraumatic care, dan 
anticipatory guidance. 

Family center care (FCC) 

Filosofi asuhan berpusat pada keluarga menunjukkan 
keluarga bersifat konstan dalam hidup anak. Sistem 
asuhan keperawatan yang diberikan adalah dalam rangka 
mendukung, menghargai, mendorong dan meningkatkan 
kekuatan dan kompetensi keluarga melalui pemberdayaan 
pendekatan dan pemberian bantuan efektif (Duns & 
Trivette (1996) dalam Wong, 2009). Keluarga didukung 
dalam peran pemberi perawatan yang alami dan peran 
pembuatan keputusan dengan membangun kekuatan 
mereka sebagai individu dan keluarga. Mereka didorong 
untuk mengembangkan cara mereka sendiri dalam 
perawatan diri di rumah dan komunitas (Hockenberry-
Eaton dan Diamond (1996) dalam Wong, 2009).  

Elemen penting asuhan berpusat keluarga yaitu:  

1. Memasukkan pemahaman ke dalam kebijakan dan 
praktik bahwa keluarga bersifat konstan dalam 
kehidupan anak sementara sistem pelayanan dan 
personel pendukung di dalam sistem tersebut berubah-
ubah. 

2. Memfasilitasi kolaborasi keluarga/profesional pada 
semua tingkat pelayanan keperawatan di rumah sakit, 
rumah, dan di masyarakat. 

3. Saling bertukar informasi yang lengkap dan jelas antara 
anggota keluarga dan profesional dalam cara suportif di 
setiap saat. 

4. Menggabungkan pemahaman dan penghormatan 
terhadap keanekaragaman budaya, kekuatan dan 
individualitas di dalam dan di antara seluruh keluarga, 
termasuk keanekaragaman suku, ras, spiritual, sosial, 
ekonomi, bidang pendidikan, emosi, lingkungan, dan 
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dukungan keuangan untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga yang berbeda-beda. 

5. Mendorong dan memfasilitasi dukungan dan jaringan 
kerjasama antarkeluarga. 

6. Menetapkan bahwa rumah, rumah sakit, dan pelayanan 
masyarakat serta sistem pendukung untuk anak-anak 
yang memerlukan pelayanan kesehatan khusus dan 
keluarganya bersifat fleksibel, dapat diakses, dan 
komprehensif dalam menjawab pemenuhan kebutuhan 
keluarga yang berbeda sesuai yang diperlukan. 

7. Menghargai keluarga sebagai keluarga dan anak-anak 
sebagai anak-anak. mengakui bahwa mereka memiliki 
beragam kekuatan, perhatian, emosi, dan cita-cita yang 
melebihi kebutuhan mereka untuk mendapat layanan 
dan dukungan kesehatan dan perkembangan khusus 
(Shelton & Stepanek (1994) dalam Wong, 2009). 

Dua konsep dasar dalam asuhan keperawatan 
berpusat keluarga adalah memampukan dan memberdaya-
kan. Perawat memampukan keluarga dengan menciptakan 
kesempatan dan cara bagi semua anggota keluarga untuk 
menunjukkan kemampuan dan kompetensi terbaru 
mereka dan untuk mendapatkan kemampuan dan kompe-
tensi yang baru yang diperlukan untuk memenuhi kebu-
tuhan anak dan keluarga. Pemberdayaan menggambarkan 
interaksi profesional dengan keluarga dalam cara tertentu 
sehingga keluarga mempertahankan atau mendapat 
kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan membuat 
perubahan positif yang dihasilkan dari perilaku membantu 
yang mengembangkan kekuatan, kemampuan, dan 
tindakan mereka sendiri (Duns & Trivette, 1996). 

Mekanisme yang sangat kuat untuk memampukan dan 
memberdayakan keluarga adalah kemitraan orang tua-
perawat. Orang tua memiliki hak untuk memutuskan apa 
yang penting bagi dirinya dan keluarganya. Setiap perawat 
diharapkan dapat mendukung dan menguatkan kemam-
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puan keluarga untuk mengambil keputusan dalam 
mengasuh dan meningkatkan perkembangan anggota 
keluarganya. Perawat sebagai mitra menyiratkan bahwa 
perawat diharapkan mampu bertukar pengetahuan, 
keterampilan dan sumber daya dalam cara tertentu yang 
bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. Asuhan 
keperawatan pada anak di rumah sakit harus dapat 
memberikan kesempatan kepada orang tua untuk belajar 
merawat anak. Oleh karenanya, diperlukan kesabaran 
seorang perawat dalam merawat anak secara langsung dan 
juga mengajarkan orang tua untuk merawat anak sesuai 
kemampuan yang mereka miliki (Wong, 2009). 

Atraumatic care 

Atraumatic care adalah bentuk perawatan terapeutik 
yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam tatanan 
pelayanan kesehatan anak, melalui penggunaan tindakan 
yang dapat mengurangi distress fisik maupun distress 
psikologis yang dialami anak maupun orang tuanya. 
Atraumatic care bukan satu bentuk intervensi yang nyata 
terlihat, tetapi memberi perhatian pada apa, siapa, dimana, 
mengapa dan bagaimana prosedur dilakukan pada anak 
dengan tujuan mencegah dan mengurangi stress fisik dan 
psikologis (Supartini, 2004). 

Asuhan atraumatik adalah penyediaan asuhan 
terapeutik dalam lingkungan, oleh personel, dan melalui 
penggunaan intervensi yang menghapuskan atau 
memperkecil distress psikologis dan fisik yang diderita oleh 
anak-anak dan keluarga mereka dalam sistem pelayanan 
kesehatan. 

1. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan mengacu 
pada setiap tempat yang memberikan perlindungan (mis. 
Rumah, rumah sakit atau di setiap tempat pemberian 
pelayanan kesehatan).  
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2. Personel yang dimaksud meliputi orang yang secara 
langsung terlibat dalam memberikan asuhan terapeutik.  

3. Intervensi yang dimaksud yaitu pendekatan psikologis 
seperti menyiapkan anak-anak untuk prosedur 
pemeriksaan sampai pada intervensi fisik seperti 
menyediakan ruang untuk orang tua tinggal bersama 
anak dalam satu kamar.  

4. Distres psikologis meliputi kecemasan, ketakutan, 
kemarahan, kekecewaan, kesedihan, malu atau rasa 
bersalah.  

5. Distres fisik dapat berkisar dari kesulitan tidur dan 
imobilisasi sampai pengalaman stimulus sensori yang 
mengganggu seperti rasa sakit, temperatur ekstrem, 
bising, cahaya yang menyilaukan atau kegelapan. 

Asuhan terapeutik mencakup pencegahan, diagnosis, 
penanganan atau penyembuhan kondisi akut dan kronis. 
Tujuan utama dalam perawatan atraumatik adalah tidak 
melukai. Tiga prinsip yang memberikan kerangka kerja 
untuk mencapai tujuan ini adalah: 

1. mencegah atau meminimalkan perpisahan anak dari 
keluarganya; 

2. meningkatkan rasa kendali; 
3. mencegah atau meminimalkan nyeri dan cedera pada 

tubuh. 

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan 
ini yakni: 

1. mengembangkan hubungan anak-orang tua selama di 
rawat di rumah sakit; 

2. menyiapkan anak sebelum pelaksanaan terapi dan 
prosedur yang tidak dikenalinya; 

3. mengendalikan perasaan sakit; 
4. memberikan privasi pada anak; 
5. memberikan aktivitas bermain untuk mengungkapkan 

ketakutan dan permusuhan; 
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6. menyediakan pilihan untuk anak-anak dan menghor-
mati perbedaan budaya. 

Anticipatory guidance 

Anticipatory guidance atau dalam bahasa Indonesia 
berarti petunjuk antisipasi merupakan petunjuk-petunjuk 
yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat 
mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana, 
sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara 
normal. Dalam upaya untuk memberikan bimbingan dan 
arahan pada masalah-masalah yang kemungkinan timbul 
pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangan anak, 
berikut ini petunjuk-petunjuk yang perlu dipahami oleh 
perawat untuk membantu orang tua mengatasi masalah-
masalah yang dialami anak dalam setiap fase pertumbuhan 
dan perkembangannya dengan cara benar dan wajar. 

1. Petunjuk antisipasi pada anak usia 0-6 bulan 

a. Memahami adanya proses penyesuaian antara orang 
tua dengan bayinya, terutama pada ibu yang 
membutuhkan bimbingan/asuhan pada masa setelah 
melahirkan. 

b. Membantu orang tua untuk memahami bayinya 
sebagai individu yang mempunyai kebutuhan dan 
untuk memahami bagaimana bayi mengekspresikan 
apa yang diinginkan melalui tangisan. 

c. Menentramkan orang tua bahwa bayinya tidak akan 
menjadi manja dengan adanya perhatian yang penuh 
selama 4-6 bulan pertama. 

d. Menganjurkan orang tua untuk membuat jadwal 
kebutuhan bayi dan orang tuanya. 

e. Membantu orang tua untuk memahami kebutuhan 
bayi terhadap stimulasi lingkungan. 

f. Menyokong kesenangan orang tua dalam melihat 
pertumbuhan dan perkembangan bayinya, yaitu 
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dengan bersahabat dan mengamati respons sosial 
anak, misalnya, dengan tertawa/tersenyum. 

g. Menyiapkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan 
rasa aman dan kesehatan bagi bayi, misalnya dengan 
imunisasi. 

h. Menyiapkan orang tua untuk mengenalkan dan 
memberikan makanan padat. 

2. Petunjuk antisipasi pada anak usia 6-12 bulan 

a. Menyiapkan orang tua akan adanya ketakutan bayi 
terhadap orang yang belum dikenal (stranger 
anxiety). 

b. Menganjurkan orang tua untuk mengizinkan 
anaknya dekat dengan ayah dan ibunya serta 
menghindarkan perpisahan yang terlalu lama 
dengan anak tersebut. 

c. Membimbing orang tua untuk mengetahui disiplin 
sehubungan dengan semakin meningkatnya 
mobilitas (pergerakan) si bayi. 

d. Menganjurkan untuk menggunakan suara yang 
negatif dan kontak mata daripada hukuman badan 
sebagai suatu disiplin. Apabila tidak berhasil, 
gunakan 1 pukulan pada kaki atau tangannya. 

e. Menganjurkan orang tua untuk memberikan lebih 
banyak perhatian ketika bayinya berkelakuan baik 
daripada ketika ia menangis. 

f. Mengajarkan mengenai pencegahan kecelakaan 
karena keterampilan motorik dan rasa ingin tahu 
bayi sudah meningkat. 

g. Menganjurkan orang tua untuk meninggalkan 
bayinya beberapa saat dengan pengganti ibu yang 
menyusui. 

h. Mendiskusikan mengenai kesiapan untuk 
penyapihan. 

i. Menggali perasaan orang tua sehubungan dengan 
pola tidur bayinya. 
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3. Petunjuk antisipasi pada anak usia 12-18 bulan 

a. Menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi adanya 
perubahan tingkah laku dan balita, terutama 
negavistik dan ritualisme. Negavistik adalah perilaku 
yang bertentangan dengan kebiasaan. 

b. Mengkaji kebiasaan makan sekarang dan mengan-
jurkan penyapihan dan botol secara bertahap, serta 
meningkatkan pemasukan makanan padat. 

c. Menyediakan makanan kecil/selingan di antara 2 
waktu makan dengan rasa yang disukai, serta 
adanya jadwal waktu makan yang rutin. 

d. Mengkaji pola tidur malam, terutama kebiasaan 
minum malam memakai botol yang merupakan 
penyebab utama gigi berlubang dan perilaku 
menunda yang memperlambat jam tidur. 

e. Menyiapkan orang tua untuk mencegah bahaya 
yang potensial terjadi di rumah, seperti kecelakaan 
kendaraan bermotor dan bahaya/kecelakaan jatuh. 
Berikan saran yang sesuai untuk pengamanan di 
rumah. 

f. Mendiskusikan kebutuhan akan adanya ketentuan 
/aturan yang disertai dengan disiplin yang lembut 
dan cara untuk mengatasi negativistik dan temper-
tantrum, serta menekankan pada keuntungan yang 
positif dan disiplin yang tepat atau sesuai. 

g. Mendiskusikan mainan baru yang dapat mengem-
bangkan motorik halus, motorik kasar, fine motor, 
bahasa, pengetahuan, dan keterampilan sosial. 

4. Petunjuk antisipasi pada anak usia 18-24 bulan 

a. Menekankan pentingnya persahabatan teman sebaya 
dalam bermain. 

b. Menggali kebutuhan untuk menyiapkan kehadiran 
saudara kandung/adiknya dan menekankan pen-
tingnya persiapan anak terhadap kehadiranbayi baru. 
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c. Menekankan kebutuhan akan pengawasan terhadap 
gigi dan tipe kebersihan di rumah, serta kebiasaan 
makan yang merupakan faktor penyebab gigi 
berlubang dan menyarankan pentingnya penambahan 
fluoride untuk memperkuat pertumbuhan tulang. 

d. Mendiskusikan metode disiplin yang ada dan 
keaktifannya, serta menggali perasaan orang tua 
mengenai negativistik anaknya dengan menekankan 
bahwa negativistik adalah aspek penting dan 
perkembangan self assertion (penonjolan/tuntutan 
diri) dan independensi, dan bukan merupakan tanda 
kemanjaan. 

e. Mendiskusikan tanda-tanda kesiapan untuk toilet 
training dan menekankan pentingnya menunggu 
kesiapan fisik dan psikologi anak. 

f. Mendiskusikan berkembangnya rasa takut, seperti 
yang timbul ketika ada kegelapan atau suara keras, 
dan kebiasaan seperti membawa selimut atau 
mengisap jari. Menekankan bahwa hal ini normal dan 
merupakan perilaku yang bersifat sementara. 

g. Menyiapkan orang tua akan adanya tanda-tanda 
regresi ketika anak mengalami stres. 

h. Mengkaji kemampuan anak untuk berpisah sesaat 
dengan mudah dan orang tuanya di bawah asuhan 
keluarga. 

i. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk 
mengekspresikan perasaan lelah, frustasi, dan jengkel 
dalam merawat anak usia balita. 

j. Menunjukkan harapan akan adanya perubahan pada 
anak di tahun mendatang, seperti lingkup perhatian 
anak yang semakin luas dan berkurangnya 
negavistik, serta adanya perhatian untuk menye-
nangkan orang lain. 

 

 



Bab 3  Prinsip Perawatan Hjolistik pada Anak     63 

5. Petunjuk antisipasi pada anak usia 2-3 tahun 

a. Mendiskusikan pentingnya kebutuhan anak untuk 
meniru dan dilibatkan dalam kegiatan. 

b. Mendiskusikan kegiatan yang dilakukan dalam toilet 
training, terutama dengan harapan-harapan dan 
sikap yang realistis dalam menghadapi keadaan-
keadaan,seperti mengompol atau buang air besar di 
celana. 

c. Menekankan keunikan dan proses berpikir balita, 
terutama melalui bahasa yang ia gunakan, pema-
hamannya terhadap waktu, dan ketidakmampuan-
nya untuk melihat kejadian dan perpektif yang lain. 

d. Menekankan disiplin dengan tetap terstruktur 
secara benar dan nyata, ajukan alasan yang 
rasional, serta hindari kebingunan dan salah 
pèngertian. 

e. Mendiskusikan adanya taman kanak-kanak atau 
pusat penitipan anak pada siang hari (play group) 

6. Petunjuk antisipasi pada anak usia 3 tahun 

a. Menyiapkan orang tua untuk meningkatkan minat 
anak terhadap hubungan yang luas. 

b. Menganjurkan orang tua untuk mendaftarkan anak 
ke taman kanak-kanak. 

c. Menekankan pentingnya batas-batas/tata cara/ 
peraturan-peraturan. 

d. Menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi 
tingkah laku yang berlebihan sehingga dapat 
menurunkan tension/ketegangan. 

e. Menganjurkan orang tua untuk menawarkan 
kepada anaknya altematif-alternatif pilihan ketika 
anak dalam keadaan bimbang. 

f. Memberikan gambaran mengenai perubahan pada 
usia 3,5 tahun ketika anak berkurang koordinasi 
motorik dan emosionalnya, merasa tidak aman, 
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serta menunjukkan emosi dan perkembangan 
tingkah laku yang ekstrim, seperti gagap. 

g. Menyiapkan orang tua untuk mengekspektasi 
tuntutan-tuntutan akan perhatian ekstra dan anak, 
yang merupakan refleksi dan emosi tidak aman dan 
ketakutan akan kehilangan cinta. 

h. Mengingatkan kepada orang tua bahwa keseim-
bangan pada usia 3 tahun akan berubah ke tingkah 
laku agresif di luär batas pada usia 4 tahun. 

i. Mengantisipasi selera makan yang menjadi tetap 
dengan pemilihan makanan yang lebih luas. 

7. Petunjuk antisipasi pada anak usia 4 tahun 

a. Menyiapkan orang tua terhadap perilaku anak yang 
agresif, termasuk aktivitas motorik dan bahasa yang 
mengejutkan. 

b. Menyiapkan orang tua untuk menghadapi perla-
wanan anak terhadap kekuasaan orang tua. 

c. Kaji perasaan orang tua sehubungan dengan 
tingkah laku anak. 

d. Menganjurkan beberapa macam istirahat dan 
pengasuh utama, seperti menempatkan anak pada 
taman kanak-kanak selama setengah hari. 

e. Menyiapkan orang tua untuk menghadapi 
meningkatnya rasa ingin tahu seksual pada anak. 

f. Menekankan pentingnya batas-batas yang realistis 
dan tingkah laku. 

g. Mendiskusikan disiplin. 
h. Menyiapkan orang tua untuk meningkatkan 

imajinasi di usia 4 tahun, di mana anak mengikuti 
kata hatinya dalam “ketinggian bicaranya” (bedakan 
dengan kebohongan) dan kemahiran anak dalam 
permainan yang membutuhkan imajinasi. 

i. Menyarankan pelajaran berenang. 
j. Menjelaskan perasaan-perasaan oedipus dan reaksi-

reaksinya. Anak laki-laki biasanya lebih dekat 
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dengan ibunya dan anak perempuan dengan 
ayahnya. Oleh karena itu, anak perlu dibiasakan 
tidur terpisah dengan orang tuanya. 

k. Menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi mimpi 
buruk anak dan menganjurkan mereka agar tidak 
lupa untuk membangunkan anak dan mimpi yang 
menakutkan. 

8. Petunjuk antisipasi pada anak usia 5 tahun  

a. Memberikan pengertian bahwa usia 5 tahun 
merupakan periode yang relatif lebih tenang 
dibandingkan dengan masa sebelumnya. 

b. Menyiapkan dan membantu anak-anak untuk 
memasuki lingkungan sekolah. 

c. Mengingatkan imunisasi yang lengkap sebelum 
masuk sekolah. 

Selain prinsip perawatan di atas, dalam perspektif 
Islam prinsip perawatan anak adalah mengiringi aktivitas 
perawatan dengan doa-doa. Rasulullah sering mencontoh-
kan untuk membacakan doa pada anak. Hal ini 
diperuntukkan agar anak terhindar dari gangguan setan. 
Doa yang dibacakan Rasulullah saw sebagai berikut (Q. S. 
Ali Imran: 36): 

ِيٱ ُهوَ  �رَۡحامِ ٱيَُصّوِرُُكۡم ِف  ل
َ
� ُهَو  ۡلOِإَِلَٰه إ ٓOَ َۚكۡيَف يََشآُء

   W ۡلَِكيمُ ٱ لَۡعزِيزُ ٱ
Terjemahnya: “...dan aku mohon perlindungan untuknya 
serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) 
Engkau daripada syaitan yang terkutuk."  

ΩΩΩ 
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The major reason for setting a goal is for what 

it makes of you to accomplish it. 

(Jim Rohn) 
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4 
Kebutuhan Dasar Anak 

To the world you are one person, but to your child you 
are the world.  

Kesehatan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
diantaranya: hereditas dan genetik, keluarga, faktor sosio 
ekonomi, budaya dan agama, lingkungan, dan tumbuh 
kembang anak. Keluarga dan perawat anak bertanggung 
jawab untuk meminimalkan faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan terjadinya gangguan derajat kesehatan anak. 
Pemenuhan kebutuhan dasar anak merupakan salah satu 
hal yang perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi 
proses tumbuh kembang dan dapat mempengaruhi derajat 
kesehatan anak. Secara umum, kebutuhan dasar anak 
terdiri atas kebutuhan stimulasi mental (asah), kebutuhan 
emosi/kasih sayang (asih), dan kebutuhan fisik-biomedis 
(asuh). 
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A. Kebutuhan Stimulasi 

Stimulasi adalah perangsangan dari lingkungan luar 
anak antara lain berupa pelatihan, pendidikan, atau 
bermain. Stimulasi merupakan hal yang sangat penting 
dalam tumbuh kembang anak. Anak yang banyak 
mendapat stimulasi yang terarah akan cepat berkembang 
dibandingkan dengan anak yang kurang atau bahkan tidak 
mendapatkan stimulasi. Stimulasi juga dapat berfungsi 
sebagai penguat yang bermanfaat bagi perkembangan 
anak. Stimulasi sangat membantu dalam menstimulasi 
otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan 
dalam perkembangannya.  

Stimulasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang 
sederhana dan mudah untuk dilakukan. Stimulasi tersebut 
dapat berupa kehangatan dan cinta tulus yang diberikan 
orang tua. Selain itu orang tua dapat memberikan 
pengalaman lagsung dengan menggunakan panca 
inderanya. Interaksi anak dan orang tua melalui sentuhan, 
pelukan senyuman, nyanyian, dan mendengarkan dengan 
penuh perhatian juga merupakan bentuk stimulasi secara 
dini. Ketika anak yang belum dapat berbicara mengoceh, 
ocehan seperti itu perlu mendapatkan tanggapan sebagai 
bentuk stimulasi kemampuan bicara anak. Sejak dini orang 
tua semestinya mengajak anak bercakap-cakap dengan 
suara lembut dan memberikan rasa aman kepada anak.  

Ketika dilahirkan, otak sang anak sudah mempunyai 
sel saraf yang bermilyaran jumlahnya, namun mulai 
berkurang seiring dengan perkembangnya. Ketika otak 
mendapatkan suatu stimulus yang baru, maka otak akan 
mempelajari sesuatu yang baru. Stimulus tersebut akan 
menyebabkan sel saraf membentuk sebuah koneksi baru 
untuk menyimpan informasi. Di sinilah pentingnya suatu 
stimulasi yang rutin diberikan, stimulasi yang terus 
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menerus diberikan secara rutin akan memperkuat 
hubungan antar-saraf yang telah terbentuk sehingga secara 
otomatis fungsi otak akan menjadi semakin baik. 

Pertumbuhan otak pada usia dini sangat mem-
pengaruhi tumbuh kembang anak. Sesudah lahir, kegiatan 
otak dipengaruhi dan tergantung pada kegiatan sel saraf 
dan cabang-cabangnya dalam membentuk sambungan 
antar sel saraf. Melalui persaingan alami, sambungan yang 
tidak atau jarang digunakan akan mengalami kematian. 
Pemantapan sambungan terjadi apabila sel saraf mendapat 
informasi yang mampu menghasilkan letupan-letupan 
listrik hingga membentuk sambungan-sambungan sel saraf 
baru. Kualitas kemampuan otak dalam menyerap dan 
mengolah informasi tergantung dari banykanya neuron 
yang membentuk unit-unit. 

Derajat kesehatan dan gizi yang buruk juga akan 
menghambat pertumbuhan otak. Hal ini dapat menye-
babkan terjadinya penurunan kemampuan otak dalam 
mencatat, menyerap, menyimpan, memproduksi, dan 
merekontruksi informasi. Selain itu, masalah ini juga dapat 
menyebabkan gangguan pada pertumbuhan fisik. 

Stimulasi harus diberikan sedini mungkin sejak dalam 
kandungan, sebab hal ini akan mempengaruhi perkem-
bangan otak anak. Stimulasi dini yang dimulai sejak usia 
kehamilan 6 bulan sampai anak usia 2-3 tahun akan 
menghasilkan perubahan-perubahan dalam ukuran serta 
fungsi kimiawi otak. Berikut ini beberapa tips Dr. 
Soedjatmiko, SpA (K), M.Si tentang stimulasi dini pada 
balita: 

1. Dalam memberikan stimulasi dini metode yang dapat 
dipakai meliputi dengar, lihat, dan tiru/coba. 

2. Bagian yang distimulasi adalah otak kanan-kiri, 
sensorik, motorik, kognitif, komunikasi-bahasa, sosio-
emosional, kemandirian, dan kreatvitias. 
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3. Cara melakukan stimulasi adalah dengan memberikan 
rangsangan berupa suara, musik, gerakan, perabaan, 
bicara, menyanyi, membaca, mencocokkan, mem-
bandingkan, mengelompokkan, memecahkan masalah, 
mencoret, menggambar, merangkai, dan lain-lain. 

4. Waktu melakukan stimulasi adalah setiap kali orang tua 
berinteraksi dengan anak (menyusui, menidurkan, 
memandikan, ganti baju, bermain, nonton TV, dan lain-
lain. 

Anak juga perlu mendapat lingkungan yang merang-
sang pertumbuhan otak dan selalu mendapatkan stimulasi 
psikososial. Stimulasi sosial secara mudah dapat diberikan 
dengan cara sentuhan dan mengajak anak bermain.Asah 
merupakan kebutuhan untuk perkembangan mental 
psikososial anak yang dapat dilakukan dengan pendidikan 
dan pelatihan. Apabila hal tersebut tidak diperoleh anak, 
maka anak akan mengalami berbagai penyimpangan 
perilaku, seperti citra diri, rendah diri, penakut, tidak 
mandiri atau sebaliknya anak menjadi agresif dan tidak 
mempunyai rasa malu. 

Kebutuhan akan stimulasi mental merupakan salah 
satu kebutuhan dasar anak yang bermanfaat untuk 
meningkatkan perkembangan psikososial meliputi: kecer-
dasaran, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, 
kepribadian, moral-etika, produktivitas dan sebaginya. 
Kebutuhan ini merupakan dasar dalam proses belajar yang 
dapat dipenuhi melalui pendidikan dan pelatihan pada 
anak. 

Pendidikan tidak hanya dapat diberikan pada tingkat 
taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Namun dapat 
pula diberikan sejak dini pada masa prasekolah untuk 
menstimulasi tumbuh kembang anak melalui pendidikan 
anak usia dini (PAUD) atau tempat penitipan anak (TPA). 
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Selain pendidikan formal, pelatihan yang dapat diberikan 
orang tua pada anak berupa: 

1. Melatih kedisiplinan anak 

Disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan dan nilai-
nilai yang berlaku, mendidik anak berbuat seoptimal 
mungkin sesuai potensi yang dimiliki. Tujuan melatih 
kedisiplinan anak yaitu: 

a. Jangka pendek: membuat anak terlatih dan terkontrol 
melalui ajaran yang pantas dan tidak pantas 

b. Jangka panjang: untuk perkembangan pengendalian diri 
sendiri dan pengarahan diri sendiri (self control dan self 
direction). 

Kejadian disiplin pada anak dapat disebabkan karena 
orang tua selalu merasa bersalah, orang tua selalu ragu-
ragu, misalnya orang tua memberi hukuman dan 
selanjutnya hukuman itu ditarik kembali. Upaya yang 
dapat dilakukan untuk mendisiplikan anak, contohnya: 

a. tegas dan tetap ramah; 
b. membiarkan masuk ke dalam air dan bermain-main di 

sana, menjerit dan berteriak; 
c. memberi kesempatan pada anak bahwa rasa marah itu 

normal; 
d. jangan selalu mengatakan “ apakah kamu ingin….!”; 
e. jangan terlalu sering memberi alasan (usia 1-3 tahun). 

Hukuman bukan satu-satunya cara untuk menegak-
kan disiplin pada anak. Sumber utama menegakkan 
disiplin pada lingkungan keluarga berada pada tiga 
kawasan disiplin: 

a. Daerah hijau: mencakup tingkah laku yang diper-
bolehkan atau diingikan. 

b. Daerah kuning: tingkah laku tidak ideal tapi alasan 
tertentu kita tolerir. 
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c. Daerah merah: tingkah laku yang tidak diijinkan. 

Sebaiknya, sikap anak mulai ditanamkan sejak bayi 
berupa memenuhi kebutuhan bayi sebagai latihan 
membentuk perilaku. Tindakan disiplin pada toddler harus 
konsisten, segera setelah melakukan kesalahan, 
direncanakan terlebih dahulu, orang tua berorientasi pada 
perilaku, bukan pada anak, dan tidak dilakukan didepan 
umum yang dapat menyebabkan anak merasa malu. 

Latihan disiplin pada anak usia prasekolah harus 
diterapkan oleh figur yang berwenang seperti ayah. Latihan 
disiplin yang diterapkan harus adil, tegas dan konsisten. 
Anak memerlukan penjelasan sederhana mengenai alasan 
mengapa tindakan tertentu tidak diperbolehkan. Ketika 
orang tua mendisiplinkan anak usia sekolah, harus 
menyusun batasan yang konkret dan beralasan 
(memberikan penjelasan yang meyakinkan) serta 
mempertahankan sampai batas minimal. Anak usia 
sekolah mulai mengintegrasikan pengendalian diri dan 
membutuhkan sedikit pengarahan dari luar. Anak 
memerlukan bantuan orang tua untuk menjawab 
pertanyaan dan membimbing untuk membuat sebuah 
keputusan. Mendisiplinkan remaja dilakukan dengan 
membuat peraturan yang jelas dengan alasan yang tepat. 
Kekuasaan dan tanggung jawab seorang remaja harus  
seimbang dengan tingkat kedewasaannya. 

2. Melatih bahasa 

Orang tua berperan, oleh karena itu penting untuk 
menstimulasi kemampuan bahasa anak, orang tua harus 
memahami tingkat kemampuan anak dalam berkomuni-
kasi. Stimulasi bahasa dapat dilakukan orang tua dengan 
berinteraksi dan mengajak anak berbicara. Alat komunikasi 
pertama seorang bayi adalah menangis. Pada usia satu 
atau dua bulan anak mulai bergumam. Pada saat bayi 
berusia 6 bulan dapat meniru suara. Pada usia 8 bulan 
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bayi melafalkan suku kata kombinasi (ma-ma). Pada usia 9 
bulan bayi dapat mengerti kata “tidak”. Bayi mengatakan 
dan mengerti “ma-ma” dan “da-da” dalam konteks yang 
benar pada usia 10 bulan. Selanjutnya bayi dapat 
mengatakan antara 4 dan 10 kata dalam konteks yang 
benar pada usia 12 bulan. 

Toddler menggunakan bahasan ungkapan khusus 
pada usia 15 bulan. Anak mengatakan sekitar 300 kata, 
menggunakan dua atau tiga frase dan menggunakan kata 
ganti pada usia 2 tahun. Toddler menyebutkan nama 
depan dan akhir serta menggunakan kata benda jamak 
pada usia 2,5 tahun. Orang tua berperan untuk 
mengajarkan anak beberapa kata yang penting digunakan 
dalam aktivitas sehari-hari. 

Anak usia tiga tahun rata-rata mampu mengucapkan 
900 kata, berbicara dengan tiga atau empat kata, dan 
berbicara terus menerus. Anak usia 4 tahun mampu 
mengucapkan 1500 kata, mengatakan cerita yang dilebih-
lebihkan, dan bernyanyi lagu yang sederhana. Pertanyaan 
yang sering dilontarkan yaitu “mengapa”. Anak usia 5 
tahun dapat mengucapkan 2100 kata, mengetahui empat 
warna atau lebih, dan mengetahui nama menghafalkan 
nama dalam satu minggu dan bulan. Orang tua berperan 
untuk mengajak anak bercerita dan bernyanyi serta mulai 
mengajarkan anak menulis angka dan abjad. 

B. Kebutuhan Kasih Sayang (Asih) 

Kasih sayang orang tua yang hidup rukun berbahagia 
dan sejahtera yang memberi bimbingan, perlindungan, 
perasaan aman kepada anak merupakan salah satu 
kebutuhan yang diperlukan anak untuk tumbuh dan 
berkembang seoptimal mungkin. Selanjutnya, yang perlu 
dikembangkan adalah perasaan aman, peningkatan harga 
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diri, kebutuhan akan sukses, dorongan dan motivasi. Hal 
tersebut sangat penting dalam menentukan perilaku anak 
di kemudian hari, merangsang perkembangan otak serta 
perhatian anak kepada dunia luar. Pemenuhan kebutuhan 
emosi (asih) ini dapat dilakukan sedini mungkin. 

Cinta dan kasih sayang merupakan salah satu 
kebutuhan psikis yang harus terpenuhi dalam tahap 
tumbuh kembang anak secara normal. Tujuan cinta dan 
kasih sayang adalah mendapatkan anak yang sehat baik 
fisik maupun mental dan membina ikatan emosional 
antara orang tua dan anak. Sentuhan fisik pada anak sejak 
kecil (bayi) meliputi: tingkah laku, pelukan, belaian, 
ciuman. Lingkungan rasa cinta dan kasih sayang dapat 
berupa: anak dapat diterima sebagaimana adanya, 
kebutuhan cinta kasih sayang sama besarnya dengan 
kebutuhan fisik dan makanan, harus dipenuhi sejak kecil 
sehingga anak dapat memberi cinta dan kasih sayang 
terhadap sesamanya, cinta dan kasih sayang ibarat 
fundamen pendidikan secara keseluruhan, cara ungkapan 
cinta harus terbuka, cara lain memperlihatkan contoh yang 
baik pada orang tua dan hubungan cinta kasih antara ibu 
dan anak. 

Pemenuhan kebutuhan emosi dan kasih sayang dapat 
dimulai sedini mungkin.  Bahkan, sejak anak berada dalam 
kandungan, perlu diupayakan kontak psikologis antara ibu 
dan anak, misalnya, dengan mengajak berbicara/ 
mengelusnya. Setelah lahir, upaya tersebut dapat dilaku-
kan dengan mendekapkan bayi ke dada ibu segera setelah 
lahir. Ikatan emosi dan kasih sayang yang erat antara 
ibu/orang tua dengan anak sangatlah penting, karena 
berguna untuk menentukan perilaku anak dikemudian 
hari, merangsang perkembangan otak anak, serta 
merangsang perhatian anak terhadap dunia luar. 
Kebutuhan asih ini meliputi: 
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1. Kasih sayang orang tua 

Orang tua yang harmonis akan mendidik dan 
membimbing anak dengan penuh kasih sayang. Kasih 
sayang tidak berarti memanjakan atau tidak pernah 
memarahi, tetapi bagaimana orang tua menciptakan 
hubungan yang hangat dengan anak, sehingga anak 
merasa aman dan senang. 

2. Rasa aman 

Adanya interaksi yang harmonis antara orang tua dan 
anak akan memberikan rasa aman bagi anak untuk 
melakukan aktivitas sehari-harinya. 

3. Harga diri 

Setiap anak ingin diakui keberadaan dan keinginannya. 
Apabila anak diacuhkan, maka hal ini dapat menyebabkan 
frustasi. 

4. Dukungan/dorongan 

Dalam melakukan aktivitas, anak perlu memperoleh 
dukungan dari lingkungannya.  Apabila orang tua sering 
melarang aktivitas yang akan dilakukan, maka hal tersebut 
dapat menyebabkan anak ragu-ragu dalam melakukan 
setiap aktivitasnya. Selain itu, orang tua perlu memberikan 
dukungan agar anak dapat mengatasi stressor atau 
masalah yang dihadapi. 

5. Mandiri 

Agar anak menjadi pribadi yang mandiri, maka sejak 
awal anak harus dilatih untuk tidak selalu tergantung pada 
lingkungannya. Melatih anak untuk mandiri tentunya 
harus menyesuaikan dengan kemampuan dan perkem-
bangan anak. 
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6. Rasa memiliki 

Anak perlu dilatih untuk mempunyai rasa memiliki 
terhadap barang-barang yang dimilikinya, sehingga anak 
tersebut akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk 
memelihara barangnya. 

7. Kebutuhan akan sukses, mendapatkan kesempatan, 
dan pengalaman 

Anak perlu diberikan kesempatan untuk berkembang 
sesuai dengan kemampuan dan sifat-sifat bawaannya.  
Sebaiknya orang tua tidak memaksakan keinginannya 
untuk dilakukan oleh anak tanpa memperhatikan 
kemauan anak. 

C. Kebutuhan Fisik-biomedis (“Asuh”) 

Beberapa kebutuhan fisik-biomedis anak dikemukakan 
di sini. Kebutuhan ini meliputi nutrisi, tidur, dan yang 
lainnya. 

1. Nutrisi 

Kebutuhan nutrisi atau kebutuhan pangan/gizi 
merupakan salah satu kebutuhan penting pada anak. 
Nutrisi dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik anak yang 
dinilai dari penambahan berat badan dan tinggi badan 
seorang anak. Selain itu, nutrisi juga dapat mempengaruhi 
psikologis anak, meliputi aspek psikodinamik, psikososial 
dan maturasi organik. Dampak psikodinamik yang 
diperoleh berupa kepuasan karena terpenuhinya 
kebutuhan dasar dan kehangatan saat pemenuhan 
kebutuhan nutrisi. Dampak psikososial melalui pemberian 
nutrisi akan meringankan rasa lapar pada anak sehingga 
akan mempengaruhi kepercayaannya terhadap lingkungan, 
terutama keluarga. Perkembangan (maturasi) organik yang 
diperoleh anak melalui pemenuhan nutrisi yaitu 
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pengalaman anak terhadap berbagai macam rasa dan bau 
makanan bertambah, selain itu dapat meningkatkan 
keterampilan anak seperti: memegang botol susu, cangkir, 
sendok, dan keterampilan kordinasi gerak seperti menyuap 
dan menyendok makanan. 

Setiap orang tua harus memiliki pengetahuan dan 
pemahaman tentang nutrisi yang diperlukan anak selama 
proses tumbuh kembang dan jenis zat gizi yang dibutuhkan 
untuk anak berdasarkan usia. Pemberian nutrisi pada 
anak dapat memenuhi kebutuhan fisik anak, namun 
ketersediaan nutrisi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan 
status sosial ekonomi keluarga. Perawat mempunyai peran 
penting untuk membantu keluarga mendapatkan 
informasi, sehingga keluarga dapat memahami dan 
memiliki keterampilan dalam pemenuhan kebutuhan 
nutrisi. 

Nutrien adalah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk 
tumbuh kembang. Jenis-jenis  nutrien yang dibutukan 
tubuh meliputi: air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin 
dan mineral. Kebutuhan nutrisi tiap anak berbeda sesuai 
dengan tahapan usia. Selain itu anak memiliki 
karakteristik yang khas dalam mengkonsumsi makanan 
atau zat gizi. Agar dapat menentukan makanan yang tepat 
pada anak, sebaiknya terlebih dahulu ditentukan jumlah 
kebutuhan dari setiap nutrien, selanjutnya menentukan 
jenis bahan makanan yang dapat diolah sesuai menu yang 
diinginkan, menentukan jadwal pemberian makan, 
frekuensi makan dan porsi yang dihabiskan.  

Jenis kebutuhan nutrisi disesuaikan dengan usia anak, 
yaitu: 

a. Kebutuhan nutrisi bayi baru lahir sampai usia 1 tahun 
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Jenis makanan yang dibutuhkan bayi (0-1 tahun) 
berupa air susu ibu (ASI), susu formula dan makanan 
padat. 

1) Sumber makanan awal 

Air susu ibu (ASI) merupakan sumber makanan 
lengkap yang paling penting selama 6 bulan pertama. 
ASI merupakan zat gizi yang paling unggul, aman dari 
bakteri dan risiko terjadinya alergi sangat sedikit. 
Selain itu ASI juga mengandung faktor anti-infeksi 
dan sel-sel imun. 

Sumber makanan pilihan selain ASI yang dapat 
diterima yaitu produk susu formula yang diperkaya 
zat besi yang siap saji. Asupan susu formula 
bervariasi pada setiap bayi, tetapi asupan rata-rata 
adalah 113 gram enam kali perhari dalam satu bulan 
sampai 119 gram lima kali perhari selama enam 
bulan saat makanan padat diperkenalkan. 

2) Kebutuhan cairan 

Susu dan makanan saring merupakan sumber air 
utama bagi bayi. Kebutuhan air rata-rata sekitar 125 
sampai 150 mL/kg/hari dari usia 0 sampai 6 bulan, 
dan 120 sampai 135 mL/kg/hari dari usia 6 sampai 
12 bulan. 

3) Makanan padat 

Makanan padat tidak dianjurkan sebelum usia 4 
sampai 6 bulan karena penonjolan atau refleks 
mengisap dan imaturitas saluran gastrointestinal dan 
sistem imun belum sempurna. ASI atau susu formula 
masih merupakan sumber nutrisi utama untuk bayi 
usia 6 sampai 12 bulan, meskipun makanan padat 
harus mulai diberikan. Jenis-jenis makanan padat 
yang dapat diberikan pada bayi berupa: 
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a) Bubur susu atau nasi tim saring. Biasanya jenis 
makanan ini merupakan makanan padat awal bagi 
bayi. Jenis makanan ini mudah dicerna, 
mengandung zat besi, dan jarang menyebabkan 
reaksi alergik. Bubur susu dapat dicampur dengan 
ASI atau susu formula. 

b) Makanan tambahan biasanya mencakup jenis 
ubur lain, kemudian buah-buahan, sayuran dan 
daging. Makanan diperkenalkan pertama kali 
selama beberapa hari berturut-turut, biasanya 
berakhir setelah periode 3 hari untuk mencegah 
risiko terjadinya alergi. 

c) Makanan yang dapat dipegang seperti crackers 
atau buah segar dapat diperkenalkan pada usia 8 
atau 9 bulan. 

b. Kebutuhan nutrisi anak usia toddler 

Anak usia todelr memiliki karakteristik selalu bergerak, 
tidak bisa diam, dan sulit untuk diajak duduk dalam waktu 
yang lama. Pada masa toddler, kecepatan pertumbuhan 
anak berkurang sehingga kebutuhan akan kalori, protein 
dan cairan menurun. Kebutuhan rata-rata kalori sebesar 
102 kkal/kg/hari. Kebutuhan protein sebesar 1,2 
gram/kg/hari. Pemberian susu sebaiknya dibatasi tidak 
lebih dari 1 liter setiap hari atau sekitar 2 kali sehari. 

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait pemilihan dan 
pola makan pada usia toddler berupa: 

1) Anak toddler sukar atau kurang suka makan, dimana 
nafsu makan sering berubah. Mungkin hari ini anak 
makan dalam porsi banyak sedangkan pada hari 
berikutnya porsi makan sedikit. 

2) Anak biasanya menyukai makanan tertentu atau 
memilih makanan sendiri, menyukai makanan dalam 
porsi kecil.  
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3) Anak lebih menyukai satu jenis makanan dalam 
piring daripada makanan yang dicampur 

4) Anak cepat bosan dan tidak tahan makan makasan 
sambil duduk dalam waktu yang lama 

Peran orang tua dalam pemenuhan nutrisi pada masa 
toddler yaitu: 

1) Menciptakan lingkungan makan yang menyenangkan 
seperti memberi makan sambil mengajak anak 
bermain. 

2) Memberi kesempatan anak makan sendiri. Anak lebih 
menyukai makan menggunakan tangan, namun 
orang tua tetap menganjurkan penggunaan peralatan 
makan. 

3) Tidak menuruti kecenderungan anak untuk menyukai 
makanan tertentu. Orang tua tetap harus 
mengenalkan jenis makanan lainnya agar dapat 
dikenali anak. 

4) Memberikan makanan pada saat masih hangat 
5) Menghindari pemberian kudapan atau cemilan satu 

jam sebelum makan untuk menghindari menurunnya 
nafsu makan anak.  

c. Kebutuhan nutrisi anak usia prasekolah 

Anak usia prasekolah mengalami pertumbuhan sedikit 
lambat dengan kebutuhan kalori 90 kkal/kg BB, dengan 
kebutuhan protein 1,2/kg/hari dan kebutuhan cairan 100 
mL/kg/hari, bergantung pada tingkat aktivitas anak. Hal-
hal yang harus diperhatikan terkait pemenuhan kebutuhan 
nutrisi pada anak usia prasekolah berupa: 

1) Nafsu makan berkurang, anak mungkin menolak 
sayuran, makanan kombinasi dan hati. Makanan yang 
disukai berupa sereal, daging, kentang, buah-buahan 
dan permen. 
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2) Anak lebih tertarik pada aktivitas bermain dengan teman 
atau lingkungannya daripada makan. 

3) Anak mulai senang mencoba jenis makanan baru. 
4) Anak cenderung fokus pada aspek sosial pada saat 

makan beruoa percakapan dimeja makan, keinginan 
mencoba makanan yang baru serta membantu 
menyiapkan dan membersihkan makanan.Waktu makan 
merupakan kesempatan yang baik bagi anak untuk 
belajar dan bersosialisasi dengan keluarga. 

Peran orang tua dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 
pada anak usia prasekolah yaitu: 

1) Mengajarkan anak tentang jenis makanan, misalnya 
dengan menggambar atau melakukan kegiatan bermain 
untuk mempertahankan kebiasaan makan yang baik. 

2) Frekuensi makan anak ditingkatkan 4-5 kali sehari 
apabila makanan yang dikonsumsi anak sedikit. Dengan 
pengaturan makanan padat seperti nasi 3 kali sehari 
selanjutnya diberikan makanan ringan diantara waktu 
makan. Susu cukup diberikan 1-2 kali sehari. 

3) Beri kesempatan anak untuk ikut menyiapkan 
makanan, walaupun anak melakukannya tidak rapi. 

4) Ajak anak mencoba jenis makanan baru yang yang 
dapat memenuhi kebutuhan gizinya. 

5) Beri kesempatan anak mengekspresikan ide, fikiran dan 
perasaan dan lakukan interaksi yang baik saat makan 
bersama. 

d. Kebutuhan nutrisi anak usia sekolah 

Anak usia sekolah memiliki lingkungan sosial yang 
lebih luas selain lingkungan keluarga yaitu lingkungan 
sekolah, dimana anak akan berinteraksi dengan teman 
sekolah dan guru. Kebutuhan kalori anak usia sekolah 
sekitar 90 kkal/kg BB.  
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Hal-hal yang harus diperhatikan terkait karakteristik 
pemenuhan kebutuhan nutrisi anak usia sekolah yaitu: 

1) Anak usia sekolah dapat mengatur pola makannya 
sendiri. 

2) Reklame, iklan makanan di televisi dan pengaruh teman 
atau jajanan disekolah dapat mempengaruhi pola makan 
atau keinginan anak untuk mencoba makanan yang 
belum diketahui. 

3) Kebiasaan menyukai satu makanan tertentu berangsur-
angsur hilang. 

4) Aktivitas bermain dapat menyebabkan keinginan anak 
untuk makan berkurang. 

Peran orang tua dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 
pada anak usia sekolah yaitu: 

1) Orang tua sebisa mungkin membiasakan anak dengan 
pola makan yang baik. 

2) Memotivasi anak untuk menyukai jenis makanan yang 
baru. 

3) Menjelaskan pada anak bahwa makan bersama lebih 
baik daripada bermain. 

4) Membiasakan anak untuk mengurangi atau tidak jajan 
sembarangan di sekolah atau di luar rumah. 

e. Kebutuhan nutrisi usia remaja 

Usia remaja merupakan tahapan dimana anak tumbuh 
dan berkembang sangat cepat. Anak perempuan usia 11 
tahun sudah memasuki pubertas dan anak laki-laki pada 
usia 12 tahun. Pemenuhan kebutuhan perkembangan yang 
sangat cepat tersebut membutuhkan nutrisi esensial, yaitu 
lebih banyak protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. 
Asupan nutrisi remaja harus seimbang diantara berbagai 
kelompok makanan. Kebutuhan kalori remaja laki-laki usia 
11-14 tahun sebesar 60 kkal/kgBB/hari, remaja laki-laki 
usia 15-18 tahun membutuhkan kalori 42 kkal/kgBB/hari, 
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remaja perempuan usia 11-14 tahun membutuhkan kalori 
48 kkal/kgBB/hari dan remaja perempuan usia 15-18 
tahun membutuhkan kalori sebesar 38 kkal/kgBB. Selain 
itu remaja membutuhkan susu (kalsium) dan protein 
dalam jumlah yang cukup untuk meningkatkan 
pertumbuhan tulang dan otot.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait karakteristik 
remaja dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi yaitu: 

1) Kelompok atau group akan mempengaruhi pola makan 
anak. 

2) Anak sering tidak sempat makan dirumah karena 
banyak aktivitas di luar rumah, baik di sekolah, di 
kelompok, di klub olahraga maupun kegiatan lainnya, 
sehingga mereka akan makan di waktu luang diantara 
aktivitas. 

3) Kemungkinan anak akan meninggalkan satu waktu 
makan karena kesibukan melakukan aktivitas. 

4) Anak lebih menyukai makanan ringan. 
5) Beberapa anak perempuan telah memperhatikan bentuk 

badannya sehingga pola makannnya akan diatur dan 
dibatasi. Beberapa anak lainnya mungkin mengalami 
stres sehingga pelariannya adalah makan yang 
berlebihan. 

Peran orang tua dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 
pada anak remaja yaitu: 

1) Orang tua mengamati pemenuhan kebutuhan nutrisi 
dengan cermat terutama pada anak yang memiliki 
banyak aktivitas diluar rumah. 

2) Orang tua sebaiknya memotivasi anak untuk mem-
punyai pola makan yang teratur. 

3) Orang tua membantu memilih jenis makanan ringan 
yang bergizi bagi anak remaja. 
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f. Kesalahan cara memberi makan bayi 

1) Cara konvensional atau cara lama. Cara konvensional 
yang dimaksud adalah cara memasukkan makanan 
dari sendok ke mulut secara tegak lurus atau vertikal 
dari depan. Dengan cara ini bayi akan secara refleks 
mengeluarkan makanan yang masuk tersebut. 

2) Berlebihan. Memasukkan makanan secara berlebihan 
ke mulut bayi sehingga mulut bayi penuh, hingga bayi 
akan secara refleks memuntahkannya. 

3) Menyimpan sisa makanan bayi untuk dimakan di 
waktu selanjutnya akan menyebabkan enzim dan 
bakteri dari mulut bayi akan mulai bereaksi dan 
mengubahnya menjadi lebih berair dan cepat 
membusuk. 

4) Memberikan makanan yang dapat memicu alergi, 
seperti kacang-kacangan, madu, susu sapi, kerang-
kerangan dan jeruk lemon. 

g. Trik dan cara memberi makan bayi 

1) Ajak dan beritahukan bayi mengenai makanan 
dengan memperlihatkan makanan yang berada di 
sendoknya, agar bayi tahu apa yang hendak 
dimasukkan ke dalam mulutnya. 

2) Beri kesempatan pada bayi untuk mencicipinya 
sedikit dari ujung sendok berisi makanan tersebut ke 
bibirnya. 

3) Lalu berikanlah kepada bayi jika bayi menyukainya, 
dengan menyentuhkan makanan ke bibir bawah bayi 
dan masukkan makanan dari dari sisi kiri atau kanan 
mulut bayi. 

4) Buatlah suasana yang menyenangkan saat makan, 
ajak bayi makan sambil bermain sehingga bayi 
merasa nyaman. 

5) Jangan memaksa bayi untuk menghabiskan 
makanannya jika bayi sudah kenyang. Apalagi 
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dengan memaksa membuka mulut bayi dengan paksa 
atau bahkan menjejalkan makanan ke mulut bayi. 
Hal tersebut akan menyebabkan bayi trauma dan 
kesulitan untuk makan. 

6) Jika bayi sudah dapat duduk sendiri, ajarkan ia 
makan dengan memegang sendok sendiri, mengambil 
makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya 
sendiri.  

2. Kebutuhan tidur 

Kebutuhan tidur bervariasi berdasarkan tingkataan 
usia anak. 

a. Kebutuhan tidur bayi 

Kebanyakan bayi akan tidur saat tidak sedang makan 
selama bulan pertama. Pada bayi usia antara 3 dan 4 
bulan, kebanyakan tidur 9 sampai 11 jam. Pada bayi 
usia 12 bulan kebanyakan akan tidur pada pagi dan 
sore hari. Ritual tidur harus dimulai pada masa bayi 
untuk mempersiapkan bayi tidur dan mencegah 
masalah tidur di kemudian hari. 

b. Kebutuhan tidur anak toddler 

Pola tidur anak menurun selama tahun kedua yaitu 
sekitar 12 jam perhari. Kebanyakan toddler tidur siang 
satu kali sehari sampai akhir tahun kedua dan ketiga. 
Masalah tidur dapat terjadi karena anak takut berpisah. 
Ritual waktu tidur dan obyek yang dapat membantu 
meningkatkan rasa aman anak seperti: selimut atau 
seperangkat mainan. 

c. Kebutuhan tidur anak usia prasekolah 

Rata-rata lama tidur pada anak usia prasekolah sekitar 
11 sampai 13 jam sehari. Kebiasaan tidur siang dapat 
dihilangkan bila mengganggu waktu tidur anak. Jika 
anak masih memerlukan tidur siang, lama tidur siang 
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sekitar 30 sampai 60 menit. Masalah tidur yang 
mungkin terjadi pada anak usia pra sekolah berupa: 
mimpi buruk, teror dimalama hari, sulit istirahat setalah 
beraktivitas seharian, aktivitas pengantar tidur terlalu 
lama (sekitar 30 menit) sehingga dapat menunda tidur 
dan terbangun pada malam hari.  

d. Kebutuhan tidur anak usia sekolah 

Kebutuhan tidur pada anak usia sekolah bervariasi, 
tetapi biasanya memiliki rentang dari 8 sampai 9,5 jam 
tiap malam. Karena laju pertumbuhan yang lambat, 
anak usia sekolah membutuhkan waktu tidur yang lebih 
sedikit dari anak usia remaja. Membaca sebelum tidur 
dapat memudahkan tidur dan membentuk pola tidur 
yang positif.  

e. Kebutuhan tidur anak usia remaja 

Karakteristik usia remaja dengan pertumbuhan cepat, 
pengerahan tenaga yang berlebihan, dan kecenderungan 
untuk tetap terjaga pada malam hari umumnya 
mempengaruhi kebutuhan tidur dan istirahat. Remaja 
akan mengganti waktu tidurnya yang hilang dengan 
tidur lebih lama di setiap ada kesempatan. Keletihan 
dapat terjadi karena nutrisi yang kurang, aktivitas 
berlebihan, masalah fisik dan gangguan psikologis. 

3. Kebutuhan eliminasi 

Pola eliminasi pada bayi usia 0-12 bulan biasanya 
berkembang pada usia minggu kedua kehidupan dan 
dikaitkan dengan frekuensi dan jumlah pemberian makan. 
Konsistensi dan warna feses tergantung pada apa yang 
dimakan bayi. Perubahan kualitas defekasi terjadi sejalan 
dengan diperkenalkan makanan padat. Pengeluaran urine 
rata-rata 200–300 mL pada akhir minggu pertama 
kehidupan dengan sekitar 20 kali berkemih perhari dengan 
rata-rata 350-550 mL/hari selama masa bayi. 
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Pada anak usia toddler, rata-rata pengeluaran urine 500 
sampai 1000 mL/hari. Karakteristik feses berubah sesuai 
jenis makanan yang dikonsumsi. Makanan yang berwarna 
dapat mewarnai feses. Pada usia toddler sebaiknya anak 
mulai diajarkan toilet training. Latihan buang air kecil 
harus berhasil sebelum usia anak 4 sampai 5 tahun. 
Latihan defekasi dilakukan sebelum melatih buang air 
kecil. Tempat pembuangan harus menawarkan keamanan 
dan kaki anak harus mencapai lantai.Pada anak usia 
prasekolah, rata-rata pengelurana urine sekitar 500 sampai 
1000 mL/hari. Sebagian besar anak sudah mampu 
melakukan toilet training dengan mandiri. Anak kadang 
lupa cuci tangan dan membilas setelah buang air kecil dan 
buang air besar. 

Anak usia sekolah sekitar 85% memiliki kendali penuh 
terhadap kandung kemih dan defekasi. Pola eliminasi 
hampir sama dengan orang dewasa, dimana pengeluaran 
defekasi rata-rata 1-2 kali/hari, pembuangan urine terjadi 
6-8 kali/hari. Rata-rata volume urine pada anak-anak 500-
1000 mL/hari. Masalah-masalah eliminasi yang umum 
terjadi pada anak usia sekolah yaitu enuresis nokturnal 
(mengompol), enkopresis (kebocoran feses persisten), dan 
lain-lain. 

Pola eliminasi pada anak remaja sama dengan orang 
dewasa. Volume urine rata-rata pada anak remaja adalah 
700 samapi 1400 mL/hari. Masalah konstipasi pada remaja 
mungkin dapat disebabkan karena gangguan fisiologis 
karena nutrisi yang tidak tepat atau gangguan makan 
seperti anoreksia nervosa. 

4. Kebutuhan keamanan 

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam 
dunia yang kompleks, berisiko menyebabkan terjadinya 
ancaman terhadap rasa aman. Ancaman terhadap rasa 
aman dapat berasal dari lingkungan internal dan eksternal. 
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Faktor-faktor yang membentuk perasaan yang tidak aman 
yang berasal dari lingkungan internal berupa: rasa iri pada 
saudara kandung, pindah tempat tinggal, penyangkalan 
pada diri sendiri atau pada anggota keluarga yang lain, 
perceraian orang tua, pada bayi terganggu ancaman fisik 
seperti lapar, dingin dan tidak nyaman, pada anak kecil 
terjadi gangguan psikologis seperti marah dan sedih, 
penolakan oleh orang yang dianggap penting dan tindakan 
asocial. 

Lingkungan eksternal yang dapat menyebabkan 
terjadinya risiko cedera fisik pada anak diantaranya: bahan 
kimia dan radiasi. residu kimia yang berpotensi terhadap 
kardiogenik, efek enzimatik dan akumulasi yang berasal 
dari sumber pemajanan pada lingkungan terdekat seperti 
timbal dan asbes, bahan kimia yang disekresikan dari air 
susu ibu (khususnya obat yang diresepkan dan nikotin), 
dan kontaminasi dari desinfektan atau pembakaran zat 
yang menimbulkan asap toksik. Inhalasi asap rokok secara 
pasif berbahaya pada tahap tumbuh kembang bayi dan 
anak. 

Cedera kecelakaan yang menjadi penyebab utama 
kematian pada anak yaitu: jatuh dari tempat tidur, aspirasi 
benda-benda kecil, asfiksia akibat kekurangan oksigen 
yang lama atau penutupan hidung dan mulut yang tidak 
hati-hati, luka bakar akibat cairan panas, makanan, air 
mandi yang panas, tersengat listrik, terpajan sinar 
matahari yang cukup lama dan akibat kecelakaan 
kendaraan bermotor terkait penggunaan yang tidak tepat 
atau tidak menggunakan kursi khusus bayi di mobil. 

Tindakan yang dapat dilakukan orang tua untuk 
mencegah terjadinya risiko cedera pada anak berupa: 

a. Orang tua memasang pengaman tempat tidur anak. 
b. Orang tua memasang pagar pengaman sepanjang anak 

tangga di rumah, 
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c. Orang tua memasang tirai pengaman pada semua 
jendela yang terbuka, 

d. Orang tua mengawasi anak pada saat bermain, 
e. Orang tua menyimpan dan mengunci semua tempat 

penyimpanan zat-zat beracun dan alat-alat tajam, 
sehingga anak terhindar dari jangkauan anak. 

f. Pada anak usia prasekolah, mulai diajarkan dan diberi 
contoh cara pencegahan terjadinya risiko cedera. 

g. Pada anak usia sekolah belajar untuk bertanggung 
jawab terhadap perawatan kesehatan pribadi dan 
pencegahan cedera, namun orang tua harus 
meneruskan bimbingan pada anak tentang situasi yang 
baru yang mengancan keamanan dan mengarahkan 
anak untuk meningkatkan keamanan dalam melakukan 
aktivitas. 

h. Pada remaja, rentan terhadap kecelakaan diakibatkan 
aktivitas seperti menggunakan kendaraan, olahraga 
(menyelam, berenang). Orang tua berperan untuk selalu 
mengingatkan dan membimbing anak untuk menjaga 
keamanan selama melakukan aktivitas. 

5. Perawatan kesehatan dasar, antara lain:  

a. imunisasi, penimbangan bayi/anak yang teratur, 
pengobatan saat anak sakit; 

b. kebersihan diri/hygiene;  
c. kesehatan gigi. 

Suplemen flourida dibutuhkan bagi kesehatan gigi 
pada anak usia 6 bulan atau lebih yang mendapatkan ASI 
eksklusif, atau yang menerima formula siap saji, atau yang 
tinggal di lingkungan dengan penggunaan air yang 
mengandung flourida yang tidak adekuat. Anak-anak 
memerlukan suplemen flourida 20 menit sebelum makan. 
Erupsi gigi primer biasanya dimulai pada usia 6 bulan 
dengan gigi seri tengah mandibular primer. Orang tua 
harus membersihkan gigi bayi dengan kain basah. 
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Pemberian makan dengan ASI atau melalui botol selama 
tidur tidak dianjurkan. Hal ini untuk mencegah karies gigi 
akibat kontak dengan susu yang lama. 

Anak usia toddler memiliki gigi primer sebanyak 20 
gigi. Sebaiknya dilakukan kunjungan kedokter sebelum 
usia toddler 2,5 tahun. Orang tua dianjurkan membersih-
kan gigi toddler dengan sikat gigi yang lembut dan air dan 
kemudian sela-sela gigi dengan benang halus. Diet 
makanan yang bersifat karsiogenik berupa gula pasir yang 
dapat meningkatkan karies gigi. 

Seluruh gigi desidua yang berjumlah 20 harus lengkap 
pada usia 3 tahun. Anak usia prasekolah mulai mampu 
menggunakan sikat gigi dengan baik, sehingga orang tua 
diharapkan dapat mengawasi anak saat menggosok gigi 
dan membersihkan sela-sela gigi, serta menganjurkan anak 
menggosok gigi 2 kali sehari. Makanan yang bersifat 
karieogenik harus dihindari untuk mencegah karies. 

Gigi permanen mulai tumbuh pada usia 6 tahun dan 
secara bertahap kehilangan gigi desidua. Anak harus 
menyikat gigi setelah makan dengan sikat gigi yang lembut. 
Orang tua harus melakukan pembersihan sela-sela gigi 
(floosing) sampai anak berusia 8 atau 9 tahun.  

Pemeriksaan gigi teratur dan preventif harus 
dilanjutkan selama masa remaja. Sebagian besar remaja 
harus mengenakan alat ortodontis. Remaja tetap memberi 
perhatian khusus dalam menyikat dan merawat gigi 
dengan hati-hati. 

6. Pakaian dan tempat tinggal 

a. Pakaian 

Pakaian merupakan kebutuhan penting bagi anak yang 
berfungsi sebagai pelindung tubuh dari lingkungan luar 
seperti: hujan, panas dan debu. Anak bukan miniatur 
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orang dewasa sehingga dalam pemilihan jenis pakaian 
disesuaikan dengan usia anak.  

Persyaratan pakaian untuk anak sebaiknya nyaman dan 
aman. Nyaman yang dimaksud disini bahwa pakaian 
anak terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat 
dan terbuat dari bahan yang lembut dan lentur 
mengikuti bentuk tubuh anak dan tidak kaku. Selain itu 
dengan model yang sederhana. Pakaian yang aman 
berarti aman dari kain yang kasar yang bisa 
menyebabkan alergi, aman dari ornamen yang 
berlebihan, aman dari cuaca yang buruk dan aman dari 
pandangan luar. 

Pengelompokan baju untuk anak terdiri dari pakaian 
tidur yang terbuat dari katun atau kaos dengan ukuran 
yang agak longgar. Pakaian pergi, pakaian khusus (baju 
pesta, baju berenang, baju olahraga) dan seragam 
sekolah.  

Hal-hal yang harus dperhatikan dalam pemilihan jenis 
pakaian terutama untuk bayi yaitu: 

1) Sediakan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan. 
Selain karena kotor oleh pipis, bisa jadi walaupun 
tidak diharapkan bayi muntah karena sakit. Jangan 
sampai kekurangan pakaian. 

2) Nyaman, mudah dipakai dan dicuci serta tidak 
luntur. Salah satunya adalah dengan mengunjungi 
toko pakaian bayi anak yang lengkap. 

3) Posisi kancing beradap di depan, tapi jangan terlalu 
banyak jumlahnya, dan pastikan terjahit kuat karena 
bisa tertelan kalau dia mulai usil menggunakan 
tangannya. 

4) Jika pakaian berbentuk T-Shirt, lubang leher dan 
lengan harus lebar. 

5) Jahitan tidak kasar. 
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6) Ukuran pakaian yang dibeli, besarnya berdasarkan 
berat badan, bukan usia. 

7) Selalu membawa sepasang kaus kaki ekstra, jika 
cuaca di luar rumah dingin. 

8) Karena bayi tumbuh, sebaiknya pakaian yang dibeli 
dengan ukuran yang lebih besar daripada ukuran 
bayi. 

9) Baju yang baru dibeli dari toko sebaiknya dicuci 
sebelum dipakai. Walaupun dikemas dengan baik di 
toko, pada proses pengiriman dari produsen ke 
distributor bisa saja baju-baju tersebut bersentuhan 
dengan kotoran, kuman atau binatang pengerat. 

Jenis-jenis pakaian yang ditentukan sesuai usia anak 
dengan model sederhana diantaranya: 

1) Bayi usia 0-3 bulan 

Pada rentang usia ini bayi belum banyak bergerak. 
Hanya tergolek dan menggoyang-goyangkan tangan serta 
kakinya. Bayi sebaiknya memakai baju dengan model 
terusan yang mudah dilepas dan dipasang. Busana jenis 
ini sering disebut sebagai baju monyet dengan tali atau 
kancing di bagian pundak. Atau, model terusan dengan 
kancing di bagian depan dan di bagian pantat untuk 
bagian bawahnya. Pilihan lainnya terdiri dari 2 bagian 
yakni atasan dan bawahan. Khusus atasan, biasanya 
model kemeja tanpa kerah yang menggunakan kancing 
sehingga memudahkan dalam memakaikannya. 
Sedangkan bawahannya boleh rok atau celana. 

2) Bayi 4-6 bulan 

Memasuki usia ini, bayi mulai bisa didudukkan. Pilihan 
bajunya lebih bervariasi lagi, tak harus yang memiliki 
kancing di depan, model kaos atau blus dapat lebih 
mudah dipakaikan. Umumnya, pakaian anak terdiri dari 
2 bagian yaitu: atasan dan bawahan. 
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3) Bayi 7-9 bulan 

Bayi sudah bisa duduk dan merangkak. Ia mulai senang 
bergerak terus tanpa henti. Untuk itu, model baju yang 
bisa dengan mudah dikenakan sangat dianjurkan. 
Untuk mencegah luka di lutut akibat merangkak, ada 
baiknya pilihkan busana yang menutup lutut. 

4) Bayi 10-12 bulan 

Kemampuan bayi semakin berkembang, yakni mulai 
belajar berdiri dan merambat atau belajar berjalan. 
Pilihkan baju yang nyaman agar dapat lebih leluasa 
bergerak. Disarankan memilih baju yang terdiri dari 
atasan dan bawahan, mengenakan rok atau celana 
dengan aksesori. Bila ia berdiri, aksesori tersebut sudah 
terlihat. Umpamanya, kantong (saku), renda, model rok 
bertumpuk, dan lain-lain. Namun, patut diperhatikan 
agar aksesori tersebut tidak menghalangi geraknya dan 
aman bagi bayi. 

5) Anak yang lebih besar 

Pada anak yang lebih besar, kecenderungan mereka 
akan memilih sendiri pakaian yang akan dipakai. Orang 
tua perlu memberi ruang yang membebaskan anak 
memilih penampilan sekehendaknya, dan ruang dimana 
orang tua mesti mengatur dan mengarahkannya. 
Artinya, tidak memberi kebebasan 100% pada anak. 
Kalau semua diarahkan dan semua pilihannya dikoreksi 
orang tua, maka anak akan mengembangkan rasa ragu 
dan rasa malu ketika hendak berinisiatif. Batasan 
ditentukan berdasarakan tingkat perkembangan anak 
berdasarkan interaksi dengan orang tua. Secara umum, 
standar yang ditetapkan dalam pemilihan pakaian anak:  
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a) Standar keamanan.  

Mengarahkan anak untuk tidak menggunakan 
aksesoris yang dapat ‘mengundang’ niat jahat hingga 
mengancam faktor keamanan. 

b) Standar kenyamanan 

Mengarahkan anak menggunakan pakaian yang 
simpel karena agar ia bebas bergerak ketika diajak 
jalan-jalan.   

c) Standar kepatutan menurut norma sosial di 
lingkungan.  

Mengarahkan anak memilih pakaian berdasarkan apa 
yang pantas menurut lingkungan tertentu tempat 
tinggal. 

d) Sesuai identitas  

Mengarahkan anak agar penampilannya bisa 
memperkuat identitasnya, baik identitas jender atau 
identitas budaya. Misalnya, mengarahkan anak 
perempuan memakai pakaian perempuan atau 
sebaliknya. 

Pengarahan bisa dilakukan orang tua dengan 
menawarkan pilihan, memberi penjelasan, menunjukkan 
model, meminta alasannya, menjelaskan alasan dan lain-
lain. 

b. Tempat tinggal 

Tempat tinggal yang layak bagi anak perlu diperhatikan 
karena berpengaruh terhadap pembentukan mental 
anak dan juga berpengaruh terhadap status kesehatan 
anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 
tempat tinggal yaitu: 
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1) Cuaca, musim dan keadaan geografis suatu daerah 

Musim kemarau yang panjang atau bencana alam 
lainnya dapat berdampak terhadap tumbuh kembang 
anak. Contohnya akibat gagal panen dapat 
menyebabkan anak mengalami kurang gizi. Selain itu 
tinggal didaerah pegunungan dapat berisiko 
mengalami gondok endemik, dimana air tanahnya 
kurang mengandung yodium. 

2) Sanitasi 

Sanitasi lingkungan memiliki peran yang cukup 
dominan terhadap penyediaan lingkungan yang 
mendukung kesehatan dan status tumbuh kembang 
anak. Kebersihan, baik kebersihan perorangan 
maupun kebersihan lingkungan memegang peranan 
penting terhadap munculnya penyakit. Kebersihan 
yang kurang akan menyebabkan anak sering sakit 
misalnya: diare, cacingan, demam berdarah, thypoid, 
hepatitis, malaria dan sebagainya. Polusi udara yang 
berasal dari pabrik, asap rokok dapat berpengaruh 
terhadap tingginya angka kejadian ISPA. Anak yang 
sering sakit akan menyebabkan gangguan tumbuh 
kembang. 

3) Keadaan rumah: struktur banguanan, ventilasi, 
cahaya dan kepadatan hunian 

Keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi 
banguianan yang tidak membahayakan penghuninya, 
serta tidak penuh sesak akan menjamin kesehatan 
penghuninya. 

4) Radiasi 

Tumbuh kembang anak dapat terganggu akibat 
radiasi yang tinggi. 
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7. Bermain 

Bermain merupakan media yang universal yang 
mengajarkan anak sesuatu yang tidak diajarkan oleh orang 
lain. Anak belajar tentang dunia mereka dan bagaimana 
menghadapi lingkungan obyek, waktu, ruang, struktur dan 
orang di dalamnya. Anak akan belajar tentang tentang diri 
mereka sendiri yang ada dalam lingkungan tersebut. 
Bermain secara kontinyu anak mempraktikkan proses 
hidup yang rumit dan penuh stres, komunikasi, dan 
mencapai hubungan yang memuaskan dengan orang lain. 

Pemilihan tipe mainan yang diberikan dapat memfasili-
tasi perkembangan anak. Mainan yang berasal dari replika 
kecil budaya dan alat-alatnya dapat membantu anak 
mengasimilasi budaya mereka. Mainan yang memerlukan 
aktifitas mendorong, menarik dan menggulung, dan 
memanipulasi mengajarkan anak tentang sifat fisika dari 
benda dan dapat mengembangkan otot dan kordinasi. 
Aturan dan elemen dasar dari kerjasama dan organisasi 
dipelajari melalui permainan papan. Mainan dapat 
digunakan dalam berbagai cara, bahan mentah yang dapat 
melatih kreativitas dan imajinasi mereka terkadang 
merupakan bahan yang siap pakai. Misalnya, kotak-kotak 
bangunan dapat digunakan untuk membangun berbagai 
bentuk, untuk menghitung, dan untuk mempelajari bentuk 
dan ukuran. 

Pemilihan mainan dan alat bermain ditentukan oleh 
orang tua dan anak, tetapi evaluasi terhadap keamanan 
jenis permainan dan alat bermain merupakan tanggung 
jawab orang tua. Permainan disesuaikan dengan usia anak. 
Berikut penjelasan bermain pada tiap tahap usia anak: 
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a. Bermain bagi bayi 

Bermain merupakan tugas anak. Pada bayi, bermain 
mencerminkan perkembangan dan kesadaran terhadap 
lingkungan.  

Tujuan bermain pada bayi yaitu: dapat menstimulasi 
perkembangan psikologis, memberi pengalihan dari rasa 
bosan, nyeri dan ketidaknyamanan, menyediakan alat 
untuk komunikasi dan mengekspresikan perasaan dan 
membantu mengembangkan keterampilan perasaan. 
Keamanan permainan bagi bayi yaitu: tidak memiliki 
bagian yang runcing, tidak memiliki bagian yang kecil 
dan mudah terlepas, berwarna terang. Jenis permainan 
bagi bayi berupa: mobil-mobilan, cermin, kotak musik 
dan boneka pada bayi usia 1 sampai 3 bulan. Permainan 
yang sesuai pada bayi usia 4 sampai 6 bulan yaitu: 
mainan yang dapat ditekan, kotak bermain, dan taman 
bermain. Pada anak usia 7 sampai 9 bulan, mainan yang 
sesuai yaitu mainan pakaian yang berstruktur, mainan 
untuk mandi, blok-blok besar dan bola besar. Mainan 
yang sesuai bagi bayi usia 10 sampai 12 bulan 
mencakup buku dengan gambar besar, blok bangunan 
yang besar, cangkir dan mainan yang bisa ditarik dan 
didorong. 

b. Bermain pada anak usia toddler 

Toddler lebih sering melakukan permainan paralel. 
Meniru adalah salah satu permainan yang paling umum. 
Toddler sering mengganti permainan karena rentang 
perhatian yang pendek.  

Tujuan mainan pada masa toddler adalah untuk 
meningkatkan keterampilan psikomotor (mainan yang 
dapat ditarik dan didorong) untuk meningkatkan imitasi, 
perkembangan bahasa dan keterampilan motorik kasar 
dan halus.  
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Contoh mainan yang sesuai untuk usia toddler yaitu: 
boneka dan mainan peralatan rumah tangga, telepon 
mainan dan buku pakaian, mainan kuda goyang, mobil 
mainan yang dapat dikendarai, bermain tanah liat, 
permainan puzzle ukuran besar dari plastik atau kayu, 
dan blok-blok besar. 

c. Bermain pada anak usia prasekolah 

Permainan pada anak usia sekolah biasanya bersifat 
asosiatif (interaktif dan kooperatif). Anak usia pra 
sekolah memerlukan hubungan dengan teman sebaya. 
Aktivitas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
pertumbuhan dan keterampilan motorik anak dapat 
berupa: melompat, berlari, dan memanjat.  

Jenis-jenis permainan yang dipilih pada anak usia 
prasekolah dapat berupa: sepeda roda tiga, roda yang 
besar, peralatan senam, kolam renang plastik, dan kotak 
pasir untuk meningkatkan keterampilan motorik kasar. 
Permainan lainnya yaitu balok-balok besar, permainan 
puzzle, pensil krayon, cat, kerajinan tangan sederhana, 
dan permainan elektronik yang sesuai usia untuk 
meningkatkan keterampilan motorik halus. Permainan 
yang dapat meningkatkan imitatif dan imajinasi yaitu: 
pakaian yang dapat dilepas dan boneka, mainan 
peralatan rumah tangga, bermain tenda, boneka tangan, 
serta peralatan dokter dan perawat. 

d. Bermain pada anak usia sekolah 

Bermain pada anak usia sekolah lebih kompetitif dan 
kompleks. Peraturan dan ritual merupakan aspek 
penting dalam bermain. Permainan pada anak usia 
sekolah meliputi tim olahraga, pramuka, musik dan 
seni, permaianan papan, puzzle yang rumit, klub rahasia 
dan kegiatan kelompok/geng.  
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e. Bermain pada anak remaja 

Bermain pada remaja dapat berupa olahraga, berkemah, 
olahraga memanncing. Permainan lainnya berupa video, 
video games, permaianan komputer, radio dan compact 
disc. 

ΩΩΩ 

Daftar Pustaka 

Al Qur’an dan terjemahnya. Departemen Agama RI 

Arbianingsih. (2011). Keperawatan anak: Konsep dan 
prosedur tindakan. Makassar: Alauddin University 
Press. 

Behman, R.E & Vaughan, V.C. 2000. Nelson Textbook of 
Pediactric, 15th ed. WB Saunders: Philadelphia.  

Nur Hidayah, 2011. Keperawatan Anak. Makassar: 
Alauddin Press. 

Soetjiningsih, 1995. Tumbuh Kembang Anak. Jakarta: 
EGC. 

Suwaid, M., 2006. Mendidik Anak Bersama Nabi. Solo: 
Pustaka Arafah. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

100  Perawatan Hol ist ik  pada Anak da lam Perspek to i f  Is lam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Success is doing ordinry things 

extraordinarily well. 

(Jim Rohn) 
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Bab 

5 
Pengobatan Anak Ala 

Nabi 

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku. 
(Asy Syu’ara: 80)  

Kita mengetahui dan menyadari bahwa anak-anak 
merupakan generasi mendatang oleh karena itu mereka 
harus mendapat perlindungan agar tidak terkena berbagai 
penyakit atau mengalami kondisi kesehatan yang dapat 
mengakibatkan cacat tubuh atau cacat mental. Selain itu 
anak juga harus disiapkan untuk kelak menjadi orang yang 
dapat aktif bekerja dan hidup berguna bagi diri sendiri 
maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karenanya, 
sudah selayaknyalah bila anak-anak memperoleh perhatian 
yang sesuai dengan kebutuhannya, dan bagi mereka 
disediakan pula fasilitas pembinaan dan pendidikan yang 
memungkinkan mereka berkembang dan membentuk 
kepribadian yang sehat jasmaniah dan rohaniah. 
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Kita melihat bersama bahwa fasilitas sarana dan 
prasarana kesehatan sudah begitu maju, tapi dari sisi yang 
lain perlu juga diketahui bahwa Islam memperhatikan 
kesehatan manusia secara umum dan kesehatan anak-
anak secara khusus. Islam memberikan dorongan kepada 
kita agar menjaga kesehatan dan segera berobat apabila 
sakit. Mengingat, jasmani ini merupakan amanah dari 
Allah swt bagi manusia, maka ia wajib dijaga. Kesembuhan 
dan penyakit adalah juga merupakan bagian dari 
kekuasaan Allah. 

Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin 
Abdillah bahwa Nabi bersabda, “Setiap penyakit itu ada 
obatnya. Jika suatu obat mengena pada penyakit, maka 
seseorang akan menjadi sembuh dengan izin Allah. 

Imam Muslim, Ahmad, dan Nasa’i meriwayatan dari 
Usamah bin Syuraik hahwa ia berkata, “Aku pernah berada 
di sisi Nabi lalu datang orang-orang Badui seraya berkata, 
“Ya, Rasulullah’ Apakah kitamesti berobat?” Beliau 
menjawab, “Ya. Berobatlah wahai para hamba Allah karna 
Sesunggunya Allah tidaklah menurunkan, suatu penyakit 
melainkan juga memberikan obatnya, kecuali satu penyakit 
saja.” Para sahabat bertanya,“Apakah itu?” Beliau 
menjawab, “Yaitu penyakit tua (pikun).” 

Imam Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu 
Hurairah bahwa ia berkata, Aku bertanya kepada 
Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapat 
engkau tentang ruqyah yang kami baca, obat yang kami 
gunakan, dan penjagaan yang kami lakukan; apakah hal 
itu mampu menolak takdir Allah?” Beliau menjawab, “Hal 
itu juga merupakan bagian dan takdir Allah.” 

Hadits-hadits ini menunjukkan perhatian Rasulullah 
saw terhadap keselamatan dan kesehatan individu muslim 
dan segala bentuk penyakit. Orang mukmin yang kuat itu 
lebih baik dan lebih dicintai Allah swt dari pada mukmin 
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yang lemah. Dan pada masing-masing itu ada kebaikan-
nya. 

A. Prinsip Pengobatan Cara Nabi 

Masih tersisa pertanyaan, jika seorang anak terkena 
penyakit, terapi macam mana yang diajarkan oleh Nabi  
untuk mengatasi hal ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, 
kita perlu mengutarakan urgensi berobat dan berkonsultasi 
kepada dokter, ditambah dengan terapi ala Nabi sebagai 
berikut: 

1. Segera mengobati anak yang sakit 

Tindakan segera membawa anak yang sakit ke 
pelayanan kesehatan akan mencegah serangan penyakit 
yang lebih parah lagi. Seringkali terjadi bahwa penyakit itu 
muncul disebabkan kemalasan orang tua memeriksakan 
anaknya ke dokter. Oleh karena itu, kita temukan hahwa 
Rasulullah saw mengajarkan kepada kita agar bergegas 
untuk mengobati anak jika sakit. 

lbnu Sa’d meriwayatkan dan A’isyah  bahwa la berkata: 
Suatu ketika Usamah pernah tergelincir dan jatuh 
menimpa ujung pintu sehinggadahinya berdarah. Melihat 
hal itu beliau berkata kepada A’isyah, “WahaiA’isyah, cepat 
hentikan darah itu!” Namun ternyata A’isyah merasa jijik. 
Akhirnya Rasulullah  sendiri yang menghisap tempat luka 
tersebutkemudian memuntahkan darah yang beliau hisap. 

Dalam riwayat Al-Waqidi dan lbnu Asakir dan Atha’ bin 
Yasar disebutkan pula bahwa ia berkata, “Usamah bin Zaid 
pernah terkena penyakit cacar di awal-awal tiba di 
Madinah. Ketika itu ia masih kecil, ingusnya keluar hingga 
pada mulutnya. A’isyah merasa jijik melihatnya, dan 
kemudian Rasulullah saw masuk. Beliau langsung 
membersihkan mukanya dan menciumnya. Aisyah 
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kemudian berkata, “Demi Allah swt., sesudah ini aku tidak 
akan menjauhinya lagi.” 

Kedua kisah di atas menunjukkan pentingnya 
menjaga/merawat anak sakit dengan segera. Perhatikanlah 
bagaimana Rasulullah membersihkan ingus anak kecil lalu 
mengecupnya. Rasulullah melakukan hal itu dengan kedua 
tangan beliau sendiri tanpa merasa jijik dan sebagainya. 

2. Menjenguk anak yang sakit 

Menjenguk merupakan terapi psikologis bagi anak yang 
sedang sakit. Ketika ia melihat ada orang-orang dewasa di 
sekeliling yang sengaja datang untuk menjenguknya, anak 
akan semakin kuat dan tabah di dalam menghadapi 
penyakit yang diderita. la pun akan mulai berbicara dengan 
para tamu sedikit demi sedikit. 

Jika kunjungan orang-orang tersebut dibarengi dengan 
pemanjatan doa bagi si anak, akan semakin baik. Ini 
merupakan terapi ala Nabi untuk anak-anak yang sangat 
unik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas  bahwa ia 
berkata, ”Adalah seorang anak Yahudi yang biasa menjadi 
pembantu Nabi tiba-tiba jatuh sakit. Nabi  pun kemudian 
menjenguknya. Beliau duduk di sisi kepalanya dan 
bersabda, ‘Masuklah kamu ke dalam agama Islam!” 

Ia kemudian memandangi ayahnya yang juga duduk di 
sisinya. Ayahnya kemudian berkata, ‘Turutilah Abdul-
Qasim (Rasulullah)!” Ia kemudian masuk Islam. Beliau lalu 
keluar sambil mengucapkan, “Segala puji bagi Allah swt. 
yang telah menyelamatkannya dari api neraka.” 

Demikianlah bahwa Rasulullah saw menjenguk anak-
anak kecil yang sakit, baik yang beriman maupun yang 
kafir. Ini tidak lain merupakan bukti perhatian beliau  
terhadap anak-anak kecil. 
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3. Pengobatan dengan menggunakan kayu gaharu dan 
sa’uth 

Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lbnu 
Majah meriwayatkan dari Ummu Qais binti Muhshin, 
saudari Ukasyah bahwa la berkata: Aku pernah 
berkunjung ke rumah Rasulullah saw dengan membawa 
anakku yang belum pernah makan makanan. Beliau 
kemudian mendoakannya dengan segelas air lalu 
memercikkannya. Aku Juga pernah datang menghadap 
Rasulullah saw dengan membawa anakku yang terkena 
penyakit udzrah (penyakit pada tenggorokan, yang 
berisikan nanah yang terdapat pada tonsil dan tangan. 
Beliau kemudian bersabda, “Kenapa engkau obati anakmu 
dengan cara seperti itu? Gunakanlah kayu gaharu, karena 
la bisa mengobati tujuh macam penyakit; di antaranya 
adalah tuberculosis (TBC).” 

Diriwayatkan dari Jabir bahwa ada seorang wanita 
dating dengan membawa anaknya menemui Rasulullah . la 
berkata, “Anakku terkena sakit kerongkongan” Beliau 
kemudian bersabda,“Obatilah dengan kayu gaharu dan 
daun waras dengan membakar dan mengoleskannya pada 
bagian tenggorokan.” Dirìwayatkan oleh Hakim dalam 
Mustadrak nya (4/207). Hakim menyatakan bahwa hadits 
ini shahih berdasarkan syarat Muslim, sekalipun Bukhari 
dan Muslim tidak mengeluarkannya. 

Diriwayatkan dari Jabir bahwa ia berkata, “Pernah ada 
seorang anak di sisi Ummul Mukminin A’isyah yang sedang 
keluar darah dari kedua lubang hidungnya (mimisan), lalu 
Rasulullah masuk kedalam rumahnya. Beliau menanya-
kan, “Ada apa dengan anak ini.” A’isyah menjawab, “la 
terkena penyakit kerongkongan.” 

Beliau bersabda, “Celaka kau wahai kaum wanita, 
Jangan sampaikan kalian ‘membunuh’ anak-anak kalian. 
Siapa saja yang terkena penyakit kerongkongan (udzrah) 
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atau sakit kepala, maka hendaklah ia mengambil kayu 
gaharu sebagai obatnya.” 

Beliau kemudian menyuruh A’isyah untuk mengobati-
nya dengan kayu gaharu tersebut dan kemudian anak itu 
akhirnya sembuh.”Diriwayatkan oleh Hakim dalam 
Mustadrak-nya (4/205). Hakim menyatakan bahwa hadits 
ini shahih berdasarkan syarat Muslim sekalipun Bukhari 
dan Muslim tidak mengeluarkannya. Sedangkan dalam 
riwayat Ahmad dengan sanad shahih disebutkan, 
“Hendaklah ia mencari kayu gaharu lalu menggosokkannya 
dengan air lalu memasukkannya ke dalam hidung.” 

Haitsami (5/89) mengatakan bahwa hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Al-Bazzar dengan rijal 
shahih. Abu Dawud menyebutkan riwayat dengan sanad 
yang kuat bahwa beliau sendirilah yang menghirupkannya 
ke dalam hidung anak tersebut. 

4. Pengobatan dengan cara berbekam 

Tirmidzi meriwayatkan dan ia menyatakan shahih 
melalui jalur ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata, pernah 
punya tiga orang budak yangahli membekam. Salah 
seorang darinya, biasa membekam Ibnu Abbas dan juga 
keluarganya. Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah pernah 
bersabda, “Sebaik-baik budak adalah tukang bekam. la 
mengeluarkan darah (kotor), mengeringkan tulang sulbi 
dan menjernihkan pandangan.” Beliau kemudian 
mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untukku. 

5. Pengobatan dengan cara berdoa/ruqyah 

Ju’aid berkata, “Aku pernah melihat Saib bin Yazid 
ketika berusia sembilan puluh empat tahun dan ternyata 
masih mempunyai kulit yang masih bagus (tidak keriput). 
Ia berkata, ‘Engkau sudah tahu bahwa sehatnya 
pendengaran dan penglihatan yang aku nikmati ini adalah 
berkat doa Rasulullah’. 
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Thabrani meriwayatkan dan Ummu Abban binti Al-
Wazi’ dari ayahnya bahwa kakeknya (yaitu Al-Wazi’) pergi 
menenemui Rasulullah; dengan membawa putranya, atau 
putra saudarinya, yang ‘gila’ (majnun; kerasukan jin). 

Kakekku bercerita, “Ketika aku sampai di Madinah dan 
bertemu dengan Rasulullah  maka aku katakan, “Ya 
Rasulullah, aku datang kepadamu dengan membawa 
putraku (atau putra saudariku) yang majnun dengan 
harapan engkau sudi berdoa kepada Allah bagi 
kesembuhannya.” 

Beliau lantas bersabda, “Bawa ia kemari!” Aku pun 
segera mengambilnya yang masih berada di kendaraan. 
Aku ganti pakaian safar yang dikenakannya dengan dua 
lembar baju yang bagus. Sesudah itu aku bawa ia ke 
hadapan Rasulullah saw. Beliau berkata, “Dekatkanlah ia 
kemari dan posisikan ia (berdiri) membelakangiku.” Beliau 
kemudian memegang baju anak itu dari paling atas dan 
paling bawah dan kemudian beliau memukul punggungnya 
sampai aku bias melihat putih ketiak beliau. 

Beliau mengatakan, “Keluar kau, wahai musuh Allah 
swt! Keluar kau, wahai musuh Allah swt!” Ia kemudian 
menatap dengan tatapan yang sesungguhnya, tidak seperti 
tatapan-tatapan yang pertama. Rasulullah saw; kemudian 
mendudukkannya di hadapan beliau lalu mendoakannya 
dan mengusap wajahnya. Di antara para rombongan ini 
tidak ada seorang pun setelah adanya doa dan Rasulullah 
saw ini yang kemudian bisa mengungguli anak itu.” Berikut 
ini kami tampilkan bacaan-bacaan ruqyah yang disunnah-
kan sehingga bisa diterapkan bila diperlukan. 

Imam Tirmidzi meriwayatkan dan Abdullah bin Abbas 
Rasulullah saw; mengajarkan bacaan ruqyah kepada para 
sahabat untuk mengobati demam dan penyakit-penyakit 
lainnya dengan lafal: 
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Dengan nama Allah yang Maha Besar. Aku berlindung 
kepada Allah Yang Maha Agung dan setiap peluh yang 
memancar dan dan buruknya panas api. 

Imam Bukhari, Muslim dari Abu Dawud meriwayatkan 
dari A’isyah bahwa ia berkata, “Adalah Rasulullah ,jika ada 
seseorang yang mengadukan sakitnya kepada beliau, atau 
ketika ada orang yang terkena penyakit cacar atau terkena 
luka, beliau meletakkan jari telunjuknya ke tanah (setelah 
dibasahi dengan ludah) dan kemudian mengangkatnya 
kembali lalu membaca doa, 

Dengan nama Allah, mudah-mudahan dengan debu dan 
tanah kami dan dengan ludah sebagian dari kami, orang 
yang sakit di antara kami tersembuhkan dengan izin dan 
Rabb kami.” 

Tirmidzi meriwayatkan dari Ali  bahwa Rasulullah saw 
jika menjenguk orang yang sakit, atau jika ada orang sakit 
yang dihadapkan kepada beliau, maka beliau berdoa: 

Wahai Rabb manusia, lenyapkanlah segala penyakit. 
Sembuhkanlah (penyakit itu) karena Engkaulah Maha 
Penyembuh. Yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan 
penyakit lagi. 

Bukhari, Muslim, Malik, Abu Dawud, dan Tirmidzi dan 
A’isyah bahwa Rasulullah saw jika mengeluh (karena sakit), 
maka beliau membacakan untuk diri beliau sendiri dengan 
(bacaan-bacaan) Mu’awwidzat, (Bacaan-bacaan yang berisi 
permohonan perlindungan kepada Allah dan hal-hal yang 
tidak diinginkan. Yang juga termasuk dalam kategori ini 
adalah surat An-Nas dan AI-Falaq)lalu beliau menyembur 
(tubuh beliau dengan ludah). Dan ketika sakit beliau 
semakin serius, giliran aku yang membacakannya untuk 
beliau. 

Aku mengusap tubuh beliau dengan menggunakan 
tangan kanan beliau sendiri karena berharap keberkahan 
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beliau. Jibril sendiri pernah memberikan contoh jampi 
(ruqyah) yang ia bacakan untuk Nabi .Imam Muslim dan 
Tirmidzi meriwayatkan dan Abu Sa’id Al-Kudri bahwa Jibril 
mendatangi Nabi dan berkata, “Wahai Muhammad, engkau 
mengeluh sakit?” Beliau menjawab, “Ya.” Jibril kemudian 
membaca jampi: 

Dengan nama Allah, aku menjampimu dari setiap bentuk 
penyakit yangmengganggumu dan juga dan bahaya jiwa 
atau mata penghasut. Dengannama Allah aku menjampi, 
dan semoga Allah menyembuhkanmu.” 

Oleh karena itu Ibnu Abbas mengingatkan betapa 
pentingnya membaca mu’awwidzat dengan mengatakan, 
“Tidak ada seorang pun yang terlahirkan melainkan di 
hatinya terdapat bisikan. Jika iamenyebut nama Allah, 
maka bisikan itu bersembunyi (pergi). Namun jika ia 
lengah, maka bisikan itu menggoda lagi. Itulah yang 
disebut oleh firman Allah Al-waswas al-khannas.” 
Diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak-nya (2/541), 
dan ia mengatakan shahih berdasarkan syarat Syaikhani 
sekalipun keduanya tidak mengeluarkannya. 

6. Mengobati serangan hipnotis (ain) 

Diriwayatkan dan A’isyah bahwa ia berkata, “Orang 
yang menghipnotis diperintahkan agar berwudhu, dan 
orang yang terhipnotis diperintah untuk mandi, 
karenanya.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 

Sedangkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwattha’ 
meriwayatkan dari Abu Usamah bin Sahi bin Hanif bahwa 
ia berkata: Amir bin Rabi’ah pernah melihat Sahl bin Hanif 
sedang mandi lalu berkata, “Aku tidakpernah melihat 
seperti hari ini danjuga kulit yang tersembunyi.” Sahl 
kemudian jatuh terbanting ke tanah. 

Seseorang kemudian pergi menemui Nabi dan berkata 
kepada beliau. “Wahai Rasulullah apakah engkau bisa 

110   Perawatan Hol i st i k pada Anak dalam Perspekto i f  Is lam  

menolong Sahl bin Hanif. Demi Allah, ia tidak bisa 
mengangkat kepalanya.” Beliau kemudianberkata, “Apakah 
kamu menuduh seseorang yang telah melakukan sesuatu 
terhadapnya?” Mereka menjawab, “Ya. Kami menuduh 
Amir bin Rabi’ah.” 

Beliau kemudian marah terhadapnya dan berkata, 
“Karena apa seseorang di antara kalian sampai tega 
membunuh saudaranya. Tidakkah kamu mau 
memberkahinya? “Suruh ia mandi!” Amir bin Rabi’ah 
kemudian membasuh muka, keduà tangan, kedua siku, 
kedua lutut, ujung-ujung kedua kaki, dan bagian dalam 
sarungnya dengan menggunakan segelas air, kemudian 
dituangkan padanya. Sahl akhimya sembuh dan berjalan 
normal kembali bersama Rasulullah. 

Dalam riwayat Malik disebutkan, “Dengan alasan apa 
seseorang diantara kalian tega membunuh saudaranya. 
Tidakkah kamu mau memberkahinya. Sesungguhnya 
hipnotis itu memang benar (adanya). Suruh ia berwudhu!” 
Amir kemudian berwudhu dan akhimya Sahl pun sembuh 
dan bisa pergi bersama Nabi. 

7. Haram mengalungkan sesuatu pada anak kecuali 
berupa ayat al-Qur’an atau hadits nabi 

Pada bagian ini kami ingin menyebutkan soal 
haramnya menggantungkan jimat atau gelang tangan atau 
gelang kaki pada anak dengan keyakinan bahwa ia bisa 
menjaga anak dari hipnotis, seperti yang dilakukan oleh 
orang-orang yang tidak tahu tentang hukum syara’. 
Padahal ini dikategorikan oleh Rasulullah sebagai bagian 
dari syirik jika pelakunya masih saja membandel setelah ia 
diberi peringatan. 

Diriwayatkan dari Amru bin Hariq bahwa Bakir 
menceritakan kepadanya bahwa ibunya menceritakan 
kepadanya bahwa ia pernah pergi menemui A’isyah dengan 
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saudara lelakinya yang bernama Makhramah untuk 
mengobatkan anak kecilnya dari penyakit kusta. Seusai 
mengobati, A’isyah melihat pada kaki kedua anak itu dua 
buah gelang kaki yang terbuat dari besi lalu berkata, 
“Apakah kamu meyakini bahwa kedua gelang kaki ini bisa 
menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atasnya. 
Jika engkau meyakini yang demikian itu, maka tidak perlu 
lagi berobat kepadaku. Sungguh gelang yang terbuat dan 
perak itu lebih suci dari pada kedua gelang kaki ini.” 
Diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak-nya (4/218) 
dan ia mengatakan shahihul isnad, sekalipun Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkan, dan hal ini disepakati pula 
oleh Dzahabi. 

Oleh karena itu kita temukan adanya peringatan keras 
dari Rasulullah saw terhadap berbagai perbuatan dan 
keyakinan jahiliyah dalam bentuk menggantungkan 
sesuatu pada dada anak karena takut terkena tindakan 
jahat. Hendaklah kita perhatikan hal ini lalu kita ikuti 
petunjuk Nabi dan jangan sampai mengada-ada atau 
melakukan bid’ah. 

Abdurrazzaq meriwayatkan dalam Mushannafnya 
(11/208) dari Abu Qilabah bahwa ia berkata, “Rasulullah 
saw pernah memutus kalung yang dikenakan oleh anak 
kecil (yaitu Al-Fadhal bin Abbas) pada Iehernya yang 
dimaksudkan untuk melindungi anak dari kejahatan. 

Dunia pengobatan semenjak dulu selalu berjalan 
seiring dengan kehidupan manusia. Karena, sebagai 
makhluk hidup, manusia amatlah akrab dengan berbagai 
macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk 
berlepas diri dari berbagai penyakit itulah yang mendorong 
manusia berupaya menyingkap berbagai metode pengo-
batan, mulai dari mengkonsumsi berbagai jenis tumbuhan 
secara tunggal maupun yang sudah terkontaminasi, yang 
diyakini berkhasiat menyembuhkan penyakit tertentu, atau 
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sistem pemijatan, akupuntur, pembekaman hingga operasi 
dan pembedahan. 

Namun seiring dengan perkembangan peradaban 
manusia, budaya konsumerisme dan materialisme meng-
giring manusia mengkonsumsi berbagai jenis makanan 
yang dianggap praktis, lezat dan penuh variasi. Sayangnya 
kebanyakan mereka tidak menyadari bahwa produksi 
makanan semacam itu seringkali terpaksa menggunakan 
berbagai jenis bahan kimia berbahaya, seperti borax, 
formalin, Rhodamin B dan Metanil Yellow (bahan pewarna 
sintetis), antibiotik kloramfenikol, dietilpirokarbonat, dulsin, 
nitrofurazon dan berbagai bahan kimia yang amat merusak 
kesehatan. Orang yang sudah banyak mengkonsumsi 
berbagai jenis makanan berkomposisi kimia menjadi sering 
terserang penyakit komplikasi yang beragam. Sehingga 
obat-obatan yang diperlukan juga obat-obatan berkom-
posisi kimia berat. 

Bukan rahasia lagi, pengobatan dengan bahan kimia 
sintetis (pengobatan barat/modern) mungkin dapat 
mengobati suatu penyakit, tetapi dapat juga menimbulkan 
penyakit bawaan yang lain sebagai   bentuk side effect 
buruk dari sifat bahan kimia. Satu penyakit dapat 
disembuhkan tetapi dapat muncul penyakit lain. Jadilah 
lingkaran setan yang tidak ada habisnya dalam dunia 
pengobatan modern.  

B. Contoh Praktis Pengobatan Nabi 

Ada banyak kasus di masa hidup Rasulullah , yang 
akhirnya memperlihatkan perhatian beliau (baca: perhatian 
Islam) terhadap soal-soal kesehatan. Sehingga, tak hanya 
kaidah dan formula medis yang beliau pernah berikan atau 
ajarkan kepada para Sahabat, namun juga pengobatan-
pengobatan praktis, terhadap beberapa penyakit. 
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1. Terapi penyakit perut/diare 

Sakit perut pada anak merupakan hal yang sering 
dijumpai ibu sehari hari, anak yang aktif bermain sangat 
memungkinkan si anak untuk terpapar sakit perut. Ada 
sebuah Hadis yang begitu populer di kalangan penggemar 
dan praktisi ath-thibbun Nabawii, yakni yang terkait 
dengan bagaimana Nabi memberi petunjuk praktis, dalam 
menerapi seorang Sahabat yang sedang terserang penyakit 
perut. Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan 
sebuah Hadis dan Abul Mutawakkil, dan Abu Said Al-
Khudri: Ada seorang lakilaki yang datang menemui Nabi. 
Laki-laki itu mengadu, “Saudaraku terserang penyakit 
perut melilit.  

Dalam riwayat lain diceritakan, “Perutnya melilit-lilit.” 
Rasulullah menjawab, ‘Minum ini madu”. Laki-laki itupun 
pulang ke rumah Tak lama dia kembali lagi dan berkata, 
“Sudah kuminumi madu, tetapi belum juga sembuh.” 
Dalam riwayat lain dikisahkan, “Malah penyakitnya 
semakin bertambah parah.” 

Demikian dikisahkan bahwa laki-laki itu pulang dan 
kembalilagi hingga dua atau tiga kali Setiap kembali, 
Rasulullah selalu bersabda: “Minumi madu.” Pada kali yang 
ketiga atau keempat beliau menambahkan,“Sungguh Maha 
Benar Allah, dan sungguh perut saudaramu yang berdusta” 
Terkait dengan Hadis ini, Ibnu Qayyim memberi penjelasan 
tentang manfaat medis dan madu yang diminumkan 
kepada Sahabat tadi: “Madu juga berfungsi membuka 
simpul-simpul pembuluh darah dan membersihkan 
kotorannya. Bila dijilat bisa menghilangkan dahak, men 
yucikan lambung dan men yingkirkan kotorannya, bisa 
juga menghangatkan tubuh secara stabil dan membuka 
ganjalan-ganjalan dalam tubuh.” 

Hadis ini sering digunakan sebagai sebuah petunjuk 
praktis atas terapi terhadap penyakit perut bukan hanya 
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untuk orang dewasa tapi juga untuk anak. Dan itu benar, 
karena demikianIah kenyataannya. Hanya persoalannya, 
penyakit ‘perut’ jenis apakah, yang dianjurkan untuk 
diterapi dengan madu, seperti yang digambarkan dalam 
Hadis tersebut? 

Masyarakat awam nyaris sulit membedakan antara 
penyakit perut pada anak yang satu, ataupun dengan yang 
lain. Bahkan sulit membedakan antara rasa sakit pada 
perut yang memang merupakan penyakit perut, atau hanya 
gejala dan adanya penyakit lain. Kesemuanya nyaris 
mereka anggap sama. Sementara yang lebih dianjurkan 
dalam Hadis ini, dengan cara pengobatan yang tersirat dan 
Hadis itu - dengan konsumsi madu secara langsung, tanpa 
campuran air, dengan dosis yang tepat adalah kasus 
penyakit perut murni, yang bukan merupakan gejala dan 
penyakit lain, atau yang bukan jenis penyakit-penyakit 
spesifik yang kebetulan bersarang di bagian perut (lambung 
atau usus), seperti kanker, tumor, colitis ulcerative’, atau 
bahkan tifus. Diare dan disentri -selain dari kondisi 
mencret, termasuk dari jenis penyakit perut yang dapat 
diterapi dengan madu kental. 

Artinya, untuk jenis penyakit perut tidak murni atau 
jenis spesifik, pengobatan tersebut tidak terlalu dianjurkan. 
Itu bukan berarti tidak baik, tapi menjadi kurang efektif, 
atau kalaupun dianjurkan baru disertai dengan berbagai 
upaya penyembuhan lain, agar dapat diterapi secara 
optimal. 

Ada empat faktor yang bertanggung jawab terhadap 
aktifitas anti bakteri pada madu. Pertama, kadar gula 
madu yang tinggi akan menghambat pertumbuhan bakteri 
sehingga bakteri tersebut tidak dapat hidup dan 
berkembang. 

Kedua, tingkat keasaman madu yang tinggi (pH 3,65) 
akan mengurangi pertumbuhan dan daya hidupnya 
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sehingga bakteri tersebut merana atau mati. Ketiga, adanya 
senyawa radikal hidrogen peroksida yang bersifat dapat 
membunuh mikroorganisme patogen. Dan faktor keempat, 
adanya senyawa organik yang bersifat antibakteri. Senyawa 
organik tersebut tipenya bermacam-macam. Yang telah 
teridentifikasi antara lain seperti polyphenol, flavonoid, dan 
glikosida. 

Nah, kita tahu, bahwa salah satu penyebab munculnya 
penyakit magh adalah adanya bakteri yang menyebabkan 
infeksi helicobacter pylori, yang mengakibatkan kemam-
puan dinding lambung menahan asam lambung jadi 
berkurang. Untuk dosisnya, sangat dianjurkan untuk 
menyesuaikannya dengan kondisi tubuh secara umum, 
dan kondisi penyakitnya secara khusus. 2-3 sendok makan 
madu 2 x sehari sudah cukup memadai untuk menjaga 
stamina dan kesehatan tubuh. Namun untuk penyem-
buhan atau pengobatan, takarannya harus diperbesar. 
Terutama sekali, bila madu dijadikan sebagai unsur basic 
sebagai obat, bukan sekedar bahan campuran, seperti 
dalam kasus tetapi penyakit perut ini. Yakni penyakit 
lambung atau usus. Penyakit mag atau radang usus. 

Menurut sebagian pakar medis, madu lebih baik 
dikonsumsi dalam bentuk larutan dalam air karena akan 
memudahkan penyerapannya di dalam tubuh. Namun 
untuk kasus terapi penyakit perut dan petunjuk Nabi tadi, 
sangat jelas bahwa Nabi memerintahkan madu itu 
diminum begitu saja, tanpa campuran air. Kalimat isqihi 
‘asalan (minumi madu dia), amat jelas mengisyaratkan hal 
itu. Dan memang terbukti, bahwa kepekatan madu yang 
mengandung unsur perekat, plus antibiotik yang 
terkandung di dalamnya, amat berguna membantu 
menyembuhkan luka atau lecet pada lambung atau usus, 
bila dikonsumsi secara langsung pada anak. Yakni tanpa 
diencerkan dengan air putih atau yang lainnya. Oleh sebab 
itu, madu tersebut sebaiknya dikonsumsi dua jam sebelum 

116   Perawatan Hol i st i k pada Anak dalam Perspekto i f  Is lam  

makan atau tiga jam sesudah makan. Yakni agar proses 
sampainya madu ke bagian lambung atau usus anak, tidak 
terganggu oleh unsur-unsur atau materi makanan lain.  

Wallahu A ‘lam. 

Hal lain yang harus dicermati, untuk menggunakan 
madu sebagai obat sakit perut pada anak, harus 
memperhitungkan juga jenis-jenisnya. Di pasaran, beredar 
berbagi jenis madu yang keragamannya sebagai berikut: 

a. Whole-comb: Jenis ini dikenal dengan bee product 
straight from the hive, yakni madu yang diambil langsung 
berikut sarangnya. Produksi murni dan lebah. Sehingga, 
madu jenis ini juga dikenal sebagai the most unprocessed 
form in which honey comes. Madu yang betul-betul tak 
mengenal proses, saat diambil dan sarangnya,sehingga 
konsekuensinya, masih banyak mengandung him madu 
yang memang berkerumun di genangan madu mentah. 
Combnya sendiri mengandung banyak sel-sel madu yang 
belum ‘terbuka’. 

b. Raw: Boleh disebut sebagai madu mentah, yakni madu 
yang diambil dan sarangnya secara manual, namun 
belum dikenai proses pemanasan. Bisa jadi, masih 
banyak mengandung lilin, partisi dan materi asing 
tertentu. 

c. Filtered: ini adalah jenis madu mentah yang sudah 
mengalami proses pemanasan, agar lebih mudah 
disaring dan dipisahkan dan berbagai partikel kecil di 
dalamnya. Sesungguhnya ia sama persis dengan raw 
atau madu mentah. Hanya saja, ia lebih bersih dan 
steril. Sebagian besar nutrisi pentingnya tetap terjaga 
dengan baik. 

d. Liquid/pure: Nah, inilah jenis madu yang telah 
mengalami pemanasan dalam suhu tertinggi, agar 
mudah difilterisasi dalam upaya membunuh segala jenis 
mikroorganisme di dalamnya. Biasanya, warnanya 
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cenderung lebih muda, aromanya lebih unik, lebih 
mengkristal dan lebih jernih. Konon, justru inilah madu 
dengan kualitas terbaik. Meski sejumlah besar dan 
vitaminnya sudah lenyap. 

e. Spun or crystallized: mi adalah jenis madu yang mana 
kelembabannya telah diubah menjadi sejenis krim saja. 
Boleh dikatakan. Bahwa ini adalah jenis madu yang 
diproses secara paling radikal. 

Mengingat penyakit perut seperti mag, lebih membu-
tuhkan obat yang steril dan segala jenis mikroorganisme, 
mengandung zat-zat penting yang setara dengan antasida, 
anahistamin dan sejenisnya ketimbang vitamin, maka 
madu jenis liquid, yakni yang sudah dipanasi dengan suhu 
tinggi, jelas lebih baik. Karena lambung dan usus sedang 
membutuhkan asupan zat makanan dan minuman yang 
betul-betul bersih, namun mengandung zat-zat yang dapat 
menetralisir asam lambung, mengobati luka, atau minimal 
meminimalisir keluhan para organ-organ dalam perut 
tersebut. 

Ibnul Qayyim menjelaskan, “Bila hal ini sudah 
dipahami, maka demikianlah yang digambarkan oleh Nabi 
berkaitan dengan madu. Penyakit perut melilit yang 
diderita Sahabat di sini adalah akibat menyantap makanan 
terlalu kenyang. Nabi memerintahkannya meminum madu 
untuk menyingkirkan sisa-sisa makanan yang melekat di 
dinding usus dan lambung.” 

Apa yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim itu bisa jadi 
benar. Namun pengobatan dengan madu, tak terbatas pada 
jenis penyakit perut seperti itu saja, tapi meliputi berbagai 
jenis penyakit perut lainnya, seperti sudah saya jelaskan di 
atas. 

Selain madu, dalam lingkup pengobatan tradisional, 
kita mengenal teh Kombucha (sejenis jamur teh dan Korea), 
pucuk daun jambu biji (jambu kiutuk) atau teh pahit, 
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perasan induk kunyit yang dicampur dengan kapur sirih 
sebagai obat yang diyakini dapat membantu mengobati 
penyakit perut. Jenis-jenis herbalini, sebenarnya lebih tepat 
dikatakan sebagai obat mencret. Memang, penyakit 
mencret, diare atau disentri menimbulkan rasa sakit pada 
perut. Tapi sesungguhnya, ketiganya tergolong penyakit 
perut spesifik. Mencret bukanlah sakit perut. Tapi bisa 
diakibatkan dan berbagai jenis sakit perut. Bahkan harus 
juga diwaspadai, bahwa terkadang mencrethanya 
merupakan gejala dan adanya penyakit berbahaya lain, 
yang keragamannya sangat banyak. 

2. Terapi penyakit demam 

Diriwayatkan di dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, 
dan Nafi, dan Ibnu Umar bahwa Nabi pernah bersabda, 

“Sesungguhnya demam itu atau demam yang berat itu 
berasal dan uap api Jahannam. Maka dinginkanlah 
dengan air’.” 

Hadis ini begitu tegas mengisyaratkan metode terapi 
terhadap penyakit demam, dengan menggunakan air. Yakni 
dengan dua cara yang saling menyempurnakan, satu 
terhadap yang lain: 

1. Memandikan pasien dengan air sejuk (tidak panas, dan 
tidak dingin seperti es). 

2. Memberi pasien minuman berupa air sejuk, untuk 
mendinginkan suhu tubuhnya dari dalam. 

Makna Hadis ini sering dipahami secara keliru oleh 
sebagian kaum muslimin, bahwa segala bentuk penyakit 
demam, bisa diobati dengan cara tersebut. Padahal, seperti 
juga rasa sakit pada perut atau kepala, demam juga bisa 
saja berupa reaksi atau gejala dan berbagai penyakit lain 
seperti malaria, tifus, atau penyakit penyakit anak lainnya. 
Demam sendiri juga bermacam-macam. Ada yang muncul 
secarasendirian tanpa disertai penyakit lain, dan ada yang 
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muncul bersamaan dengan beberapa penyakit lain yang 
sama parahnya, atau bahkan lebih parah dan demam itu 
sendiri. Ada jenis demam yang bisa hilang dengan 
sendirinya tanpa diobati, dan ada yang memerlukan 
perawatan medis secara lebih serius. 

Ibnul Qayyim memberi penjelasan sebagai berikut: 
“Ucapan beliau itu dalam Hadis ini khusus untuk 
penduduk Hijaz dan sekitarnya. Karena kebanyakan pen 
yakit demam yang terjadi di sana termasuk jenis demam 
sehari (quotidian fever) yakni yang terjadi karena panas 
terik matahari. Demam semacam itu bisa di atasi dengan 
air dingin, dengan cara diminum atau dibuat mandi. 

Terkadang demam juga bisa sangat bermanfaat bagi 
tubuh bahkan bisa lebih berfungsi daripada obat. 
Seringkali demam sehari dan demam itu menjadi faktor 
pematangan berbagai unsur berat dalam tubuh yang hanya 
bisa matang dengan demam tersebut. Terkadang juga 
berguna untuk membongkar sumbatan-sumbatan pada 
saluran darah dalam tubuh atau pada organ tubuh lainnya 
yang tidak bisa di atasi dengan obat-obat pelarut. 

Selain itu, penyakit mata klasik maupun jenis-jenis 
penyakit mata yang muncul belakangan ini, juga seringkali 
bisa disembuhkan oleh demam secara ajaib dan cepat. 
Demam juga berguna mengatasi penurunan stamina dan 
konvulsi berat, serta berbagai penyakit yang ditimbulkan 
oleh kotoran berat dalam tubuh. 

Apa yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim semenjak 
lebih dan 700 tahun yang lalu ini, ternyata diamini oleh 
banyak pakar medis moderen, hingga saat ini. Karena di 
masyarakat umum, demam kerap menjadi momok yang 
menakutkan bagi kebanyakan orang.terutama orang tua, 
dan memperkuat keyakinan orang tua untuk buru-buru 
menurunkan panas ketika anak mereka terserang demam. 
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Namun sesungguhnya sebagian ahli medis menyatakan 
bahwa pendapat-pendapat tersebut hanyalah mitos belaka 
karena tidak semua dapat dibuktikan kebenarannya. 
Padahal keberadaan demam justru berperan penting dalam 
proses penyembuhan penyakit. Bahkan pemberian obat 
penurun panas ketika anak demam (baik aspirin, 
paracetamol/acetaminophen maupun ibu profen) terbukti 
lebih banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang 
positif. 

Terjadinya demam ketika seseorang mengalami infeksi 
di salah satu organ tubuhnya misalnya, bukanlah sebuah 
tanda negatif. Allah memang sudah memberikan demam 
sebagai reaksi alamiah anak terhadap adanya infeksi. 
Sehingga ketika seseorang mengalami infeksi, keberadaan 
demam semestinya disyukuri, bukan ditakuti atau 
diperangi karena hal mi merupakan pertanda bahwa 
mekanisme pertahanan tubuh sedang bekerja untuk 
melawan penyakit. Demam memang tidak hanya dapat 
disebabkan oleh infeksi, bisa saja terjadi karena pencetus 
lain seperti reaksi transfusi, tumor, imunisasi, dehidrasi, 
dan lain sebagainya. Tetapi pada anak umumnya demam 
terjadi karena suatu infeksi kuman, entah itu virus 
maupun bakteri. Mengapa reaksi alamiah tubuh ini harus 
disyukuri?  

Berbagai literatur menyebutkan bahwa komponen 
sistem kekebaIan tubuh anak, seperti sel darah putih 
(leucocyt) dan lymphocyt (merupakan jenis sel darah) yang 
akan bekerja lebih baik melawan kuman dalam keadaan 
suhu tubuh yang meningkat ketimbang suhu tubuh 
normal. Artinya, menurunkan suhu tubuh ketika anak 
demam justru akan melemahkan sistem kekebalan 
tubuhnya. Saat demam terjadi, pergerakan dan aktifitas 
sel-sel darah putih meningkat, serta terjadinya perubahan 
bentuk lymphocyt dapat membunuh bakteri maupun virus 
yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, jumlah interferon, 
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yang merupakan salah satu substansi antivirus dan 
antikanker dalam darah, juga akan meningkat dengan 
adanya demam. Teori tersebut juga didukung oleh sebuah 
penelitian di laboratorium, pada binatang yang sengaja 
diinfeksi oleh suatu penyakit. Ternyata dengan 
meningkatnya suhu tubuh binatang-binatang yang 
terinfeksi itu, angka kelangsungan hidup mereka semakin 
meningkat. Sebaliknya dengan menurunkan suhu tubuh 
anak ketika terjadi infeksi, malah meningkatkan angka 
kematian binatang-binatang tersebut. 

Hylary Buttler, seorang peneliti dan New Zealand telah 
mengumpulkan kutipan-kutipan dan berbagai literatur 
kedokteran yang membuktikan bahwa demam memang 
diperlukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh ketika 
terjadi infeksi. Sebaliknya pemberian obat penurun panas 
seperti paracetamol/acetaminophen, aspirin dan ibuprofen 
malah memberikan pengaruh negatif.  

Dalam salah satu kutipan itu disebutkan bahwa 
pemberian obat penurun panas untuk menurunkan 
demam anak akan meningkatkan angka kematian dan 
kesakitan selama infeksi. Pemberian acetaminophen 
dinyatakan juga dapat menginduksi terjadinya pneumonia 
anak. Selain itu semakin sering memberikan obat penurun 
panas pada anak karena penyakit infeksi, ternyata malah 
akan memperparah dan memperpanjang masa sakitnya. 

Fakta lain yang lebih penting menginformasikan bahwa 
obat penurun panas dapat memberikan gejala palsu. 
Penderita demam yang disangka sedang dalam masa 
penyembuhan karena panasnya sudah turun, ternyata 
luput dan observasi dan mengakibatkan penyakitnya 
berlanjut semakin buruk akibat pemberian obat penurun 
panas. 

Meski demikian, demam pada suhu yang amat tinggi, 
juga dikhawatirkan mengakibatkan step, yang seringkali 
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berujung pada kematian, terutama pada anak-anak balita. 
Oleh sebab itu, bila sudah sedemikian parah, harus ada 
penanganan medis segera. Dan dalam hal ini cara yang 
diajarkan oleh Nabi sangatlah efektif untuk menurunkan 
suhu tubuh ke batas yang tidak lagi dianggap 
membahayakan. Namun menjadi tidak/kurang efektif, bila 
demam tubuh tersebut dalam batas normal, dan hanya 
merupakan reaksi sesaat dan jenis penyakit tertentu, 
seperti malaria. 

Sehingga jelas, bahwa demam yang ‘mungkin’ disem-
buhkan dengan cara mandi menggunakan air sejuk, tidak 
lain adalah penyakit demam murni. Yang tentunya bukan 
hanya gejala dan penyakit lain, atau yang muncul 
bersamaan dengan penyakit-penyakit lain. Biasanya, 
demam seperti itu muncul akibat perubahan suhu udara 
secara tiba-tiba, atau karena seseorang tidak terbiasa 
dengan ternperatur udara di lokasi yang baru saja dia 
datangi atau dia diaminya. Yang lebih sering adalah akibat 
sengatan panas matahari yang terlalu terik, tanpa ada 
perlindungan apa-apa. 

Sudut pandang yang tidak menganjurkan sebagian 
penderita demam untuk mandi ini bisa selaras dengan 
keyakinan sebagian orang-orang tua dulu yang 
berpandangan demikian, tapi juga bisa bertolak belakang. 
Bisa jadi pandangan kaum tua itu didasari oleh 
pengalaman banyaknya penderita demam yang diakibatkan 
oleh penyakit-penyakit lain, yang memang sangat tidak 
dianjurkan untuk mandi dengan cara biasa. 

Misalnya saja bagi penderita tifus, atau demam 
berdarah. Bertolak belakang, karena mereka melarang 
setiap anak yang sakit demam untuk mandi, dengan 
anggapan bahwa panas dalam tubuh akan menguap dan 
mengakibatkan suhu tubuh justru meningkat tajam. 
Pandangan itu keliru, bila kita mengacu pada pengamalan 
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Hadis tersebut, bahwa pada kasus anak yang menderita 
demam biasa, justru dianjurkan membasahi tubuh dengan 
air sejuk. 

Apa yang dijelaskan oleh Jbnul Qayyim secara umum 
dibenarkan oleh medis moderen, terkait dengan 
penanganan demam melalui mandi dan minum air, kecuali 
pada satu poin dalam pemahaman beliau, bahwa yang 
dirnaksud dengan air dingin adalah air es. 

Beliau menjelaskan, “Kalau hal mi sudah dipahami 
dengan baik, berarti kemungkinan yang dimaksudkan 
dengan demam dalam Hadis di atas adalah demam 
simtomatik. Demam semacam itu bisa diredakan segera 
dengan cara berendam dalam air din gin atau meminum 
dengan air dingin bercampur es. Si pasien tidak lagi perlu 
melakukan pengobatan lain.” 

Karena Nabi hanya menegaskan, ‘Maka dinginkanlah 
dengan air..’ Sama sekali tidak menyebutkan kata ‘es’ di 
situ. Artinya, air itu sendiri sudah berfungsi mendinginkan 
tubuh, baik melalui siraman,atau diminumkan kepada 
pasien. Bahkan sesungguhnya, ungkapan ‘air’ itu masihlah 
sangat umum. Implementasinya secara medis untuk 
menyembuhkan pasien yang terserang demam, bisa 
dijabarkan dalam banyak cara. Selama ujung-ujungnya 
adalah menggunakan air’ sebagai medianya, maka itu 
termasuk dalam petunjuk hadits tersebut. 

Peningkatan suhu tubuh (demam) umumnya disebab-
kan oleh beredarnya suatu molekul kecil di dalam tubuh 
kita yang disebut dengan pirogenzat pencetus panas. 

Kenapa bukan dengan air dingin? karena apabila diberi 
air dingin, otak kita akan menyangka bahwa suhu diluar 
tubuh dingin sehingga otak akan memerintahkan tubuh 
untuk menaikkan suhunya dengan cara menggigil sehingga 
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memproduksi panas. Akibatnya suhu penderita demam 
bukannya turun, melainkan tambah panas. 

Meski demikian, pendapat beliau tak sepenuhnya 
keliru. Dalam kasus demam berdarah, cara meredakan 
demamnya adalah dengan air dingin. Memang, tak perlu 
memakai es batu, tapi air es dianjurkan. Saat panasnya 
sudah lebih dan 37,5°C, baru diberikan obat penurun 
panas. 

3. Terapi luka 

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan 
dan Abu Hazim bahwa dia pernah mendengar Sahal bin 
Saad ditanya tentang cara pengobatan luka yang dilakukan 
oleh Rasulullah pada peperangan Uhud. 

Dikisahkan bahwa pada peperangan itu beliau terluka 
di bagian wajah dan tulang pipi beliau patah. Bahkan helm 
besi beliau juga pecah, sehingga potongannya merobek pipi 
beliau yang suci. Konon Fatimah binti Rasulullah saw 
sendiri yang mencuci darah beliau, sementara Ali bin Abi 
Thalib menuangkan air ke atas tanganya. Ketika Fatimah 
melihat bahwa darah pada tubuh Rasululullah justru 
mengalir semakin deras, ia mengambil robekan tikar daun 
dan membakarnya. Setelah tikar itu berubah menjadi abu, 
Fatimah menempelkan abu itu pada luka Rasulullah . 
Darahpun berhenti mengalir1 karena abu tikar yang dibuat 
dan sejenis merang. Ternyata abu itu amat berkhasiat 
menghentikan darah pada luka, karena mengandung 
unsur pengering yang kuat namun tidak panas menggigit. 
Karena obat pengering luka yang menggigit justru akan 
menguras darah. 

Cedera atau luka adalah sesuatu kerusakan pada 
struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu 
paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Ada dua jenis 
luka yang perlu kita ketahui. Yang pertama, luka yang 
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disebabkan oleh kekuatan mekanis seperti gigitan serangga 
atau hewan, tergores benda tajam, terbentur benda keras, 
ataupurl jatuh. Luka jenis mi dapat mengakibatkan kulit 
menganga, tersayat, atau memar. Yang kedua, luka 
terbuka berupa borok yang disebabkan oleh infeksi, cedera, 
ataupun penyakit seperti diabetes.  

Tidak semua luka dapat pulih secara cepat dan merata. 
Semakin serius luka yang terjadi, semakin lama waktu 
yang dibutuhkan untuk pulih. Obat yang digunakan untuk 
menyembuhkan luka pada anak biasanya mengandung 
zat-zat yang memiliki sifat anti-bakteri, dengan zat-zat lain 
yang berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan sel baru dan 
mencegah timbulnya bekas pada luka. Kedua bahan mi 
bekerja secara sinergis, membantu mempercepat proses 
penyembuhan luka. 

Abu dan hasil pembakaran sejenis merang, terbukti 
steril, bahkan tak jarang di sebagian negara dijadikan 
bahan pencampur dan pewarna makanan. Sifatnya yang 
kesat namun lembut, dan kandungan perekat yang 
menyerupai zat yang ada pada betadine misalnya, 
bermanfaat menutup luka yang menganga. Kandungan 
antiseptik pada abu tersebut, masih perlu diselidiki. 
Namun minimal, proses pembakaran dan juga materi dasar 
dan merang tersebut cukup steril, sehingga tidak 
dikhawatirkan menimbulkan infeksi pada luka anak. 

Selain abu, madu juga bermanfaat membantu 
menyembuhkan luka. Hasil riset Universitas Bonn Jerman 
telah membuktikan sebuah terapi penyembuhan 
tradisional yang telah turun temurun selama ratusan 
tahun, yakni menyembuhkan luka dengan madu, lebih 
efektif dibanding sejumlah besar antibiotik. Melalui uji 
klinis, sebuah tim riset Universitas Bonn membuktikan 
bahwa meskipun luka yang terinfeksi oleh kuman penyakit 
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yang bandel, tapi madu pada umumnya dapat menyem-
buhkan luka dalam beberapa pekan. 

Penggunaan madu sebagai bahan obat atau dicampur-
kan dengan ramuan lain telah lama digunakan. Madu 
sebagai hasil dan lebah yang masih murni digunakan pada 
masyarakat dahulu terutama oleh kaum raja dikonsumsi 
setiap hari bukan hanya sebagai obat tapi juga sebagai 
bahan pencegah penyakit (supplemen), meningkatkan 
kondisi stamina, juga bahan kosmetik. Konon Cleopatra 
adalah salah satu yang menjaga kecantikannya dengan 
madu dan menjadi legenda yang kemudian ditiru oleh 
wanita-wanita pada masa kini. 

Menyembuhkan ‘luka dengan madu dengan cara 
demikian, dapat dilacak kembali di masa Mesir kuno pada 
ribuan tahun silam. Semasa perang dunia pertama dan ke-
2, madu dibuat obat salep untuk di oleskan pada luka 
dalam peperangan. Dan tahukan Anda, bahwa ternyata 
salah satu jenis pencampur yang digunakan adalah abu 
dan hasil pembakaran dedaunan tertentu. 

Adapun kandungan madu yang diyakini dapat 
bermanfaat mengobati luka biasa atau bahkan luka bakar 
yaitu adanya sejenis antibakteri dan higroskopis dalam 
madu, yaitu kemampuan menghisap air di sekelilingnya. 
Karena sifatnya yang dapat menghisap air dan cairan luka, 
maka madu otomatis menjadi encer dan menyebabkan 
enzim glukosa-oksidase bekerja aktif dan menghasilkan 
asam glukonik dan hidrogen peroxida (H202). Zat mi sangat 
labil dan terurai menjadi air (H2o) + 0 (oksigen nasendi) 
yang mempunyai sifat antibakteri yang sangat ampuh, 
sehingga luka tidak akan terkena infeksi. Tak lebih dan 5 
hari saja, diharapkan luka akan mengering dan mulai 
tumbuh jaringan baru. Kelebihan dan penggunaan madu 
ini, dibandingkan dengan salep biasa misalnya, karena 



Bab 5  Pengobatan Ala Nabi     127 

kain kasa (perban) tidak akan lengket pada kulit atau luka, 
sehinggaproses menggantinya menjadi lebih mudah. 

Namun seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran, 
kemudian ditemukannya penisilin sebagai bahan antibiotik, 
terapi pengobatan tradisional ini, berangsur-angsur disisih-
kan. Karena juga berdasarkan pertimbangan harga yang 
cukup mahal dan madu murni, dan juga munculnya madu 
palsu sehingga menjadikan khasiat madu sangat menurun. 
Namun masalah ketahanan obat yang diinisiasikan dalam 
penyalahgunaan antibiotik, menyebabkan kecerdasan kuno 
ini kembali dilirik orang, dan menarik perhatian dunia 
medis, sehingga menjadi bahan penelitian. Dan pembudi-
dayaan lebah madu dilakukan untuk dapat mengambil 
madu murni dalam jumlah cukup besar. Maka perlu juga 
dilakukan penelitian terhadap berbagai jenis dedaunan 
yang memiliki kandungan antibiotik, seperti daun kunyit, 
daun salam, dan yang lainnya, untuk dibakar dan 
dijadikan sebagai bahan aktif yang dicampur madu. Untuk 
kemudian digunakan sebagai sejenis salep yang dapat 
mengobati dan menyembuhkan luka. 

4. Terapi batuk 

Obat adalah suatu bahan yang digunakan untuk 
mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan 
seseorang dari penyakit. Pengobatan sudah dikenal sejak 
jaman dahulu, bahkan para nabi pun mempunyai cara-
cara tersendiri dalam hal pengobatan. Penyembuhan 
seseorang dari sakit adalah mutlak kekuasaan Allah, 
bukan kekuasaan manusia. Karena penyakit datang dari 
Allah, pasti Allah akan menurunkan obatnya. Rasulullah 
bersabda: 

Allah tidak akan menurunkan penyakit, kecuali 
menurunkan obatnya, maka berobatlah. [H R Ibnu 
Majah]. 
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Seseorang yang memberikan obat, baik obat-obatan 
moderen, tradisional, pengobatan cara Nabi, atau 
pengobatan alternatif yang lainnya, merupakan perantara-
perantara kesembuhan dari Allah (Asy Syu’ara: 80) 

فِِي  
ۡ
ش

َ
ُهَو ي

َ
ُت ف

ۡ
ا َمرِض

َ
   ��ذ

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku. 

Ketika mencari pengobatan alternatif, jangan sampai 
seseorang terjerumus kepada kemaksiatan, kesyirikan. 
Tetapi yang harus dibenarkan oleh syari’at Islam. 

Sesungguhnya, Allah tidak menjadikan obatnya di segala 
yang diharamkan terhadap kalian. [H R Thabrani]. 

Penyembuhan tanpa obat, maksudnya ialah 
penyembuhan tanpa obat kimiawi maupun obat-obatan 
moderen. Melainkan dengan pengobatan alternatif, yang 
bisa diterima ajaran Islam. Atau dengan kata lain, bisa 
disembuhkan tanpa menggunakan obat-obatan moderen 
yang berkembang dalam bidang medis.  

Pertahanan alamiah jauh lebih penting daripada obat-
obatan. Pada beberapa penyakit, terkadang tidak memerlu-
kan obat-obatan. Dengan kata lain, bisa disembuhkan 
tanpa menggunakan obat-obatan. Karena sebenarnya, 
tubuh manusia mempunyai antibodi atau pertahanan 
sendiri untuk melawan suatu penyakit. Biasanya 
pertahanan tubuh ini lebih baik daripada menggunakan 
obat-obatan. Beberapa penyakit yang sembuh dengan 
sendirinya, misalnya: influensa (selesma) dan masuk angin. 

Untuk membantu tubuh untuk memerangi, melawan 
dan mengatasi suatu penyakit, harus diutamakan dan 
diperhatikan tiga hal. Yaitu: menjaga kebersihan diri, 
banyak istirahat dan makan minum yang baik. 



Bab 5  Pengobatan Ala Nabi     129 

Bahkan pada penyakit parah, yang sangat memerlukan 
obat-obatan; tubuh sendirilah yang harus mengatasi 
penyakit tersebut. Obat-obatan hanya membantunya. 
Kebersihan diri, istirahat yang cukup dan makan minum 
yang baik, tetaplah menjadi prioritas utama. Sebagian dari 
cara-cara kesehatan, tidak dan tidak boleh tergantung 
kepada penggunaan obat. 

Sekalipun kita tinggal di daerah yang tidak ada obat-
obatan moderen, banyak hal yang dapat dilakukan untuk 
mencegah dan mengobati beragam penyakit yang umum 
dijumpai. Penyembuhan dengan air dapat membuat kita 
hidup tanpa obat-obatan. Akan tetapi, tidak seorang pun 
yang bisa hidup tanpa air. Karena lebih dari setengah (57%) 
tubuh kita berupa air. Apabila semua orang dapat 
menggunakan air dengan sebaik-baiknya, maka jumlah 
penyakit dan kematian - terutama pada anak-anak - 
mungkin dapat dihindari. In Sha Allah. 

Sebagai contoh, penggunaan air merupakan dasar, 
baik dalam pencegahan maupun dalam pengobatan 
mencret (diare). Di banyak daerah, diare merupakan 
penyebab paling umum dari kematian anak-anak balita. Air 
yang tercemar dan kotor sering menjadi penyebab dari 
penyakit tesebut. 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan 
diare, ialah merebus air sebelum dikonsumsi, diminum 
atau sebelum diolah dengan makanan. Tindakan ini sangat 
penting, terutama untuk bayi. Botol susu dan peralatan 
bayi, sebaiknya direbus terlebih dadulu sebelum 
digunakan. 

Mencuci tangan dengan air sabun setelah buang air 
besar, buang air kecil, sebelum makan dan sebelum 
memegang makanan, perlu dipentingkan juga. 
Penyembuhan dengan air diperlukan sekali bagi anak yang 
menderita dehidrasi atau kekurangan cairan akibat diare. 
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Dengan memberikan banyak air madu atau air garam 
kepada anak yang diare, maka dehidrasi insya Allah dapat 
dicegah, diperbaiki dan disembuhkan. 

Terapi air, juga bisa menyembuhkan beberapa 
penyakit. Bahkan minum air sebanyak-banyaknya pada 
pagi hari sangat baik untuk kesehatan terutama untuk 
batuk. Sebanyak-banyaknya di sini maksudnya janganlah 
berlebih-lebihan. Karena lambung harus mampu 
menerimanya. Rasulullah saw juga mengisaratkan, bahwa 
lambung dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk 
makanan, sepertiga untuk udara dan sepertiga untuk 
minuman. 

5. Terapi penyakit pes 

Dalam shahih Bukhari Muslim diriwayatkan bahwa 
Sa’d bin Abi Waqas bertanya kepada Usamah bin Zaid 
tentangapa yang ia dengar dari Rasulullah saw mengenai 
penyakit pes. Usamah berkata bahwa Rasulullah saw 
bersabda: 

“Penyakit pes adalah hukuman yang ditiupkan kepada 
Bani Israil dan orang-orang sebelum kalian. Maka jika 
kalian mendengar bahwa suatu negeri terserang penyakit 
pes, janganlah memasukinya. Tapi jika pes menimpa 
negeri yang kalian tinggali, janganlah kalian keluar dari 
wilayah itu.” 

Cara inilah yang dipakai hingga sekarang in untuk 
mengantisipasi wabah pes. Kalau sebuah desa misalnya 
terserang wabah tersebut, mereka menerapkan sistem 
karantina. Yakni dengan cara melarang setiap orang dalam 
desa itu untuk keluar, di samping juga melarang orang di 
luar desa untuk masuk, terkecuali tenaga medis dan regu 
penolong. Dengan demikian, wabah penyakit itu dapat 
dicegah sehingga tidak tersebar ke luar desa dan mereka 
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yang sakit bisa berkumpul di satu tempat sehingga 
memudahkan poeses penyembuhan dan pengobatannya. 

Dalam shahih Bukhari Muslim juga diriwayatkan 
bahwa Rasulullah saw bersabda:  

“Pes berarti mati sahid bagi setiap muslim.” 

Secara bahasa, pes adalah sejenis wabah. Dalam istilah 
kesehatan, pes adalah pembengkakan mematikan dan 
ganas yang menyebabkan radang akut dan menyakitkan 
dengan cepat mengubah wilayah terinfeksi menjadi 
berwana hitam, hijau atau coklat. Segera setelah ini, borok 
mulai tumbuh di sekitar wilayah yang terkena. Pes 
biasanya menyerang tiga bagian tubuh, yaitu ketiak, 
belakang telinga, ujung hidung atau jaringan tubuh yang 
lunak. 

Aisyah meriwayatkan bahwa dirinya bertanya kepada 
Rasulullah saw tentang pes. Nabi bersabda: “Suatu kelenjar 
seperti kelenjar unta yang tampak di bagian belakang 
ketiak dan sejenisnya.”  

Para dokter mengatakan bahwa infeksi berbahaya 
terjadi pada daging tubuh yang lembut, seperti ketiak atau 
belakang telinga, infeksi itu dinamakan pes. Pes 
disebabkan oleh darah yang rusak atau busuk (terinfeksi 
hama yang membawa penyakit dan hewan pengerat). 
Darah yang terinfeksi merusak organ tubuh yang 
diserangnya kadang menyebabkan pendarahan dan nanah. 
Dalam hal ini, organ yang terinfeksi mengalirkan darah 
yang terinfeksi menuju jantung sehingga menyebabkan 
muntah, ketidaksadaran dan detak jantung yang cepat. 
Meskipun pes menggambarkan setiap radang yang 
mengirim darah rusak menuju jantung, kadangkala 
menjadi fatal. Pes terutama menggambarkan infeksi yang 
menyerang jaringan tubuh yang lunak. Karena darah yang 
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terinfeksi sudah busuk, banyak organ tubuh menolak 
darah tersebut kecuali organ yang lemah. 

Jenis pes yang paling buruk adalah pes yang 
menyerang belakang telinga dan pes yang menyerang 
ketiak karena bagian tersebut lebih dekat dengan organ-
organ tubuh penting. Peluang untuk sembuh bagi yang 
menderita pes hitam sangat kecil. Sedangkan pes merah 
dan kuning kurang berbahaya. Pes terjadi tiba-tiba di 
wilayah yang terpolusi, tapi kata ini sebenarnya 
melukiskan setiap wabah, sebagaimana kami telah 
kemukakan dan Al-Khalil telah menyetujuinya. 

Kata wabah lebih umum dibandingkan (kata) pes. 
Setiap pes adalah wabah, namun tidak setiap wabah 
adalah pes. Pes menyebabkan infeksi, koreng, dan 
peradangan membahayakan di wilayah-wilayah tubuh yang 
kami gambarkan. Menurut penulis, hal ini hanyalah gejala-
gejala pes, karena para dokter yang melakukan observasi 
secara visual menyebutnya sebagai gejala-gejala pes. 

Kata pes mengandung tiga pengertian. Pertama, gejala-
gejala penyakit yang diamati dan dicatat oleh para dokter. 
Kedua, kematian mendadak yang terjadi terhadap orang-
orang yang tertimpa pes, sebagaimana sabda Rasulullah 
saw, “Pes berarti mati sahid bagi setiap muslim.” Ketiga, 
penyebab terjadinya penyakit. Dalam sebuah hadits shahih 
disebutkan, “Pes adalah hukuman yang ditimpakan kepada 
Bani IsraiL,” Selain itu, pes disebutkan dalam hadits lain, 
“Sesungguhnya pes diakibatkan oleh sentuhan jin.” 
Rasulullah saw juga bersabda, “Pes adalah akibat do‘a 
seorang Nabi.” 

Para dokter tidak bisa menyangkal alasan-alasan yang 
telah kami sebutkan yang menjelaskan mengapa pes 
terjadi, meskipun mereka menganggap tidak ada bukti fisik 
yang mendukungnya. 
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Para utusan Allah menggambarkan persoalan-
persoalan ghaib, sedangkan keahlian para dokter berkaitan 
dengan gejala-gejala fisik pes. Para dokter berpendapat 
bahwa pes tidak melibatkan jiwa karena tidak ada 
hubungan yang erat antara jiwa dan penderitaan tubuh 
akibat penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Tetapi 
mereka juga tidak memberikan bukti-bukti material yang 
mendukung pendapat mereka. 

Hanya orang yang sangat bodoh yang akan 
mengingkari pengaruh jiwa terhadap tubuh dan sifat 
manusia secara keseluruhan. Allah swt memberikan 
kepada jiwa kekuatan tertentu melebihi kekuatan tubuh 
keturunan Adam pada saat wabah melanda atau udara 
tidak sehat. Pengaruh jiwa dapat dilihat saat tubuh 
menderita penyakit yang disebabkan oleh zat-zat yang 
merusak, terutama ketika darah, sperma, atau cairan 
empedu hitam teriritasi. Ketika tubuh didera emosi dan 
penyakit semacam itu, penyakit jahat akan menguasai 
tubuh. Kecuali jika penderita menolak kekuatan jahat 
tersebut dengan kekuatan yang lebih besar, seperti 
berdzikir kepada Allah, berdo’a kepada-NYa, menyeru dan 
memohon kepada-NYa, bersedekah, dan membaca al-
Qur’an. Dengan demikian, para malaikat akan turun 
mengalahkan dan menetralisasi pengaruh kekuatan jahat. 
Kami telah berhasil mencoba metode ini beberapa kali - 
hanya Allah yang berkuasa menghitungnya dan kami 
menyaksikan pengaruh luar biasa dan kekuatan positif 
seperti itu (jiwa-jiwa yang baik). 

Dalam memperkuat ketetapan hati seseorang dan 
membebaskan dari unsur-unsur buruk pada taraf awal, 
metodeini hampir tak pernah gagal. Jika orang merasa 
keburukan menghampiri, seharusnya ia segera 
mengarahkan diri untuk melakukan berbagai perbuatan 
baik. Sebagaimana telah kamijelaskan, dengan cara ini 
perbuatan baik itu akan menghalangi dan menolak 
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kekuatan (jiwa-jiwa) yang jahat. Ini adalah obat yang baik. 
Dalam hal ini, Allah akan menuntun orang tersebutmenuju 
keberhasilan. Jika Allah memutuskan bahwa ketentuan 
takdir-Nya harus terjadi, Dia akan menjauhkan hati 
hamba-Nya dan pengetahuan dan niatan untuk melaksa-
nakan perbuatan baikitu. Akibatnya, hamba tersebut tidak 
punya keinginan untukmelaksanakan perbuatan baik itu 
sehingga apa yang telah Allah putuskan terjadi. 

Kami akan menekankan kembali fakta bahwa polusi 
udara memiliki peran penting dalam menimbulkan pes. 
Udara menjadi tidak sehat ketika tercemar materi-materi 
yang merusak atau zat-zat penyebab polusi. Ini bisa terjadi 
kapan saja, meskipun biasanya pada akhir musim panas 
dan muslin gugur karena pada waktu-waktu tersebut (dan 
ketika udara sangat terpolusi) ekskresi cairan empedu akut 
akan terakumulasi selama musim panas. Tetapi tidak akan 
matang pada akhir musim. Karena pada musim gugur 
udara biasanya dingin, ekskresi-ekskresi yang belum 
matang dan terakumulasi tersebut menjadi panas, mulai 
membusuk dan hancur hingga menimbulkan penyakit-
penyakit yang buruk. Ini akan menjadi masalah terutama 
ketika tubuh yang akan menerima penyakit-penyakit 
tersebut menjadi tidak aktif atau lamban dan adanya 
penumpukan materi rusak. Akibatnya, tubuh menjadi sulit 
menangkal penyakit. Kami ingin menyatakan bahwa 
musim terbaik adalah musim semi, terutama udaranya. 
Hipokrates berkata, “Musim gugur membawa macam-
macam penyakit terburuk dan mematikan. Sebaliknya, 
musim semi merupakan musim terbaik dan memiliki angka 
kematian terkecil.” Pada muslin semi dan panas, biasanya 
banyak ahli obat dan pengurus jenazah berhutang. 
Sebaliknya, musim gugur adalah musim membahagikan 
dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh mereka karena 
membawa rezeki, juga sebab banyak orang yang sakit dan 
meninggal. 
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Rasulullah saw melarang umat muslim memasuki 
daerah yang terserang pes. Bahkan melarang umatnya 
yang secara kebetulan berada di daerah yang terserang pes 
meninggalkan daerah tersebut. Larangan itu merupakan 
tindakan pencegahan terbaik karena jika seseorang 
memasuki daerah yang terserang penyakit pes, berarti ia 
membuka dirinya terhadap risiko terinfeksi yang 
merugikan. Menantang bahaya seperti itu berarti 
menentang agama dan akal sehat. Menjauhkan diri dari 
daerah-daerah yang terserang pes merupakan lagkah 
pencegahan yang diperintahkan Allah swt kepada manusia. 
Dalam hal ini manusia harus melaksanakan pantangan 
atau tindakan pencegahan dengan menghindari wilayah-
wilayah dan udara yang terkontaminasi. Larangan 
Rasulullah saw kepada umat muslim untuk meninggalkan 
wilayah yang terserang wabah itu mengandung dua 
kemungkinan makna. Pertama, mendorong hati manusia 
untuk bertawakal kepada Allah dengan penuh kesabaran 
dan ridha atas keputusan-Nya. Kedua, para ahli 
kedokteran mengatakan bahwa cara terbaik menjaga diri 
agar tidak sakit sebelum dan selama berlangsungnya 
wabah adalah membantu tubuh menghilangkan cairan-
cairan dan kelembaban yang merugikan, melakukan 
pantangan dan secara umum memelihara kekeringan 
tubuh. Mereka mengingatkan untuk tidak berolah raga dan 
mandi. Karena, biasanya tubuh manusia mengandung zat-
zat merugikan dan tidak berfungsi dan kadang-kadang 
dapat dihidupkan kembali melalui olah raga dan mandi. 
Lalu zat-zat tersebut akan bercampur dengan zat lain yang 
bermanfaat dalam tubuh sehingga mengakibatkan 
timbulnya beberapa penyakit. Karena itu, ketika pes 
menyerang suatu negeri, hal terpenting yang dapat 
dilakukan adalah tetap. 

ΩΩΩ 
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Bab 

6 
Melatih Kedisiplinan 

Anak 

Meskipun kita mencoba mengajarkan anak-anak kita semua tentang 
kehidupan, anak-anak. kita telah mengajarkan kita semua tentang 

kehidupan.  
Angiela Schwindt 

Kedisiplinan merupakan hal penting untuk diajarkan 
dan dilatihkan kepada anak. Dengan demikian, pemba-
hasan pertama dalam bab ini adalah pengertian disiplin. 

A. Pengertian Disiplin 

Konsep populer dari “disiplin“ adalah sama dengan 
“hukuman”. Menurut konsep ini disiplin digunakan hanya 
bila anak melanggar peraturan dan perintah yang diberikan 
orang tua, guru atau orang dewasa yang berwenang 
mengatur kehidupan bermasyarakat tempat anak itu 
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tinggal. Hal ini sesuai dengan Sastrapraja yang berpen-
dapat bahwa: Disiplin adalah penerapan budaya kearah 
perbaikan melalui pengarahan dan paksaan.  

Sementara itu Elizabet B. Hurlock dalam perkem-
bangan anak menjelaskan bahwa disiplin berasal dari kata 
yang sama dengan “disciple”, yakni seorang yang belajar 
dari atau secara suka rela mengikuti seorang pemimpin. 
Orang tua dan guru merupakan pemimpin dan anak 
merupakan murid yang belajar dari mereka cara hidup 
yang menuju kehidupan yang berguna dan bahagia, jadi 
disiplin merupakan cara masyarakat (sekolah) mengajar 
anak perilaku moral yang disetujui kelompok. 

Lebih lanjut Made Pidarta mendefinisikan “disiplin” 
adalah tata kerja seseorang yang sesuai dengan aturan dan 
norma yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, seorang 
guru dikatakan berdisiplin bekerja, kalau ia bekerja dengan 
waktu yang tepat, taat pada petunjuk atasan, dan 
melakukan kewajiban sesuai dengan norma-norma yang 
berlaku dalam mendidik dan mengajar dari berbagai 
pendapat diatas jelaslah bahwa disiplin terkait dengan 
peraturan  yang  berlaku  di  lingkungan  hidup  seseorang,  
dan seseorang dikatakan berdisiplin jika seseorang itu 
sepenuhnya patuh pada peraturan atau norma-norma.  

Menurut Charles Schaefer disiplin adalah sesuatu yang 
mencakup pengajaran, bimbingan atau dorongan yang 
dilakukan oleh orang dewasa yang bertujuan untuk 
menolong anak belajar untuk hidup sebagai makhluk sosial 
dan untuk mencapai pertumbuhan serta perkembangan 
mereka yang optimal. 

Disiplin merupakan sebuah kata yang sangat dijauhi 
oleh anak-anak di sekolah maupun di rumah, tentu untuk 
menumbuhkan kedisiplinan diri diperlukan dari beberapa 
pihak. Pihak pertama adalah anak itu sendiri, orang tua, 
lingkungan (masyarakat) dan lingkungan sekolah manakala 
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si anak tersebut masih dalam proses pendidikan di sekolah. 
Sekolah adalah tempat yang sangat baik untuk 
mendisiplinkan anak, tentu tidak meninggalkan disiplin 
yang ditanamkan dari rumah. Rumah adalah tempat yang 
pertama kali untuk mengenalkan bagaimana anak menjadi 
disiplin dalam segala aspek kehidupan. Anak akan 
mengenal disiplin manakala orang tua sebagai lingkungan 
pertama mengenalkan disiplin dalam segala aktivitasnya di 
rumah yang kemudian dapat diwujudkan di luar rumah 
(walaupun di luar rumah akan sangat berbeda kondisinya 
dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di rumah). 
Seorang anak yang dari rumah sudah diajarkan disiplin 
akan merasa asing jika ada teman sebaya atau lebih tua 
tetapi tidak disiplin akan tetapi kalau penanaman karakter 
cukup baik maka anak akan tetap mempertahankan yang 
ditanamkan oleh orang tuanya dan ini juga tergantung 
kondisi masyarakatnya mendukung atau tidak.  

Disiplin didefinisikan sebagai latihan dalam bertingkah 
laku. Disiplin termasuk cara masyarakat dalam mengajar-
kan anak mengenai perilaku moral yang disetujui kelompok 
untuk memberitahu pada anak mana yang baik dan mana 
yang tidak baik, di mana di dalamnya diperlukan unsur 
kesukarelaan dan adanya kesadaran diri. Artinya, kemauan 
dan kemampuan untuk berperilaku sesuai aturan yang 
disetujui kelompok muncul dari dalam diri tanpa adanya 
paksaan. Oleh karena itu dalam mengajarkan disiplin 
sebaiknya tidak ada paksaan dari orang tua atau pun guru 
sebagai pemimpin, sehingga anak atau siswa akan 
berdisiplin karena adanya kesadaran dari dalam diri anak 
itu sendiri, bukan paksaan.  Dengan demikian maka anak 
akan dapat mengetahui dan tujuan dari disiplin adalah 
untuk kehidupan yang lebih baik dan berguna untuk 
kebahagiaannya sendiri, terutama karena berhubungan 
dengan keterampilan sosial dan self esteem atau konsep 
diri anak. 
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Allah swt berfirman dalam surat Al-Ashr ayat 1-3: 

َعۡصِ ٱوَ 
ۡ
نَسٰنَ ٱإِن�   
 ل ِ

ۡ
ِف ُخۡسٍ  ل

َ
   �ل

�
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�
  ل

ْ
َءاَمُنوا

 وَ 
ْ
وا

ُ
ٰلَِحٰتِ ٱَعِمل ِ  لص�  ب

ْ
َقِّ ٱَوتََواَصۡوا ِ  لۡ  ب

ْ
ۡبِ ٱَوتََواَصۡوا

   2 لص�

Terjemahannya; 1. Demi masa. 2. Sesungguhnya 
manusia itu benar-benar dalam kerugian, 3. Kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 
dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 
dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. 

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya menanam-
kan disiplin baik pada anak maupun orang tua dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari. Dijelaskan betapa 
meruginya orang-orang yang tidak mampu menggunakan 
waktu sebaik-baiknya dalam mengerjakan amalan-amalan 
shaleh dalam hal ini disiplin dalam menggunakan waktu 
sebaik-baiknya. 

B. Disiplin pada Anak 

Orang tua dapat melatih kedisiplinan antara lain 
dengan pemberian aturan, mengajarkan toilet-training 
sejak tahun-tahun pertama kehidupannya. Setiap anak 
pada dasarnya sama, yakni akan menjadikan setiap 
pengalaman hidupnya untuk belajar; aturan dari orang tua 
akan diserap dan suatu saat akan dipakai untuk mengatasi 
masalahnya. Ketika penanaman nilai dilakukan secara 
keras (mungkin istilah disiplin tinggi), maka mungkin nilai 
ini akan ditolak atau akan diterima anak tetapi anakpun 
suatu saat akan mentransfer nilai ini dalam hidupnya 
termasuk dengan konsep sertaannya yakni kekerasan 
dalam mengajarkan nilai tersebut. 
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Orang tua yang selalu mengajarkan nilai tanpa 
penjelasan, sering disebut orang tua dengan pola asuh 
otoriter. Orang tua tidak memberi cukup penjelasan 
mengapa nilai tersebut harus dipatuhi anak. Anak tertentu 
mungkin pasif agresif, melakukan penentangan secara 
diam-diam di belakang orang tua, tetapi ada yang 
menggunakan agresif langsung dengan membangkang. 
Orang tua perlu memahami karakter anak yang khas. 
Biasanya dapat diketahui dari reaksi anak dan perilakunya 
sehari-hari. Untuk menghindari trauma emosional ketika 
pengajaran disiplin, mestinya orang tua telaten, disertai 
kasih sayang dan ketika kemampuan kognitifnya semakin 
berkembang maka hendaklah lebih dialogis ketika 
mengajarkan kedisiplinan ini. 

Dalam arti luas, disiplin berarti mengajar atau 
mengacu pada satu set aturan yang mengatur perilaku. 
Dalam arti sempit, itu mengacu pada tindakan yang 
diambil untuk menegakkan aturan setelah ketidakpatuhan. 
Batas pengaturan mengacu menetapkan aturan atau 
pedoman perilaku. Misalnya, orang tua dapat menempat-
kan batasan pada jumlah waktu anak-anak dihabiskan 
menonton televisi atau chatting online.  

Perawat dapat membantu orang tua membangun 
realistas konkret mengenai "aturan." Batas pengaturan dan 
disiplin yang positif, komponen yang diperlukan dari 
membesarkan anak dan melayani beberapa fungsi yang 
berguna karena mereka membantu anak-anak: 

1. mencapai target sesuai kemampuan dan kapasitas anak; 
2. menyalurkan perasaan yang tidak diinginkan ke dalam 

kegiatan yang konstruktif; 
3. melindungi diri dari bahaya; 
4. mempelajari perilaku yang dapat diterima secara sosial. 

Anak-anak ingin dan perlu batas. Kebebasan tidak 
terbatas adalah ancaman bagi keamanan dan keselamatan 
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mereka. Dengan menguji batas yang dikenakan pada 
mereka, anak-anak belajar sejauh mana mereka dapat 
memanipulasi lingkungan mereka dan mendapatkan 
jaminan dari mengetahui bahwa orang lain disatu sisi 
untuk melindungi mereka dari bahaya potensial. 

1. Tujuan disiplin 

a. Untuk memberikan dorongan, pertimbangan yang 
sehat, nilai-nilai dan cara-cara instrumental untuk 
mencapai disiplin diri sendiri. 

b. Disiplin menolong anak-anak untuk membangun 
kontrol diri mereka, dan membentuk suatu tingkah 
laku yang baik. 

c. Disiplin akan membentuk anak-anak, membimbing 
mereka, dan membentuk suatu tingkah laku yang 
baik. 

d. Membantu mereka mengambil proses kogitif dan nilai-
nilai yang tepat untuk diri mereka. 

e. Disiplin akan dapat membentuk keputusan sendiri 
dan memilih tingkah laku mereka yang sesuai dengan 
keadaan mereka. 

2. Prinsip-prinsip pendekatan orang tua pada disiplin 

a. Orang tua harus membantu anak-anak menghargai 
nilai-nilai belajar dan hasil tingkah laku mereka. 
Orang tua yang menghargai dan memberikan hadiah 
pada tingkah laku yang disetujui dan memberikan 
hukuman pada tingkah laku yang tidak disetujui, 
dapat membantu anak-anak untuk mengetahui 
akibat-akibat  perbuatan mereka. 

b. Orang tua harus menentukan dengan jelas perbedaan 
diantara menyakiti perasaan dan pembalasan, dan 
diantara pengajaran melalui disiplin dan melalui 
hukuman. 

c. Orang tua perlu meninjau kembali dan mengambil 
pelajaran dan pengalaman mereka sendiri pada waktu 
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masa kecil saat diajarkan tentang berdisiplin dan 
mengenali sikap dan tingkah lakunya dulu, 
misalnya:harapan-harapan yang terlalu menuntut 
secara berlebihan. 

3. Cara umum yang digunakan dalam mendisiplinkan 
anak-anak dan remaja 

a. Disiplin otoriter  

Peraturan agar anak mematuhinya tanpa memberi 
penjelasan tentang alasan-alasan pemberlakuan 
tersebut. Hukuman yang kejam dan keras dianggap 
sebagai cara untuk menghindari dilanggarnya suatu 
peraturan, sedangkan memberi hadiah dianggap 
mendorong anak untuk mengharapkan sogokan agar 
melakukan kewajibannya. 

b. Disiplin yang lemah  

Disiplin bentuk ini berkembang sebagai proses 
terhadap disiplin otoriter yang dialami banyak orang 
dewasa dalam masa kanak-kanaknya. 

c. Disiplin demokratis  

Diusahakan agar anak mengerti dengan peraturan, 
hukuman disesuaikan dengan kesalahan, pemberian 
hadian terutama dalam bentuk pujian dan pengakuan 
sosial. 

Untuk mengatasi perilaku, orang tua perlu menerap-
kan tindakan disiplin yang tepat. Banyak pendekatan yang 
tersedia. Penalaran menjelaskan mengapa suatu tindakan 
yang salah dan biasanya cocok untuk anak-anak, terutama 
ketika isu-isu moral yang terlibat. Namun, anak-anak tidak 
bisa diharapkan untuk "melihat sisi lain" karena 
egosentrisme mereka. Anak-anak dalam tahap pra operasi 
perkembangan kognitif (balita dan anak prasekolah) 
memiliki kemampuan terbatas untuk membedakan antara 
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sudut pandang mereka dan orang lain. Kadang-kadang 
anak-anak menggunakan "penalaran" sebagai cara untuk 
mendapatkan perhatian. Sebagai contoh, mereka mungkin 
berbuat jahat, berpikir orang tua akan memberi mereka 
penjelasan panjang kesalahan dan mengetahui bahwa 
perhatian negatif lebih baik daripada tidak ada perhatian. 
Ketika anak-anak menggunakan teknik ini, orang tua 
harus mengakhiri penjelasan dengan menyatakan, "Ini 
adalah aturan, dan ini adalah bagaimana saya 
mengharapkan Anda untuk berperilaku. Saya tidak akan 
menjelaskan lebih jauh." 

Sayangnya, penalaran sering dikombinasikan dengan 
omelan, yang kadang-kadang mengambil bentuk rasa malu 
atau kritik. Sebagai contoh, orang tua mungkin 
menyatakan, "Kamu adalah anak nakal karena memukul 
adikmu." Anak-anak mengambil komentar seperti serius 
dan secara pribadi, percaya bahwa mereka buruk. 

Penguatan positif dan negatif adalah dasar dari 
modifikasi perilaku teori-perilaku yang dihargai akan 
diulang; Perilaku yang tidak di hargai akan padam. 
Menggunakan imbalan adalah  pendekatan yang positif. 
Dengan mendorong anak-anak untuk berperilaku dengan 
cara tertentu, orang tua dapat mengurangi kecenderungan 
untuk berbuat jahat. Dengan anak-anak, menggunakan 
bintang kertas merupakan metode yang efektif. Untuk 
anak-anak, "sistem tanda" yang tepat, terutama jika 
sejumlah bintang atau tanda menghasilkan hadiah khusus, 
seperti perjalanan ke bioskop atau buku baru. Dalam 
perencanaan sistem reward, orang tua harus menjelaskan 
perilaku yang diharapkan pada anak dan membangun 
imbalan yang memperkuat. Mereka harus menggunakan 
grafik untuk merekam bintang atau tanda dan selalu 
memberikan hadiah yang diterima segera. Persetujuan lisan 
harus selalu menemani imbalan ekstrinsik. 
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Konsisten perilaku mengabaikan akhirnya akan mema-
damkan atau meminimalkan tindakan. Meskipun pende-
katan ini terdengar sederhana, sulit untuk menerapkan 
secara konsisten. Orang tua sering "menyerah" untuk pola 
disiplin sebelumnya. Akibatnya, perilaku sebenarnya 
diperkuat karena anak belajar bahwa kegigihan sebagai 
perhatian orang tua. Untuk dapat menerapkan secara 
efektif, orang tua harus (1) memahami proses, (2) mencatat 
perilaku yang tidak diinginkan sebelum menggunakan 
mengabaikan untuk menentukan apakah ada masalah dan 
untuk membandingkan hasil setelah mengabaikan dimulai, 
(3) menentukan apakah perhatian orang tua bertindak 
sebagai penguat, dan (4) menyadari "meledak respon." 
Tanggapan meledak adalah fenomena yang terjadi ketika 
meningkat perilaku yang tidak diinginkan setelah 
mengabaikan dimulai karena anak adalah "menguji" orang 
tua untuk melihat apakah mereka serius tentang rencana 
tersebut. Strategi konsekuensi melibatkan memungkinkan 
anak-anak untuk mengalami hasil perilaku mereka. Ini 
mencakup tiga jenis: 

1. Natural: perilaku yang terjadi tanpa intervensi apapun, 
seperti menjadi terlambat dan harus membersihkan 
meja makan. 

2. Logical: Mereka yang secara langsung berhubungan 
dengan aturan, seperti tidak diizinkan untuk bermain 
dengan mainan lain sampai yang digunakan adalah 
menyingkirkan. 

3. Tidak berhubungan dengan perilaku mereka yang 
dikenakan sengaja, seperti tidak diperbolehkan bermain 
sampai pekerjaan selesai atau penggunaan waktu 
selesai. 

Konsekuensi alami atau logis lebih disukai dan efektif 
jika berarti bagi anak-anak. Misalnya, konsekuensi alami, 
berada dikamar yang berantakan dapat mendorong 
perilaku membersihkan dan tidak mengizinkan teman-
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teman sampai ruangan rapi bisa memotivasi! Penarikan 
hak sering merupakan konsekuensi yang tidak terkait. 
Setelah anak mengalami konsekuensi, orang tua harus 
menahan diri dari komentar apapun karena kecen-
derungan umum bagi anak untuk mencoba menempatkan, 
menyalahkan dan memaksakan aturan. 

Waktu habis (time out) adalah penyempurnaan dari 
praktek umum mengirim anak ke kamarnya dan 
merupakan jenis konsekuensi yang tidak terkait. Hal ini 
didasarkan pada premis menghilangkan penguat/fasilitas 
(yaitu, kepuasan atau perhatian anak menerima dari 
kegiatan tersebut). Ketika ditempatkan di tempat terisolasi, 
anak-anak menjadi bosan dan akibatnya setuju untuk 
berperilaku baik untuk masuk kembali ke kelompok 
keluarga. Waktu habis (time out) dapat menjadi pemecahan 
masalah pendekatan disiplin lainnya. Tidak ada hukuman 
fisik yang terlibat; tidak ada penjelasan alasan atau 
memarahi diberikan; dan orang tua tidak perlu hadir untuk 
semua time-out. Waktu habis (time out) menawarkan anak 
dan orang tua instropeksi diri. waktu. Agar efektif, time out 
harus direncanakan terlebih dahulu. 

Hukuman fisik yang paling sering adalah bentuk 
pukulan (Larzelere, 2008). Berdasarkan prinsip-prinsip 
terapi permusuhan, selain menimbulkan rasa sakit melalui 
memukul menyebabkan penurunan perilaku jangka 
pendek. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan 
serius: (1) mengajarkan anak-anak bahwa kekerasan dapat 
diterima; (2) mungkin secara fisik membahayakan anak jika 
itu adalah hasil dari kemarahan orang tua; dan (3) anak-
anak menjadi "terbiasa" untuk memukul, membutuhkan 
hukuman fisik yang lebih berat dari waktu ke waktu. 
Memukul dapat mengakibatkan cedera fisik dan psikologis 
yang parah, dan mengganggu interaksi orang tua-anak 
(Kain, 2008). Selain itu, ketika orang tua tidak sekitar, 
anak-anak cenderung berperilaku buruk karena mereka 
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belum belajar untuk berperilaku dengan baik untuk 
kepentingan mereka sendiri. Penggunaan hukuman fisik 
juga dapat mengganggu perkembangan anak untuk 
penalaran moral. 

1. Disiplin 

a. Mengajar untuk mengikuti ajaran dari seseorang 
pemimpin,mendidik anak berbuat seoptimal mungkin 
sesuai potensi yang dimiliki. 

b. Tujuannya adalah: 

1) Jangka pendek: Membuat anak terlatih dan 
terkontrol melalui ajaran yang pantas dan tidak 
pantas. 

2) Jangka panjang: Untuk perkembangan pengen-
dalian diri sendiri dan pengarahan diri sendiri (self 
control dan self direction). 

c. Penyebab Indisiplin pada Anak Adalah : 

1) Orang tua selalu merasa   bersalah 
2) Orang tua selalu ragu-ragu 
3) Orang tua yang memberi hukuman dan hukuman 

itu ditarik kembali. 

d. Upaya Mendisiplinkan Anak: 

1) Tegas dan tetap ramah. 
2) Membiarkan masuk ke dalam air dan bermain-

main disana, menjerit dan berteriak waktu sedang 
aktif, lantai yang kotor kala anak sedang bermain. 

3) Beri kesempatan pada anak bahwa rasa marah  itu 
normal. 

4) Jangan selalu mengatakan ” Apakah kamu ingin 
......! ” 

5) Jangan terlalu banyak memberi alasan (Usia 1-3 
tahun ). 

6) Perlukah menghukum anak. 
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7) Hukuman bukan satu-satunya cara untuk  
menegakkan disiplin. 

8) Sumber utama menegakkan disiplin untuk 
lingkungan keluarga rukun. 

9) Tiga kawasan disiplin: 

a) Daerah hijau: Mencakup tingkah laku yang 
diperbolehkan atau diinginkan. 

b) Daerah kuning: Tingkah laku tidak ideal tapi 
alasan tertentu kita tolerir. 

c) Daerah merah: Tingkah laku yang tidak 
diijinkan. 

2.  Meminimalkan perilaku 

Anak-anak mungkin juga salah berperilaku karena 
aturan yang tidak jelas atau diterapkan secara konsisten. 
Bertindak diluar perilaku yang seharusnya seperti amarah, 
akibat dari frustasi yang tak terkendali, marah, depresi, 
atau nyeri. Pendekatan terbaik adalah struktur interaksi 
dengan anak-anak untuk mencegah atau meminimalkan 
perilaku yang tidak dapat diterima. 

C. Pedoman Umum Pelaksanaan Disiplin 

Terlepas dari jenis disiplin yang digunakan, prinsip-
prinsip tertentu sangat penting untuk memastikan 
efektivitas pendekatan. Banyak strategi, seperti modifikasi 
perilaku, hanya dapat dilaksanakan secara efektif ketika 
prinsip konsistensi dan waktu yang diikuti. Pola penegakan 
intermiten atau sesekali sebenarnya memperpanjang 
perilaku yang tidak diinginkan karena anak-anak belajar 
bahwa jika mereka terus-menerus, akhirnya diperbolehkan. 
Menunda hukuman melemahkan niat, dan praktek-praktek 
seperti mengatakan anak "Tunggu sampai ayahmu pulang," 
tidak hanya efektif tetapi juga menyampaikan pesan-pesan 
negatif tentang orang tua lainnya. 
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D. Jenis Disiplin pada Berbagai Usia 

1. Usia 0-3 tahun  

a. Pelihara lingkungan yang terlalu bebas. 
b. Singkirkan barang-barang yang berbahaya yang dapat 

ia jangkau  
c. Apabila mereka meraih sesuatu yang berbahaya, 

segera ambil secara perlahan-lahan dengan mem-
bujuknya jangan pernah melakukan kekerasan 
dengan memukul atau memarahi mereka. 

2. Usia 3-5 tahun  

Pada usia ini anak-anak akan tumbuh dan memulai 
mengerti hubungan antara tindakan dan konsekuensi. 
Yakinkan bahwa mereka akan menaati peraturan yang 
dibuat dirumah. Peraturan harus dijelaskan kepada anak. 
Jangan menghukum sebelum menjelaskan apa kesalahan 
yang mereka perbuat. 

3. Usia 6-8 tahun  

a. Ada tahap kritis bagi masa perkembangan 
kepribadian anak. Tahap yang paling penting adalah 
saat memasuki usia sekolah. Disekolah banyak 
peraturan dan tuntutan terhadap tanggungjawab, ia 
harus patuh pada guru, padahal waktu balita ia bisa 
berteriak dan bernyanyi dimana saja. 

b. Peraturan dan hukuman efektif digunakan. Anak 
akan mempercayai ucapan kita, jangan memberikan 
dua pilihan tanpa menjelaskan untung ruginya 
pilihan tersebut. 

c. Banyak cara untuk menumbuhkan disiplin pada 
toddler misalnya, kapan ia makan, minum, bermain, 
tidur. Sedang pada anak sekolah dasar disiplin ini 
ditambah lagi dengan kapan ia belajar, kapan ia 
harus menonton TV. Orang tua memang perlu 
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memberikan perhatian akstra pada tahap kritis ini 
akan lebih mudah mengarahkan sejak dini daripada 
saat remaja. 

4. Usia 9-12 tahun  

a. Usia ini anak dapat dibuat disiplin dengan peraturan-
peraturan yang alamiah. Ajarkan kepada mereka 
untuk memiliki rasa tanggung jawab. 

b. Pada saat anak bertambah dewasa mereka masing-
masing cenderung berdisiplin sendiri. Anak mulai 
berharap mendapatkan penghargaan dari teman-
temannya. 

c. Jika orang tua berharap ingin merubah tingkah laku 
anaknya, dia harus mempengaruhi teman anaknya 
dalam bertingkah laku. 

5. Usia 13 tahun keatas  

Pada usia ini anak-anak tahu apa yang seharusnya ia 
kerjakan. Pada usia ini anak mulai menetukan pilihannya 
sendiri, mulai dari pakaian, makanan, teman, dan 
sebagainya. 

E. Penggunaan Kekerasan dalam Disiplin 

Apakah pukulan dipakai sebagai pendekatan disiplin ? 

1. Disiplin seharusnya menolong anak-anak bagaimana 
mengontrol tingkah laku, pukulan tidak dianjurkan pada 
anak-anak dan tidak seharusnya mereka tahu. 

2. Banyak orang tua memperhatikan bahwa setelah 
anaknya dipukul, mereka memboikot tapi dengan segera 
menarik perhatian anak - anaknya kembali. 

3. Tidakkah kekerasan akan mengajarkan anak menjadi 
egois? Anak-anak harus tahu bahwa mereka akan 
menjadi dewasa. Disiplin yang baik mengajarkan anak-
anak untuk menghargai orang lain yang lebih tua. Rasa 
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hormat dapat diperoleh dengan jalan melatih anak-anak 
menumbuhkan rasa hormat dan membantu mereka 
membangun dirinya. 

4. Mungkin saja dengan pukulan akan membuat anak-
anak takut untuk berbuat suatu kesalahan, tapi 
kemungkinan mereka hanya takut ketika dilihat dan 
mereka bisa saja kehilangan kontrol diri saat tingkah 
laku mereka tidak diperhatikan atau diawasi. 

F. Hukuman 

Hukuman merupakan suatu aspek disiplin yang 
meliputi bermacam-macam teknik untuk membantu 
perkembangan tingkah laku yang disetujui dan 
menghilangkan tingkah laku yang tidak disetujui. 
Hukuman berhubungan dengan sikap, nilai-nilai, motivasi, 
efek model dewasa, harapan, hadiah, sanksi hukum, sosial 
dan kultural. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan 
suatu hukuman: 

1. Pemilihan waktu  

Hasil penelitian menyatakan bahwa hukuman harus 
diberikan secepat mungkin setelah pelanggaran dilihat 
atau diketahui. 

2. Intensitas  

Penelitian pada binatang memperlihatkan bahwa makin 
tinggi intensitas hukuman, makin efektiflah larangan 
tersebut hubungan yang tidak begitu jelas pada anak-
anak, karena pemakaian hukuman fisik dengan 
intensitas tinggi tidak dapat diterima. Ada dua anjuran 
utama yaitu: 

a. Intensitas hukuman harus cukup tinggi sehingga 
menimbulkan ansietas ringan atau sedang pada 
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anak-anak yang lebih muda namun tidak demikian 
tingginya sehingga anak tersebut takut, panik, atau 
mengalami teror (oleh hukuman fisik) atau dibuat 
sedemikian marahnya sehingga ia tidak dapat belajar 
dari pengalaman tersebut. 

b. Untuk anak-anak pra sekolah peraturan dan 
perbedaan disekitar tingkah laku yang diharapkan 
harus sederhana. Makin rumit perbedaan yang 
diperlukan yang diperlukan, makin rendah intensitas 
hukuman yang mengikuti pelanggaran tersebut. 

3. Keadaan emosional hukuman  

a. Penelitian klinis memperlihatkan bahwa hukuman 
yang paling efektif jika terjadi dalam hubungan yang 
hangat, penuh kasih sayang antara orang tua dan 
anak. 

b. Semakin besar keinginan anak persetujuan orang tua 
mereka dan perhatian positif orang tua terhadap 
mereka, semakin peka mereka terhadap rasa malu 
dan tanda – tanda berkurangnya perhatian orang tua. 

4. Akibat-akibat yang tidak diinginkan dari hukuman  

a. Memberikan contoh tingkah laku agresif yang terlihat 
dengan jelas ketika seseorang ayah atau ibu yang 
sedang memperhatikan tingkah laku  yang tidak 
disetujui dimana ia menjadi lebih marah dan kejam. 
Makin marah seorang orang tua maka makin besar 
kemungkinannya ia kehilangan kontrol dan 
menghukum terlalu berat. 

b. Hilangnya pengendalian diri mengurangi efek positif 
dan memperbesar efek negatif hukuman. Hal ini akan 
menimbulkan ansietas dan kemarahan pada anak-
anak, yang dapat mengubah mereka menjadi lawan 
dan menentang orangtunya, dapat menimbulkan 
perasaan dendam, khayalan membalas dendam atau 
perasaan tidak berharga/harga diri rendah. 
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Anak-anak kita adalah paparazzi. Mereka akan 

memotret kita saat kita tidak ingin dipotret. 

(Jamie Lee Curtis) 
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Bab 

7 
Mengatasi Anak Tantrum 

Children will not remember you for the material things you 
provided but for the feelings that you cherished them  

Richard El. Evans 

Rentang usia 0-6 tahun merupakan masa emas 
perkembangan anak, pada masa tersebut anak diberi 
pendidikan dan pengasuhan yang tepat, maka akan 
menjadi modal penting bagi perkembangan anak di masa 
depan. Anak mulai berkenalan dan belajar menghadapi 
rasa kecewa saat apa yang dikehendaki tidak dapat 
terpenuhi. Rasa kecewa, marah, sedih dan sebagainya 
merupakan suatu rasa yang wajar dan natural. Namun 
seringkali, tanpa disadari orang tua menyumbat emosi yang 
dirasakan oleh anak. Misalnya saat anak menangis karena 
kecewa, orang tua dengan berbagai cara berusaha 
menghibur, mengalihkan perhatian, memarahi demi 
menghentikan tangisan anak. Hal ini sebenarnya membuat 
emosi anak tak tersalurkan dengan lepas. Jika hal ini 
berlangsung terus menerus, akibatnya timbullah yang 
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disebut dengan tumpukan emosi. Tumpukan emosi inilah 
yang nantinya dapat meledak tak terkendali dan muncul 
sebagai tempertantrum. Oleh karena itu diperlukan peran 
orang tua dalam mendidik dan menjaga  anak sebagaimana 
alquran menjelaskan dalam surat al Kahfi ayat 46: 

َماُل ٱ
ۡ
َُنونَ ٱوَ  ل

ۡ
َيَٰوةِ ٱزِيَنُة  ل

ۡ
ۖ ٱ ل ۡنيَا َبٰقَِيُٰت ٱوَ  ل�

ۡ
ٰلَِحُٰت ٱ ل  لص"

 َخۡيٌ 
ٗ

َم)
َ
   4 ِعنَد َربَِّك ثََوابٗا وََخۡيٌ أ

Terjemahnya: “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.” (al-Kahfi: 46) 

Tempertantrum adalah ledakan emosi yang kuat yang 
terjadi ketika anak balita merasa lepas kendali. Tantrum 
adalah demonstrasi praktis dari apa yang dirasakan oleh 
anak dalam dirinya. Ketika orang-orang membicarakan 
tantrum, biasanya hanya mengenai satu hal spesifik, yaitu 
kemarahan yang dilakukan oleh anak kecil.Hampir semua 
tantrum terjadi ketika anak sedang bersama orang yang 
paling dicintainya. 

Tantrum bisa didefinisikan sebagai “ledakan amarah”. 
Ledakan ini dapat terjadi pada semua tahapan usia. Pada 
anak, tingkah laku terburuk biasanya terjadi pada rentang 
usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada usia 5 hingga 6 tahun, 
tingkah laku biasanya masih terjadi, namun sangat tidak 
biasa. Secara bertahap tingkah laku seperti ini akan 
menghilang. 

Saat anak mengalami tantrum, banyak orang tua yang 
beranggapan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang 
negatif, pada saat itu juga orang tua bukan saja bertindak 
tidak tepat tetapi juga melewatkan salah satu kesempatan 
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yang paling berharga untuk membantu anak menghadapi 
emosi yang normal (marah, frustrasi, takut, jengkel) secara 
wajar dan bagaimana bertindak dengan cara yang tepat 
sehingga tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain ketika 
sedang merasakan emosi tersebut.  

Mengamuk adalah langkah-langkah maju yang alami 
terjadi dan bersifat positif dalam perkembangan anak 
(Hames 2005). Amukan membuktikan bahwa anak mulai 
mengembangkan suatu perasaan akan dirinya. Mengamuk 
adalah cara anak menghadapi rasa putus asa ketika tidak 
mampu lagi mempertahankan perasaan yang masih rapuh 
tentang dirinya.  

Dariyo (2007) mengatakan jika temper tantrum 
merupakan kondisi yang normal terjadi pada anak-anak 
berumur 1-3 tahun, apabila tidak ditangani dengan tepat 
dapat bertambah sampai umur 5-6 tahun. Kemampuan 
untuk mengolah atau mengatur emosi memegang peranan 
penting dalam perkembangan kepribadiannya. Oleh karena 
itu anak yang mudah mengatur emosinya maka ia akan 
dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.  

Mengamuk pada usia 18 bulan berbeda dari 
mengamuk pada usia tiga tahun. Ini disebabkan karena 
pada usia tiga tahun, anak akan mempunyai ingatan yang 
lebih baik, keterampilan sosialnya sudah lebih 
berkembang, memiliki citra diri yang sudah lebih jelas, 
memiliki kendali pada perilakunya, dan jika orang tua 
memberikan peringatan dengan jelas, anak sudah akan 
menerima pesan bahwa mengamuk adalah perilaku yang 
tidak bisa diterima (Hames 2005).  

Menurut psikolog Michael Potegal (dalam Hayes, 2003) 
terdapat dua jenis tantrum yang berbeda dengan landasan 
emosional dan tingkah laku yang berbeda yaitu, tantrum 
amarah (anger tantrum) yang diperlihatkan dengan cara 
menghentakkan kaki, menendang, memukul, berteriak, 
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dan tantrum kesedihan (distress tantrum) yang diperlihat-
kan dengan cara membanting diri, menangis terisak-isak, 
serta berlari menjauh. Tantrum dapat terjadi karena 
kesedihan dan amarah, juga karena kebingungan dan 
ketakutan. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tantrum 
terjadi sekurangnya sekali seminggu pada 50-80 persen 
anak prasekolah.Diperkirakan tiga perempat dari seluruh 
perilaku tantrum terjadi di rumah, namun tantrum 
terburuk sering ditujukan di tempat-tempat umum yang 
menjamin anak mendapat perhatian sebesarnya dengan 
membuat orang tua merasa malu (Hayes, 2003). 

Penelitian lain menunjukkan bahwa penyebab utama 
tantrum pada anak adalah konflik mereka dengan orang 
tua, yang paling umum konflik mengenai makanan dan 
makan (16,7%), konflik karena meletakkan anak di kereta 
dorong, kursi tinggi untuk bayi, tempat duduk di mobil, 
dan sebagainya (11,6%), konflik mengenai pemakaian baju 
(10,8%). Ada kejadian puncak yang menunjukkan bahwa 
tantrum lebih banyak terjadi menjelang tengah hari dan 
petang saat anak lapar ataupun lelah (Hayes, 2003).Akibat 
yang ditimbulkan dari temper tantrum ini cukup 
berbahaya, misalnya anak yang terlampiaskan keke-
balannya dengan cara berguling-guling dilantai yang keras 
dapat menyebabkan anak menjadi cedera. Anak yang 
melampiaskan amarahnya dapat menyakiti dirinya sendiri, 
menyakiti orang lain atau merusak benda yang ada 
disekitarnya. Jika benda-benda yang ada disekitar anak 
merupakan benda keras maka akan sangat berbahaya 
karena anak dapat tersakiti dan mengalami cedera akibat 
dari tindakan tantrumnya.  

Proses munculnya dan terbentuknya temper tantrum 
pada anak, biasanya berlangsung di luar kesadaran anak. 
Demikian pula orang tua atau pendidiknya tidak menyadari 
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bahwa dialah sebenarnya yang memberi kesempatan bagi 
pembentukan tantrum pada anak. Temper tantrum 
seringkali terjadi pada anak-anak yang terlalu sering diberi 
hati, sering dicemaskan oleh orang tuanya, serta sering 
muncul pula pada anak-anak dengan orang tua yang 
bersikap terlalu melindungi (Kartono, 1991). 

Menurut Hurlock (2000) lingkungan sosial rumah 
mempengaruhi intensitas dan kuatnya rasa amarah anak. 
Ledakan amarah lebih banyak timbul di rumah bila ada 
banyak tamu atau ada lebih dari dua orang dewasa. Jenis 
disiplin dan metode latihan anak juga mempengaruhi 
frekuensi dan intensitas ledakan amarah anak. Semakin 
orang tua bersikap otoriter, semakin besar kemungkinan 
anak bereaksi dengan amarah. 

Anak yang terlalu dimanjakan dan selalu mendapatkan 
apa yang diinginkan, bisa tantrum ketika permintaannya 
ditolak. Bagi anak yang terlalu dilindungi dan didominasi 
oleh orang tuanya, sekali waktu anak bisa bereaksi 
menentang dominasi orang tua dengan perilaku tantrum. 
Orang tua yang mengasuh secara tidak konsisten juga bisa 
menyebabkan anak tantrum. Misalnya, orang tua yang 
tidak mempunyai pola yang jelas kapan ingin melarang 
atau kapan ingin mengizinkan anak berbuat sesuatu, dan 
orang tua yang seringkali mengancam untuk menghukum 
tetapi tidak pernah menghukum. Anak akan dibingungkan 
oleh orang tua dan menjadi tantrum ketika orang tua 
benar-benar menghukum. Selain itu, pada ayah ibu yang 
tidak sependapat satu sama lain, yaitu yang satu 
memperbolehkan anak dan yang lain melarang anak. Anak 
bisa menjadi tantrum agar mendapatkan keinginan dan 
persetujuan dari kedua orang tua. 

Wakschlag, dkk (2012) melakukan penelitian tentang 
perkembangan temper tantrum pada anak prasekolah, dari 
1490 subjek 83,7% anak prasekolah terkadang mengalami 
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tantrum dan hanya 8,6% yang setiap hari mengalami 
tantrum. Temper tantrum dapat terjadi karena adanya 
masalah emosional dan tingkah laku.  

Penerapan pola asuh yang tidak sama antara ayah dan 
ibu juga dapat memicu temper tantrum, ketika anak tidak 
mendapatkan apa yang ia inginkan pada salah satu pihak, 
maka ia akan menggunakan tantrum untuk mendapatkan-
nya pada pihak lain.  

Temper tantrum memang normal terjadi pada tahap 
perkembangan anak, namun demikian apabila kejadian ini 
tetap berlanjut dan dibiarkan maka dikhawatirkan akan 
terjadi perkembangan yang negatif pada diri anak. 

A. Pengertian Temper Tantrum 

Temper tantrum adalah salah satu dari sekian banyak 
kelainan pada kebiasaan-kebiasaan anak, sebagai suatu 
usaha untuk memaksakan kehendaknya pada orang tua, 
yang biasanya tampak dalam bentuk menjerit-jerit, 
berteriak dan menangis sekeras-kerasnya, berguling-guling 
di lantai dan sebagainya (Kartono, 1991).  

Temper tantrum merupakan luapan emosi yang 
meledak-ledak dan tidak terkontrol. Kejadian ini seringkali 
muncul pada anak usia 15 bulan sampai 5 tahun. Tantrum 
terjadi pada anak yang aktif dengan energi yang melimpah 
(Hasan, 2011). 

Menurut Hurlock (1998) temper tantrum adalah 
ledakan amarah yang kuat, ketakutan yang hebat dan iri 
hati yang tidak masuk akal. Hal ini tampak mencolok pada 
anak-anak usia 2,5 sampai 3,5 dan 5,5 sampai 6,5 tahun. 
Ledakan amarah mencapai puncaknya antara usia dua dan 
empat tahun, setelah itu amarah berlangsung tidak 
terlampau lama.  
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Temper tantrum merupakan gangguan tingkah laku 
yang terjadi pada anak usia tiga sampai tujuh tahun, 
gangguan ini ditandai dengan adanya suatu pola tingkah 
laku dissosial, agresif atau menentang yang berulang dan 
menetap (Maslim, 2003).  

Temper tantrum merupakan suatu ledakan emosi yang 
kuat sekali, disertai rasa marah, serangan agresif, 
,menangis, menjerit-jerit, menghentak-hentakkan kedua 
kaki dan tangan pada lantai atau tanah (Chaplin, 2009).  

Menurut Salkind (2002) temper tantrum adalah 
perilaku destruktif dalam bentuk luapan yang bisa bersifat 
fisik (memukul, menggigit, mendorong), maupun verbal 
(menangis, berteriak, merengek) atau terus menerus 
merajuk. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
temper tantrum adalah suatu ledakan amarah yang sering 
terjadi pada anak usia tiga sampai enam tahun yang 
ditandai dengan tindakan menangis, menjerit-jerit, 
melempar benda, berguling-guling, memukul dan aktivitas 
destruktif lainnya. Inilah sejumlah faktor kunci mengenai 
tantrum pada anak: 

1. Amarah bisa jadi merupakan emosi paling jelas terlihat 
oleh orang tua ketika anak mengalami temper tantrum. 
Namun sebetulnya itu hamper selalu di ikuti denga rasa 
putus asa dan panik. 

2. Tantrum bersifat interaktif, bukan reaktif. Anak tidak 
mengalami tantrum jika sedang sendirian. Tantrum 
hampir selalu terjadi saat sikecil bersama orang tuanya 
atau orang yang membuat anak merasa sangat nyaman 
dan terbiasa. 

3. Anak yang lebih aktif dan berkemauan kuat memiliki 
kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami tantrum. 

4. Diperkirakan 1 dari 5 anak berusia 2 tahun minimal 
mengalami dua kali tantrum perhari. 
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5. Semakin dini orang tua menangagani tantrum pada 
anak-anak mereka, semakin jarang terjadi tantrum pada 
anak-anak ketika beranjak besar. 

6. Anak usia 4 atau 5 tahun biasanya sudah dapat 
mengungkapkan amarah dan keputusasaanya, serta 
mengendalikan perasaannya, sehingga tak lagi 
menggunakan tantrum untuk menyalurkan emosinya. 

7. Tantrum sering terjadi ketika perasaan anak lepas 
kendali. 

8. Diperkirakan tiga perempat dari seluruh tingkah laku 
tantrum terjadi di rumah. 

9. Tantrum yang benar-benar parah dapat membuat wajah 
anak menjadi biru, sakit, dan napasnya tersengal-sengal 
hingga hampir tidak sadarkan diri. Namun reflex alami 
akan menjamin dia bernapas lagi sebelum bahaya 
muncul. 

10. Anak melakukan tantrum bukan karena sengaja 
bersikap sulit, tapi lebih sebagai ungkapan rasa 
kehilangan kendali. Sebagian mungkin melibatkan 
usaha menipu. Tantrum merupakan respon rumit 
terhadap putus asa, tak berdaya, amarah karena tidak 
ada cara mengatasi perasaan tersebut. 

B. Jenis Tantrum 

Dalam buku Temper Tantrum in Young Children, 
psikolog Michael Potegal mengidentifikasikan dua jenis 
tantrum dengan landasan emosional dan tingkah laku 
berbeda. Jenis tantrum yang dimaksud adalah: 

1. Anger tantrum (tantrum amarah) 

Tantrum jenis ini biasanya muncul dalam bentuk 
menghentakkan kaki, menendang, memukul, dan 
berteriak.  
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2. Distress tantrum (tantrum kesedihan) 

Tantrum jenis ini biasanya muncul dalam bentuk 
menagis dan terisak-isak, membantingkan diri, dan 
berlari menjauh. 

Pembagian jenis tantrum yang lain diungkapkan Jan 
Parker dan Jan Simpson dalam buku mereka Raising 

Happy Children. Menurut keduanya, ada tantrum yang 
berawal dari kesdihan dan amarah. Adapula tantrum yang 
berakar pada kebingungan dan ketakutan. 

C. Penyebab Temper Tantrum 

Hampir setiap anak mengalami temper tantrum dan 
pada umumnya hal ini terjadi pada hampir seluruh periode 
awal masa kanak-kanak (Hurlock, 1998). Temper tantrum 
sering terjadi karena anak merasa frustasi dengan 
keadaannya, sedangkan ia tidak mampu mengungkapkan 
perasaannya dengan kata-kata atau ekspresi yang 
diinginkannya (Hasan, 2011).  

Menurut Salkind (2002), temper tantrum terjadi pada 
anak yang pemalu, penakut, dan sering cemas terhadap 
orang asing. Keterlambatan dalam perkembangan bahasa, 
gangguan pendengaran, gangguan system syaraf pusat 
dapat menyebabkan temper tantrum. Lingkungan anak 
akan mempengaruhi intensitas dan frekuensi tantrum. 
Pada anak usia 2-3 tahun, tantrum terjadi karena anak 
usia tersebut biasanya sudah mulai mengerti banyak hal 
dari yang didengar, dilihat maupun dialaminya, tetapi 
kemampuan bahasa atau berbicaranya masih sangat 
terbatas (Hasan, 2011).  

Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan 
terjadinya tempertantrum menurut Hasan (2011): 

1. terhalangnya keinginan untuk mendapatkan sesuatu;  
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2. ketidakmampuan anak mengungkapkan diri;  
3. tidak terpenuhinya kebutuhan;  
4. pola asuh orang tua; 
5. anak merasa lelah, lapar atau dalam keadaan sakit yang 

dapat menyebabkan anak menjadi rewel;  
6. anak sedang stress dan merasa tidak aman.  

Menurut Setiawani (2000), beberapa penyebab temper 
tantrum adalah: 

1. Masalah keluarga, keluarga yang tidak harmonis akan 
membuat anak kehilangan kehangatan keluarga, yang 
dapat mengganggu kestabilan jiwa anak; 

2. Anak yang dimanja akan membuat anak dapat 
memanfaatkan orang tuanya; 

3. Anak yang kurang tidur, kelelahan, memiliki tubuh dan 
keadaan fisik yang lemah akan membuatnya cepat 
marah;  

4. Masalah kesehatan, ketika anak mengalami kurang enak 
badan, ada masalah kesehatan atau tubuh cacat, semua 
yang mempengaruhi kekuatan pengendalian dirinya, 
atau hal yang tidak sesuai dengan dirinya, akan mudah 
membuat anak marah; 

5. Beberapa makanan dapat membuat anak peka atau 
alergi yang membuat anak menjadi kehilangan kekuatan 
untuk mengendalikan diri, seperti makanan yang 
mengandung zat pewarna atau pengawet, dan coklat;  

6. Kekecewaan, saat anak menyadari keterbatasan 
kemampuan dirinya dalam menyatakan keinginannya 
dantidak dapat melakukan sesuatu hal, membuat anak 
mudah marah;  

7. Meniru orang dewasa, ketika melihat ada orang dewasa 
yang tidak dapat menyelesaikanatau menghadapi 
kesulitan, lalu marah-marah, ditambah di rumah orang 
tua dan disekolah guru juga mudah marah, akan 
membuat anak meniru mereka menjadi anak yang 
mudah marah.  
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Menurut Hurlock (2010) situasi yang menimbulkan 
temper tantrum antara lain; (1) Rintangan terhadap gerak 
yang diinginkan anak, baik rintangan itu berasal dari orang 
lain atau dari ketidakmampuan diri sendiri, (2) Rintangan 
terhadap aktivitas yang sudah mulain berjalan, (3) 
Rintangan terhadap keinginan, rencana, dan niat yang 
ingin dilakukan anak. 

Maka dapat disimpulkan faktor penyebab anak 
mengalami temper tantrum antara lain:  

1. Faktor fisiologis, yaitu lelah, lapar atau sakit;  
2. Faktor psikologis, antara lain anak mengalami 

kegagalan, dan orang tua yang terlalu menuntut anak 
sesuai harapan orang tua;  

3. Faktor orang tua, yakni pola asuh;  
4. Faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga dan 

lingkungan luar rumah.  

Sedangkan menurut Zaviera(2008) Terdapat beberapa 
faktor yang menyebabkan terjadinya tempertantrum, 
diantaranya adalah: 

1. Terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu 
anak jika menginginkan sesuatu harus selalu terpe-
nuhi, apabila tidak berhasil terpenuhinya keinginan 
tersebut maka anak sangat dimungkinkan untuk 
memakai cara tantrum guna menekan orang tua agar 
mendapatkan apa yang ia inginkan (Zaviera, 2008). 

2 Ketidakmampuan anak mengungkapkan diri 

Anak-anak mempunyai keterbatasan bahasa, pada 
saat dirinya ingin mengungkapkan sesuatu tapi tidak 
bisa, dan orang tua pun tidakdapat memahami maka 
hal ini dapat memicu anak menjadi frustasi dan 
terungkap dalam bentuk tantrum (Zaviera, 2008). 
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3. Pola asuh orang tua 

Cara orang tua mengasuh anak juga berperan untuk 
menyebabkan tantrum. Anak yang terlalu dimanjakan 
dan selalu mendapat apa yangia inginkan, bisa 
tantrum ketika suatu kali permintaannya ditolak. Bagi 
anak yang terlalu dan didominasi oleh oran tuanya, 
sekali waktu anak bisa jadi bereaksi menentang 
dominasi orang tua dengan perilaku tantrum. Orang 
tua yang mengasuh anak secara tidak konsisten juga 
bisa menyebabkan anak tantrum (Zaviera, 2008). 

Pola asuh orang tua dalam hal ini sebenarnya lebih 
pada bagaimana orang tua dapat memberikan contoh 
atau teladan kepada anak dalam setiap bertingkah laku 
karena anak akan selalu meniru setiap tingkah laku 
orang tua. Jika anak melihat orang tua meluapkan 
kemarahan atau meneriakkan rasa frustasi karena hal 
kecil, maka anak akan kesulitan untuk mengendalikan 
diri. Seorang anak perlu melihat bahwa orang dewasa 
dapat mengatasi frustasi dan kekecewaan tanpa harus 
lepas kendali, dengan demikian anak dapat belajar 
untuk mengendalikan diri. Orang tua jangan 
menghadapkan anak dapat menunjukkan sikap yang 
tenang jika selalu memberikan contoh yang buruk. 

4. Anak merasa lelah, lapar atau dalam keadaan sakit 

Kondisi sakit, lelah serta lapar dapat menyebabkan anak 
menjadi rewel. Anak yang tidak pandai mengungkapkan 
apa yang dirasakan maka kecenderungan yang timbul 
adalah rewel, menangis serta bertindak agresif (Zaviera, 
2008). 
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D. Ciri-ciri Anak yang Mudah Mengalami Temper 
Tantrum 

Menurut Hasan (2011) tantrum terjadi pada anak yang 
aktif dengan energi yang berlimpah.Tantrum juga lebih 
mudah terjadi pada anak-anak yang dianggap lebih sulit, 
dengan ciri-ciri sebagai berikut:  

1. memiliki kebiasaan tidur, makan, dan buang air besar 
tidak teratur; 

2. sulit menyukai situasi, makanan, dan orang-orang baru; 
3. lambat beradaptasi terhadap perubahan; 
4. suasana hati lebih sering negatif; 
5. mudah terprovokasi, gampang merasa marah, dan kesal; 
6. sulit dialihkan perhatiannya. 

E. Perilaku Temper Tantrum Menurut Tingkatan 
Usia 

Tantrum termanifestasi dalam berbagai perilaku. 
Perilaku tantrum dibawah usia 3 tahun yaitu menangis 
dengan keras, menendang segala sesuatu yang ada di 
dekatnya, menjerit-jerit, menggigit, memukul, memekik-
mekik, melengkungkan punggung, melemparkan badan ke 
lantai, memukul-mukulkan tangan, menahan nafas, 
membentur-benturkan kepala, dan melempar-lempar 
barang.  

Perilaku tantrum usia 3-4 tahun yaitu perilaku-
perilaku pada kategori usia 3 tahun di atas, menghentak-
hentakkan kaki, berteriak-teriak, meninju, membanting 
pintu, mengkritik dan merengek.  

Usia 5 tahun ke atas yaitu perilaku-perilaku pada 2 
kategori usia di atas, memaki, menyumpah, memukul 
kakak/adik atau temannya, mengkritik diri sendiri, 
memecahkan barang dengan sengaja, dan mengancam 
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(Hasan, 2011). Bentuk-bentuk perilaku temper tantrum 
adalah: menangis dengan keras, menendang segala sesuatu 
yang ada di dekatnya, memukul benda, dirinya sendiri, 
maupun orang lain, membentur-benturkan kepala, 
melempar-lempar dan merusak barang, menghentak-
hentakkan kaki, berteriak- teriak dan menjerit, mem-
banting pintu, merengek, mengancam dan memaki. 

F. Cara Mencegah Terjadinya Tantrum 

Hampir semua ibu mengalami kegalauan dan merasa 
bingung menghadapi anak-anak mereka yang tantrum. 
Terlebih bila tantrum itu terjadi ketika sedang berada di 
luar rumah atau tempat-tempat umum atau di saat ibu 
sedang disibukkan oleh sesuatu, maka tekanan yang 
dirasakan oleh ibu pasti akan semakin besar. 

Berikut beberapa cara untuk mencegah terjadinya 
tantrum pada anak: 

1. Orang tua harus tegas dan konsisten 

Tegas dan konsisten adalah kunci mencegah tantrum 
pada anak. Bila dilakukan berulang kali maka anak akan 
mendapatkan pesan bahwa Anda benar-benar tidak bisa 
mentolerir kelakuan buruknya. Anak harus memahami 
bahwa cara mengekspresikan kemarahannya bukan 
dengan memukul, menendang, menjerit dan menangis 
keras. Cara tersebut salah dan ada konsekuensinya. 
Lambat laun anak akan belajar dan memahami bahwa 
tidak ada gunanya berbuat ulah karena ia tidak akan 
mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara seperti 
itu.  
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2. Jelaskan aturan dan perlakuan yang orang tua 
harapkan dari anak 

Jika ingin mengajak anak ke tempat umum, misalnya 
saja toko mainan maka berikan peringatan sebelum 
meninggalkan rumah. Katakan bahwa tidak ada teriakan, 
tangisan, jeritan dan rengekan di toko. Anak harus 
mengerti bahwa bila anak membuat ulah di toko maka 
aktivitas membeli mainan batal, Anda dan anak akan 
langsung pulang ke rumah dan tidak ada mainan baru 
untuk anak. Contoh lainnya ketika Anda akan mengajak 
anak ke restoran misalnya, katakan bahwa Anda 
mengharapkan anak untuk sopan, berbicara dengan pelan, 
menggunakan kata-kata untuk menyampaikan perasaan-
nya dan tidak membuat ulah karena kelakuannya dapat 
mengganggu kenyamanan orang-orang lain yang berada di 
restoran tersebut. Begitu pula halnya dengan mengajak 
anak berbelanja ke supermarket. Peringatan anak sebelum 
memasuki supermarket kelakuan baik yang Anda 
harapkan darinya. Untuk mencegah kebosanan anak 
selama menemani anda berbelanja. Anda bisa memintanya 
untuk membantu anda mencari kebutuhan yang perlu 
dibeli yang ada dalam daftar belanja anda. Bila anak 
berlaku manis selama berbelanja maka kita bisa 
membelikan satu makanan kesukaan anak sebagai hadiah 
dan memujinya karena anak sudah mau mentaati aturan 
yang disepakati dan membantu berbelanja. 

3. Penggunaan stroller atau kereta dorong anak 

Bepergian dengan anak seperti berbelanja terkadang 
sangat melelahkan anak, terutama apabila anak harus 
berjalan kaki mengunjungi banyak toko menemani Anda. 
Bila rasa bosan dan kantuk datang dan tidak ada tempat 
bagi anak untuk istirahat maka anak biasanya akan 
merengek minta pulang dan menangis atau berbuat ulah 
karena merasa kelelahan. Untuk itu bawalah stroller atau 
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kereta dorong anak sehingga ia bisa duduk tenang 
menemani berbelanja dan istirahat/tidur dengan nyaman 
ketika merasa lelah. Stroller cukup aman mencegah anak 
untuk tidak berontak dan berlari-lari bebas berbuat ulah di 
tempat umum ketika tantrum terjadi.  

4. Sebagai orang tua berikan contoh yang baik kepada 
anak 

Setiap manusia pasti pernah merasa frustasi. Cobalah 
tetap tenang dalam mengontrol emosi dan tidak berteriak 
marah atau melempar barang saat Anda merasa frustasi. 
Bila Anda melakukannya di depan si kecil, maka ada 
kemungkinan ia akan mencontoh cara penyaluran rasa 
marah dan kecewa Anda.  

5. Berbicara dengan baik dan penuh kasih sayang ke 
anak 

Ajak anak berbicara terbuka mengenai perasaannya 
dan jaga hubungan baik dengan anak. Berbicaralah dengan 
anak Anda apabila ia sudah terlihat diam, merasa sedih 
atau bersungut karena kecewa akan sesuatu hal. Cari tahu 
penyebabnya sebelum hal tersebut menjadi rasa marah 
yang meledak-ledak. 

6. Tentukan rutinitas makan, main dan tidur anak 

Ada kalanya anak membuat ulah disaat rasa lapar atau 
kantuk menyerang. Usahakan membuat jadwal rutinitas 
anak. Dengan jadwal makan yang teratur, jam main yang 
cukup dan istirahat/tidur yang cukup maka akan 
mencegah anak merasa lelah dan meminimalkan 
kemungkinan terjadinya tantrum. 

7. Orang tua harus pandai mengantisipasi 

Orang tua harus pandai mengantisipasi dan melihat 
kondisi mana yang sekiranya bisa menimbulkan tantrum 
pada anak. Misalnya bila anak tergolong mudah bosan dan 
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tidak betah berlama-lama di tempat baru, ada baiknya 
tidak mengajak anak bepergian dalam waktu yang cukup 
lama. Antisipasi dengan membatasi waktu bepergian 
bersama anak misalnya maksimal hanya 2 jam saja. Bila 
terlalu lama, ada kemungkinan besar anak akan 
mengeluarkan tantrumnya di tempat umum. Begitu pula 
saat mengajak anak bermain-main di tempat bermain. Tak 
usah terlalu lama. Antisipasi dengan memberikan batasan 
waktu sebelum anak benar-benar merasa kelelahan dan 
kecapean yang berpotensi bisa menimbulkan kemarahan 
(tantrum) anak. 

G. Cara Mengatasi Temper Tantrum pada Anak 

Secara teori, tantrum biasanya terjadi pada anak usia 
1-4 tahun dan hanya berlangsung sekitar 2 menit. Karena 
ketika kemampuan verbal dan kontrol fisik seorang anak 
sudah semakin membaik, sifat atau perilaku tantrum ini 
akan mereda dengan sendirinya. Namun, tentu saja, 
menangani tantrum tak bisa sembarangan. Harus ada 
pembinaan dari orang tua kepada anak tentang bagaimana 
mereka harus belajar mengontrol diri dan mengatasi 
gejolak emosi mereka. Jika hanya melakukan pembiaran 
dengan menganggap “ah, namanya juga anak-anak, nanti 
juga bakalan hilang sendiri” dan bahkan menuruti setiap 
tuntutan anak, maka imbas ke depannya adalah anak 
akan tumbuh menjadi anak yang bossy dan egois. Berikut 
beberapa cara mengatasi Temper Tantrum pada anak: 

1. Cari tahu dan pelajari penyebab anak-anak menjadi 
tantrum 

Anak-anak cenderung mudah marah karena mereka 
lapar, sakit, bosan, kelelahan, atau frustrasi. Mempelajari 
penyebab ini tentunya butuh observasi selama beberapa 
minggu, tidak bisa hanya sehari atau dua hari saja. Buat 
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catatan-catatan perilaku keseharian anak, dan kemudian 
pelajarilah catatan tersebut. Kita bisa mengetahui kapan 
anak cenderung mudah marah, apa penyebabnya, kapan 
saja anak bisa tidak marah dan menurut, kondisi emosinya 
saat ia sakit atau kelelahan, dan lain sebagainya. Dari 
catatan itulah nantinya kita bisa mencari jalan untuk 
menghindari atau meminimalisir terjadinya tantrum. 
Bagaimanapun, menghindari penyebab tantrum itu lebih 
mudah daripada menghadapi ledakan tantrumnya. Jadi, 
jangan buru-buru berkonsultasi dan menanyakan “anak 
saya kenapa”, “saya bingung menghadapinya”, “saya tidak 
tahu kenapa dia begitu” atau “bagaimana solusinya” jika 
kita sendiri belum mencoba untuk mencari tahu dan 
mengobservasi anak kita sendiri. Yang paling mengerti 
anak-anak seharusnya adalah ibu dan ayah mereka. 
Psikolog, konsultan anak, dokter, semua mempelajarinya 
dari keterangan orang tua. Memberikan solusi hanya sesuai 
teori. Tapi bagaimana prakteknya di rumah atau di luar, 
mereka tidak tahu dan pastinya banyak yang tidak akan 
mencari tahu. 

2. Perhatikan gejala awal anak tantrum. 

Biasanya, sebelum anak benar-benar “meledak”, 
mereka akan menunjukkan tanda-tanda merasa 
“kesulitan” atau frustrasi. Misalnya seperti mereka tampak 
tidak sabar menyelesaikan sesuatu, membuang apa yang 
ada di tangannya, menarik napas dalam-dalam, ber-“ah-eh” 
(atau mimbik-mimbik - bahasa Jawa), atau perubahan 
mimik wajahnya. Bila tanda-tanda semacam ini sudah 
mulai terlihat, segera berikan pertolongan pertama: alihkan 
perhatiannya. 

3. Alihkan perhatiannya. 

Perlihatkan sesuatu yang dapat menarik perhatiannya, 
atau ajak anak melakukan hal seru yang ia sukai, atau 
tawarkan untuk membacakan cerita. Sangat penting bagi 
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kita untuk tahu apa saja yang bisa mengalihkan perhatian 
anak. Dan sekali lagi, ini adalah pengetahuan dasar yang 
harus diketahui oleh setiap orang tua. 

4. Pindahkan ke lokasi yang lebih aman. 

Anak-anak cenderung suka melempar apa yang ada di 
sekeliling mereka atau berguling-guling di lantai saat 
mereka tantrum. Maka pindahkan ke tempat dimana ia 
bebas berguling-guling atau menangis yang tidak ada 
barang-barang di sekitarnya yang bisa mereka rusak. Atau 
jika sedang berada di luar rumah, pelukan ibu adalah 
tempat teraman bagi seorang anak yang tantrum. Biarkan 
anak menangis dan peluk mereka. Orang di sekitar Anda 
mungkin terganggu, tapi abaikan perasaan malu dan tidak 
enak itu. Setiap cara anak wajar mengalami tantrum yang 
tidak wajar adalah menuruti semua keinginan anak. 

5. Jangan menyerah dan menuruti apa yang diinginkan 
anak 

Ketika kita menyerah pada kemarahan anak dalam 
hitungan 2 menit atau 10 kali pukulan (jika anak marah 
sambil memukul), atau saat kita merasa malu pada orang 
lain di sekitar kita, maka anak-anak akan belajar dan 
menjadikan itu sebagai senjata canggih mereka di 
kemudian hari. Mereka akan belajar bahwa jika mereka 
menangis dengan gigih sedikit lagi, Anda akan luluh dan 
memberikan apa yang mereka mau. Maka, cobalah untuk 
tenang dan abaikan kemarahannya. Jika Anda nampak 
ingin marah dan mulai tersulut emosi, segeralah pergi dan 
hindari anak untuk sesaat sambil menenangkan diri. 

6. Jangan tertawakan anak yang sedang tantrum 

Anak yang sedang tantrum tidak boleh ditertawakan, 
dan jangan sampai membuat mereka beranggapan bahwa 
marah itu lucu karena semua orang tertawa. Ketika anak 
mulai merajuk dan marah, orang tua atau keluarganya 
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sering menertawai tingkahnya. Memang lucu melihat 
bibirnya mengerucut dan mata sipitnya bersinar-sinar 
marah. Tapi, pada akhirnya semua justru semakin 
membuat anak wajib tantrumnya. Semakin keras ia 
ditertawakan, semakin hebat pula tantrumnya. Karena ia 
tahu, ia “lucu” saat marah, dan ia ingin menarik perhatian 
dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. 

7. Jangan respons keinginan anak sampai ia berhenti 
tantrum atau berteriak 

Anak-anak harus belajar bahwa setiap keinginan harus 
disampaikan dengan baik, bukan dengan marah, berteriak, 
dan menangis. Terkadang kita hanya menatap anak saat ia 
menangis minta sesuatu, atau hanya menghela nafas dan 
memberi isyarat bahwa kita ada di kamar jika ia 
membutuhkan lita. Saya tidak mengatakan apapun, 
sampai ia diam dan datang memeluk saya. Barulah saya 
katakan, “apa kata ajaibnya jika kamu butuh bantuan?” 
dan  perlahan ia mengatakan, “tolong, Bunda…”. Atau bila 
itu terjadi di tempat umum, saya akan dengan tegas 
mengatakan padanya, “Bunda hanya akan mendengarkan, 
jika bisa bilang dengan baik”. Anak-anak harus belajar dan 
tahu bahwa orang tualah yang memegang kendali, bukan 
mereka. Dalam artian, mereka boleh mengungkapkan 
keinginan dengan cara yang baik, namun tidak semua 
keinginan mereka harus dipenuhi. Inilah sikap yang 
seharusnya dimiliki oleh orang tua. Kita, orang tualah yang 
harusnya bisa mengendalikan anak, bukan anak-anak 
yang mengendalikan kita. 

8. Berikan pelukan dan ajak anak bicara setelah 
tantrumnya reda 

Kita wajib menentramkan hati anak dan memberikan 
mereka pengertian tentang sikap-sikap yang baik dan 
mengajari mereka cara mengungkapkan keinginan mereka 
dengan baik. Jika kita hanya membiarkan saja, tanpa 
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memberikan mereka pengertian bahwa apa yang mereka 
lakukan itu salah, maka semua cara akan sia-sia. Anak-
anak tentu hanya akan menganggap bahwa tangisan dan 
kemarahan mereka adalah hal yang biasa. Namun, ajaklah 
mereka untuk mengatasi dan mengolah emosi mereka 
menjadi lebih baik. 

Dalam menghadapi tantrum, berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Ismaya (2010) tentang pengaruh 
penggunaan timeout terhadap penurunan tantrum pada 
usia balita memberikan hasil yang positif tentang 
penurunan temper tantrum. Tehnik timeout dapat 
digunakan sebagai suatu strategi menangani tantrum pada 
anak. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Junita (2013) di 
Pekanbaru tentang gambaran strategi yang dilakukan 
orang tua dalam menghadapi tantrum pada anak dengan 
Autism Spektrum Disorder menunjukkan bahwa sebagian 
besar strategi tantrum yang digunakan oleh orang tua 
termasuk dalam kategori strategi yang bersifat positif. 
Meskipun strategi sebagian besar orang tua positif, orang 
tua masih menyatakan kesulitan untuk menemukan 
strategi tantrum yang baik dan tepat dalam mengatasi 
tantrum pada anak mereka sehingga mereka kadang-
kadang menggunakan sebagian strategi negatif sebagai 
alternatif pemecahan masalah dalam menghadapi tantrum. 
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Seorang anak menjadi dewasa tiga tahun 

sebelum orang tuanya menyadarinya dan 

sekitar dua tahun setelah ia beranggapan 

bahwa ia telah dewasa. 

(Lewis B. Hershey) 

♥♥♥ 
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8 
Membentuk Karakter dan 

Kepribadian Anak 

Anak-anak harus dididik tetapi mereka juga harus dibiarkan  
mendidik diri mereka sendiri  

Ernest Dimnet 

Anak adalah anugerah yang menyejukkan mata dan ini 
adalah nikmat dari Allah swt. Setiap orang tua pasti 
menginginkan anak yang sholeh dan sholehah taat pada 
Allah swt. dan orang tua. Dibalik keceriaan sang anak, 
sesungguhnya dia membutuhkan perhatian dan bimbingan 
orang tua. Begitu pula orang tua, segala yang terbaik ingin 
diberikan sebagai tanda cinta bagi sang buah hati, karena 
si buah hati bagai tak ternilai harganya (Hyoscyamina, 
2011). 

Keluarga merupakan forum pendidikan yang pertama 
dan utama dalam sejarah hidup sang anak, dan yang 
menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter 
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manusia itu sendiri. Untuk menciptakan karakter yang 
kuat dan jiwa baik pada anak didalam keluarga, diperlukan 
terciptanya suasana keluarga yang harmonis dan dinamis, 
hal tersebut dapat tercipta jika terbangun koordinasi dan 
komunikasi dua arah yang kuat antara orang tua dan 
anak(Hyoscyamina, 2011). 

Keluarga tanpa kekerasan adalah salah satu solusi 
efektif untuk membuat seorang anak merasa nyaman, 
damai, tentram di rumah, namun yang terjadi belakangan 
ini para orang tua cenderung mendidik anak-anak mereka 
dengan emosi tinggi, kurang perhatian bahkan menelantar-
kan mereka. Banyak orang tua yang menghabiskan 
waktunya untuk berbagai urusan di luar rumah, rutinitas 
kantor, janji dengan relasi atau mitra bisnis, aktivitas 
organisasi dan lainnya seakan menjadi pembenar untuk 
mengabaikan keluarga, sehingga si anak merasa 
terabaikan. Ada juga orang tua yang merasa cukup 
memberikan perhatian kepada anak dengan menuruti 
segala keinginan kebutuhan materi mereka, tetapi soal 
pendidikan, terutama akhlak mulia, kasih sayang, 
cenderung dinomorduakan. Hasilnya anak akan memililiki 
sifat yang tidak menyenangkan. Pendidikan yang baik 
dalam keluarga akan membentuk kepribadian anak yang 
baik, perkembangan kepribadian anak dapat dikendalikan 
dan dibentuk dengan bimbingan dan bantuan, terutama 
keluarga karena keluarga tempat pendidikan pertama kali 
bagi anak. Jadi kita tidak boleh menyalahkan faktor 
bawaan atau lingkungan yang buruk yang menyebabkan 
kepribadian seseorang itu buruk. Terdapat perbedaan yang 
sangat jelas sekali dalam hal watak atau kepribadian dari 
anak yang dibina dalam keluarga sakinah dengan anak 
yang dibina dengan kekerasan. Hal ini sangat berpengaruh 
terhadap prestasi dan keberhasilan dari si anak tersebut. 
Oleh karena itu sudah sepatutnyalah orang tua menyadari 
hal ini dan mengetahui bagaimana cara mendidik anak dan 



Bab 8  Membnetuk Karakter dan Kepribadian Anak    179 

menciptakan keluarga sakinah yang nantinya sangat 
menunjang keberhasilan anak (Hyoscyamina, 2011). 

Kesuksesan anak ditentukan oleh potensi anak yang 
tergantung pada kondisi rumah, sekolah dan juga 
lingkungannya sehingga sangat penting untuk anda dalam 
menjalin hubungan yang harmonis untuk menciptakan 
keselarasan dalam mewadahi potensi anak agar dapat 
berkembang. Fungsi sosialisasi anak dilihat dari bagaimana 
keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota 
masyarakat yang baik (Jhonson, 2010). 

Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat, bahwa di 
era globalisasi ini masalah kehidupan mengalami 
perubahan yang sangat cepat, oleh karena itu jika dalam 
era globalisasi ini tidak ada upaya dari orang tua untuk 
mengantisipasi bagaimana agar anak tidak larut didalam 
perubahan zaman, maka orang tua akan mengalami 
masalah yang kompleks, dimana dalam perkembangannya 
anak akan memiliki cara pandang yang berbeda dengan 
orang tua. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor lingkungan akan 
sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan 
kepribadian bawaan dari seorang anak. Lingkungan lingkar 
satu: keluarga inti-ayah, ibu, saudara kandung, serta 
lingkungan lingkar dua:  keluarga besar, kakek, nenek, 
paman, bibi, tentunya berperan sangat penting atas 
terbentuknya karakter dan kepribadian seorang anak. 

Orang tua memiliki posisi yang sangat strategis untuk 
membantu mengembangkan kepribadian anak. Orang tua 
harus bisa meletakkan komunikasi yang baik di lingkungan 
keluarga, menciptakan situasi dan kondisi yang dapat 
mengundang anak untuk berdialog dengan orang tua, agar 
anak dapat memahami hal-hal apa saja yang harus 
dijadikan pedoman sebagai landasan hidupnya nanti.Upaya 

180    Perawatan  Hol i st ik  pada Anak da lam Per spektoi f  Is lam  

ini dapat meminimalkan bahaya perpecahan dalam 
keluarga. 

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting 
didalam mengembangkan kepribadian anak yang positif, 
karena dari masa kelahiran sampai memasuki masa 
sekolah hampir seluruh waktu anak berada dalam 
lingkungan keluarganya. Dengan mengenali kepribadian 
anak terlebih dahulu, maka orang tua akan menemukan 
cara-cara yang tepat dalam mengembangkan kepribadian 
anak. 

A. Kepribdian 

Walaupun banyak pendapat tentang kepribadian, 
namun hal pertama dibicarakan dalam bagian ini adalah 
definisi kepribadian. 

1. Definisi kepribadian 

Gordon W Allport, mengatakan bahwa yang dimaksud 
dengan kepribadian adalah organisasi yang dinamis dalam 
diri seseorang sebagai sitem psikofisis yang menentukan 
caranya yang khas di dalam menyesuaikan diri terhadap 
lingkungan (Pieter, 2012). 

Kepribadian (personality) adalah sifat dan tingkah laku 
khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. 
Integrasi karakteristik dari struktur, pola tingkah laku, 
minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki 
seseorang. (Sjarkawi, 2008 dalam Daviq Chairilsyah 2012). 

Kepribadian bukan merupakan sesuatu yang statis 
karena kepribadian memiliki sifat-sifat dinamis yang 
disebut dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ini 
berkembang pesat pada diri anak-anak (masa kanak-
kanak) karena pada dasarnya mereka masih memiliki 
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pribadi yang belum matang, yaitu masa pembentukan 
kepribadian.(Sjarkawi 2008 dalam Daviq Chairilsyah 2012). 

2. Tipe kepribadian 

Para ahli psikologi juga telah melakukan beberapa riset 
ilmiah berhubungan dengan keinginan untuk menguak 
kepribadian seorang manusia. Para ahli psikologi tersebut 
masing-masing mengemukakan teori mengenai jenis atau 
isi kepribadian seorang manusia. Diantara para ahli 
tersebut adalah: 

a. Gregory (Sjarkawi 2008 dalam Daviq Chairilsyah 2012) 
membagi tipe gaya kepribadian menjadi 12 tipe yaitu: 

1) kepribadian yang mudah menyesuaikan diri; 
2) kepribadian yang berambisi; 
3) kepribadian yang mempengaruhi; 
4) kepribadian yang berprestasi; 
5) kepribadian yang idealis; 
6) kepribadian yang sabar; 
7) kepribadian yang mendahului; 
8) kepribadian yang perseptif; 
9) kepribadian yang peka; 
10) kepribadian yang berketetapan; 
11) kepribadian yang ulet; 
12) kepribadian yang berhati-hati. 

b. Immanuel Kant (Sumadi, 2001 dalam Daviq Chairilsyah 
2012) memberikan gambaran mengenai kepribadian 
sebagai berikut: 

1) Tipe sanguin: memiliki banyak kekuatan, semangat, 
dan dapat membuat lingkungannya gembira atau 
senang. 

2) Tipe plegmatis: pribadi yang cenderung tenang, 
dapat menguasi dirinya dengan baik, dan mampu 
melihat permasalahan secara baik dan mendalam. 
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3) Tipe melankolik: pribadi yang mengedepankan 
perasaan, peka, sensitif terhadap keadaan dan 
mudah dikuasai oleh mood. 

4) Tipe kolerik: pribadi yang cenderung berorientasi 
pada tugas, disiplin dalam bekerja, setia dan 
bertanggung jawab. 

5) Tipe asertif: pribadi yang mampu menyatakan ide, 
pendapat, gagasan secara tegas, kritis, tetapi 
perasaannya halus sehingga tidak menyakiti 
perasaan orang lain. 

c. Cattel, Eysenk, menyatakan bahwa kepribadian manusia 
terdiri dari sifat-sifat yang sudah ada (dari Tuhan) dan 
kepribadian adalah dinamika dari setiap sifat-sifat yang 
ada tersebut. Sifat-sifat positif yang dimaksud seperti: 
sabar, suka menolong, suka berprestasi, suka berpe-
tualang, suka mengikuti aturan, suka bergaul, suka 
menerima pendapat orang lain dan lainnya. Selain itu 
tentunya ada pula sifat-sifat negatif yang muncul yang 
merupakan anti dari sifat-sifat positif. Edward (Sumadi, 
2001 dalam Daviq Chairilsyah 2012). 

3. Faktor yang mempengaruhi kepribadian 

Sjarkawi (2008 dalam Daviq Chairilsyah, 2012) 
membagi dua faktor besar yang dapat mempengaruhi 
kepribadian seseorang dalam hidupnya yaitu: 

a. Faktor Internal, adalah faktor yang berasal dari dalam 
diri orang itu sendiri. Faktor internal ini biasanya 
merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis 
maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak 
lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah 
satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang 
tuanya atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat 
kedua orang tuanya. Misalnya ayah yang pemarah, 
maka kemungkinan anaknya akan menjadi anak yang 
mudah marah. 
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b. Faktor Eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar 
orang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya merupakan 
pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang mulai 
dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, 
tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media 
audio visual seperti TV, VCD, internet, atau media cetak 
seperti koran, majalah dan lain sebagainya. 

4. Metode pembentukan kepribadian positif anak usia 
dini 

Daviq Chairilsyah (2012) mengemukakan beberapa 
metode atau cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dan 
guru pendidik anak usia dini dalam rangka membuat 
landasan pribadi yang positif pada diri anak dapat 
dilakukan dengan beberapa metoda atau cara, antara lain: 

a. Mengajarkan anak dengan contoh yang kongkret Apabila 
kita ingin mengajarkan kedisiplinan atau kemandirian 
sangat sulit apabila kita menjelaskan kepada anak kita 
mengenai bentuk perilaku tersebut. Oleh karena sifatnya 
yang abstrak tentunya anak belum sampai pada tahap 
pemahaman level abstrak tersebut. Berilah contoh 
kongkret seperti, apabila kita ingin mengajarkan 
kebersihan pada anak maka ajarkanlah tata cara mandi 
dengan benar pada anak saat di kamar mandi dengan 
mempraktekkan cara mandi kita kepada anak. 

b. Tidak bosan-bosan memberikan nasihat positif. Sebagai 
guru dan orang tua sudah tugas kita untuk 
mengajarkan sifat dan nilai-nilai positif pada anak. Akan 
tetapi, seringkali banyak guru yang akhirnya pesimis 
ketika mendapati anak atau anak didiknya yang 
memiliki kepribadian yang bermasalah. Oleh karena itu 
penulis mengajak orang tua dan guru untuk tidak 
bosan-bosannya memberikan nasihat yang sama namun 
dengan kata-kata, tempat, intonasi, kondisi dan cara 
yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan maksud agar 
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anak tidak jenuh mendengar nasihat kita dan akan 
berpikir negatif tentang kita (contoh: ibu cerewet, bawel, 
dan lain-lain). 

c. Mengajarkan anak untuk mengendalikan emosinya. 
Manusia dilahirkan pasti memiliki emosi. Ada emosi 
positif dan juga emosi negatif. Emosi positif apabila 
ditunjukkan akan membuat orang disekitar kita akan 
menjadi senang dan bahagia. Akan tetapi apabila emosi 
negatif terutama amarah, apabila ditunjukkan tentunya 
akan membuat orang lain menjadi takut, menjauh, atau 
bahkan akan menjadi konflik. Oleh karena itu ajarkan 
anak untuk mengalihkan amarahnya dengan jalan relak-
sasi, menarik nafas panjang, menghindari situasi yang 
membuatnya marah, atau melakukan kesukaannya 
ketika ia akan marah. 

d. Menerapkan program hukuman dan hadiah. Apabila 
anak bersalah maka berilah hukuman dengan segera 
dan sesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Selain itu 
juga kita harus konsisten dalam pemberian hukuman 
dan hukuman tidak boleh dalam bentuk fisik (pukul, 
tendang, cakar, terjang dan lainnya). Berilah hukuman 
dengan cara menunda atau tidak memberikan 
kesenangan anak, misalnya: hari ini tidak boleh main 
sore hari karena tidak membuat PR, tidak boleh 
menonton TV, atau menunda acara rekreasi keluarga 
yang telah dijanjikan. Begitu pula dengan pemberian 
hadiah, harus terencana, konsisten, adil dan 
disesuaikan dengan usia anak. 

e. Memperkenalkan Allah swt dan agama sejak kecil. 
Memperkenalkan Allah swt. dan agama sejak kecil 
terbukti sebagai salah satu cara ampuh untuk 
membentuk karakter anak. Dengan ajaran agama Islam 
anak menjadi tahu mana yang boleh dan tidak boleh 
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dilakukan serta apa akibatnya kelak jika kita melanggar 
ajaran agama. 

f. Menjadi model pribadi yang positif. Sebagai orang tua 
dan guru kita juga tidak henti-hentinya untuk belajar 
mengendalikan diri dan perilaku kita. Kita jangan hanya 
menuntut anak berperilaku baik akan tetapi kita juga 
harus menjadi contoh nyata dalam berperilaku baik. 
Anak adalah peniru maka ia akan mencontoh segala 
perilaku, ucapan, sikap dan cara berpikir kita. 

g. Mengawasi pergaulan anak. Masa kanak-kanak adalah 
masa bermain. Bermain tidak hanya di rumah namun 
juga di luar rumah (seperti: sekolah dan di lingkungan 
rumah). Perlu sesekali kita memperhatikan dengan siapa 
anak kita bermain? Terkadang pergaulan yang salah 
membuat anak kita menjadi pribadiyang bermasalah, 
seperti: cara bicara yang kurang sopan, perilaku yang 
kurang pantas, dan sikap serta cara pemikiran yang 
negatif terhadap situasi dan lingkungan sosialnya. 

h. Mengawasi tontonan anak. Dengan televisi kita dapat 
terhibur, belajar pengetahuan baru, mendapatkan 
informasi terbaru dan berita terbaru. Akan tetapi tidak 
semuanya boleh untuk diterima anak, seperti: sinetron, 
acara gosip, dan film-film dewasa atau film kekerasan 
tentunya akan membawa dampak negatif bagi anak kita. 

i. Mengawasi teknologi internet dari anak. Internet bukan 
lagi menjadi barang baru dan sukar untuk diperoleh. 
Kecanggihan komputer dan telepon genggam dapat 
dengan mudah mengakses internet. Harga telepon 
genggam pun sudah terbilang murah, sehingga banyak 
orang tua yang telah membelikan HP kepada anak 
mereka. Hal ini harus diawasi, ketika anak yang pandai 
dapat mengakses internet maka tidak mungkin anak 
tersebut akan mengakses gambar pornografi, pornoaksi, 
kekerasan, dan juga sekarang banyak yang kecanduan 
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main game lewat internet. Penulis merasa anak usia dini 
belum perlu diberikan telepon genggam dan komputer 
yang dapat mengakses internet. 

B. Membangun Jiwa Serta Karakter Anak 

Firman Allah dalam Q. S. al A’raaf 26: 

نَزۡلَا َعلَۡيُكۡم ِلَاٗسا يَُوٰرِي َسۡو�تُِكۡم َورِيٗشاۖ  َيٰبَِنٓ 
َ
َءاَدَم قَۡد أ

ِ ٱَذٰلَِك َخۡيٞۚ َذٰلَِك ِمۡن َءاَيِٰت  ل-ۡقَوىٰ ٱَوِلَاُس  لََعل-ُهۡم  9-
ُروَن  ك-    Aيَذ-

Terjemahannya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami 
telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup 
auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan 
pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian 
itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan 
Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”  

Karakter (character) mengacu pada serangkaian sikap 
(attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan 
keterampilan (skills). Karakter meliputi sikap seperti 
keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas 
intelektual seperti berpikir kritis dan alasan moral, perilaku 
jujur dan bertanggungjawab, mempertahankan prinsip-
prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, keca-
kapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan 
seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi, 
dan komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan 
masyarakatnya. Karakteristik adalah realisasi perkem-
bangan positif sebagai individu (intelektual social, 
emosional, dan etika). Individu yang berkarakter baik 
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adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang 
terbaik (Made, 2014). 

Karakter sesungguhnya harus dikembangkan melalui 
tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting) dan 
kebiasaan (habit). Dengan demikian diperlukan tiga 
komponen karakter yang baik (components of good 
character), yaitu moral knowing (pengetahuan tentang 
moral), moral feeling (perasaan tentang moral) dan moral 
action (perbuatan bermoral) (Made, 2014). 

Pembentukan karakter dengan tujuan membentuk 
pribadi yang BEST: Be a good ofintegrity (berintegritas), 
Excellent in deeds (unggul dalam perbuatan), Share with 
society (berbagi dengan sesama), Trust in God (beriman 
kepada Tuhan). Menanamkan nilai-nilai karakter sebaiknya 
dimulai sedini mungkin, yaitu sejak usia 3-6 tahun, ketika 
anak-anak duduk di bangku TK. Menurut para ahli 
psikologi perkembangan anak, salah satunya Jeanne Ellis 
Ormrod (Ormrod 2002 dalam Adywibowo 2013), pada masa 
ini sel-sel otak anak sedang berkembang dengan sangat 
pesat. Bagaikan spons, informasi yang didapat anak sehari-
hari (melalui indera) akan direkam di dalam otak anak 
sehingga usia ini merupakan saat yang tepat bagi anak 
untuk belajar tentang semua hal, termasuk mempelajari 
nilai-nilai karakter (Adywibowo 2013). Ada suatu masa saat 
anak siap menerima sesuatu dari luar (lingkungan) guna 
mencapai proses kematangan, dan kematangan yang 
dicapainya dapat disempurnakan melalui rangsangan yang 
tepat. Masa ini merupakan masa kritis yang harus 
dirangsang agar mencapai perekembangan selanjutnya 
melalui proses belajar (Maya, 2012). 

Dalam otak manusia,terdapat myelin (selubung saraf-
saraf otak). Padausia 3-6 tahun, stimulus dari lingkungan 
membuat myelin mendorong impuls saraf bergerak lebih 
cepat sehingga keterampilan yang dapat dikembangkan 
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bukan hanya keterampilan fisik, melainkan karakter anak 
juga dapat ditumbuh kembangkan pada masa ini 
(Adywibowo 2013). 

1. Cara Membangun Karakter Anak 

Firman Allah dalam Q. S. al-Alaq 1-5: 

 ٱ
ۡ
ِ  قَۡرأ ِيٱَرّبَِك  ۡسمِ ٱب نَسٰنَ ٱَخلََق   Hَخلََق  ل-   Mمِۡن َعلٍَق  ۡلِ

 ٱ
ۡ
ۡكَرمُ ٱَوَربNَك  قَۡرأ

َ
ِيٱ  Q ۡل ِ  ل- َم ب

نَسٰنَ ٱ َعل-مَ  R لَۡقلَمِ ٱَعل-  ۡلِ
   Tَما لَۡم َيۡعلَۡم 

Terjemahnya: ”Bacalah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu yang Menciptakan (1), Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah (2), Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah (3), Yang mengajar 
(manusia) dengan perantaran kalam (4), Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)”.  

Srijani Ninik (2012) mengemukakan bahwa 
penanganan pendidikan karakter memang seharusnya 
ditanamkan sejak anak masih usia dini, usia ini 
merupakan tahun emas dalam pembentukan suatu proses 
alami yang dialami manusia. Cara yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 

a. Tumbuhkan pemahaman positif pada diri anak sejak 
usia dini 

Salah satunya dengan cara memberikan kepercayaan 
pada anak untuk mengambil keputusan untuk dirinya 
sendiri, membantu anak mengarahkan potensinya 
dengan begitu mereka lebih mampu untuk bereksplorasi 
dengan sendirinya, tidak menekannya baik secara 
langsung atau secara halus. 



Bab 8  Membnetuk Karakter dan Kepribadian Anak    189 

b. Biasakan anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 

Interaksi terhadap lingkungan sangat menentukan 
pembentukan karakter anak. Seperti kata pepatah 
bergaul dengan penjual minyak wangi dan ikut wangi, 
bergaul dengan penjual ikan akan ikut amis. Seperti 
itulah, lingkungan baik dan sehat akan menumbuhkan 
karakter sehat dan baik, begitu pula sebaliknya. 

c. Membangun hubungan spiritual dengan Tuhan Yang 
Maha Esa 

Hubungan spiritual dengan Tuhan YME terbangun 
melalui pelaksanaan dan penghayatan ibadah ritual 
yang terimplementasi pada kehidupan sosial. 
Penanaman ibadah ini ibarat pondasi semakin dini dan 
semakin kuat ditanamkan pada seorang anak maka 
yang terjadi si anak semakin kokoh dan kuat.  

2. Model pendidikan karakter berbasis mendongeng  

Pendidikan merupakan media yang sangat strategis 
dalam membentuk dan membangun karakter anak didik. 
Pendidikan sangat potensial menentukan nasib bangsa. 
Oleh karena itu, melalui proses pendidikan karakter, yakni 
pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting) dan 
kebiasaan (habit), tentang karakter yang baik (components 
of good character), yaitu moral knowing (pengetahuan 
tentang moral), moral feeling (perasaan tentang moral) dan 
moral action (perbuatan bermoral) cenderung menjadikan 
anak itu berbudaya baik (Made, 2014). 

Pendidikan pada posmodernisme adalah pendidikan 
yang menyenangkan dan pembebasan, melalui pendidikan 
peserta didik mengalami poses emansipasi dan dibebaskan 
dari berbagai bentuk penindasan. Tujuan pendidikan 
bukan mengubah realitas, melainkan mencari makna atau 
mengubah makna tiap-tiap murid. Pendidikan harus 
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mampu membebaskan manusia dari belenggu ketidak 
adilan dan penindasan. Model pendidikan yang bisa 
dibangun dari konsep pendidikan posmoderen adalah 
pendidikan yang “menyenangkan” dan bebas dari 
“penindasan”. Satu model alternatif pendidikan karakter 
yang bisa dibangun adalah “Pendidikan Karakter Berbasis 
Mendongeng”. Model pendidikan berbasis mendongeng, 
dilakukan melalui proses alih nilai (knowing the goods), 
dilaksanakan (acting) dan dibiasakan (habit). Mereka 
diberikan pengetahuan tentang karakter melalui men-
dongeng dalam suasana yang menyenangkan dan penuh 
kedamaian. Materi yang diberikan adalah “dongeng/cerita” 
yang berada di lingkungan mereka dan menjadi milik atau 
kebiasaan mereka sehari-hari (Made, 2014). 

Dongeng yang familiar dengan kehidupan mereka akan 
mudah dicerna, apalagi dikemas dengan bantuan media 
atau sentuhan teknologi, maka suasana mendongeng akan 
menjadi lebih hidup dan menyenangkan, sehingga proses 
alih nilai (transfer of knowledges) akan menjadi lebih efektif 
dan optimal. Kemudian materi atau judul dongeng/cerita 
bisa diberikan/diambilkan/dipilihkan dari dongeng yang 
berada di luar budayanya (jika perlu bisa dimodifikasi 
dengan pertimbangan menanamkan kebaikan) yang 
diadopsi dari daerah atau budaya lainnya secara 
berkesinambungan, sehingga wawasan dan cakrawala anak 
menjadi luas, tidak fanatik dan anak akan menghargai 
budaya lainnya. Kondisi ini akan bisa membangun karakter 
anak, seperti toleransi, demokratis, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat/ 
komunikatif, peduli lingkungan, dan peduli sosial (Made, 
2014). 

3. Model pendidikan karakter BEST  

Menanamkan nilai-nilai karakter sebaiknya dimulai 
sedini mungkin, yaitu sejak usia 3-6tahun, ketika anak-
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anak duduk di bangku TK. Menurut para ahli psikologi 
perkembangan anak, salah satunya Jeanne Ellis Ormrod 
(Ormrod 2002 dalam Adywibowo 2013), pada masa ini sel-
sel otak anak sedang berkembang dengan sangat pesat. 
Bagaikan spons, informasi yang didapat anak sehari-hari 
(melalui indera) akan direkam di dalam otak anak sehingga 
usia ini merupakan saat yang tepat bagi anak untuk belajar 
tentang semua hal, termasuk mempelajari nilai-nilai 
karakter (Adywibowo 2013). 

a. Be a good of integrity (berintegritas) 

Seseorang yang memiliki integritas akan berperilaku 
sesuai perkataanya. Integritas identik dengan kejujuran. 
Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Menurut Pam 
Schiller & Tamera Bryant (Schiller 2002 dalam Adywibowo 
2013) dalam buku mereka The Values Book for Children: 
16 Moral Dasar bagi Anak, seseorang memiliki integritas 
ketika ia jujur terhadap dirinya sendiri dan berpegang 
teguh pada nilai-nilai moral yang dianutnya (Adywibowo 
2013). 

Membicarakan makna integritas terhadap anak TK 
merupakan hal yang tidak mudah karena mereka belum 
memiliki kemampuan untuk mengerti kata-kata yang 
sedemikian kompleks, seperti: kata “integritas”, “jujur”, dan 
sebagainya. Selain itu, menurut Pam & Tamera (Schiller 
2002 dalam Adywibowo 2013), pada umumnya anak usia 
3-6 tahun masih belum dapat membedakan antarafakta 
dan fantasi. Lebih lanjut Pam & Tamera menambahkan: 
kesulitan dalam membedakan kenyataan dan fantasi pada 
anak usia 3-6 tahun membuat mereka seringkali salah 
menggambarkan kenyataan, karena kemampuan mereka 
untuk membedakan kenyataan belum berkembang. 
Bahkan, anak-anak ini percaya bahwa perubahan 
kenyataan di dalam benak (pikiran) mereka merupakan 
perubahan kenyataan di dalam realitas (Adywibowo 2013). 
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Meskipun sulit untuk menumbuhkan dan mengem-
bangkan integritaspada anak usia 3-6 tahun, integritas 
tetaplah perlu diajarkan pada anak sejak dini. Integritas 
(kejujuran) merupakan kemampuan yang terus 
berkembang bagi anak-anak usia dini. Mereka memerlukan 
pengalaman integritas atau kejujuran untuk mempelajarai 
bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari. Keteladanan merupakan sarana utama mengajarkan 
integritas pada anak (Adywibowo, 2013). 

b. Excellent in deeds (unggul dalam perbuatan) 

Unggul dalam perbuatan merupakan life skill yang 
perlu diajarkan pada anak sejak dini. Menurut Rimm 
(Rimm 2003 dalam Adywibowo 2013) penanaman sikap-
sikap yang baik (unggul) selama anak berusia 3-6 tahun 
akan menjadi landasan bagi pengajaran lebih lanjut. 
Menurut Rimm, orang tua berperan sangat besar bagi 
anak-anak pada tahun-tahun pertama. Selanjutnya, 
sekolah, teman, dan media secara dramatis akan 
memengaruhi sikap mereka selama usia sekolah. Jika di 
masa-masa awal anak diberi landasan yang kuat, 
kemungkinan untuk salah arah akan lebih kecil bagi 
mereka (Adywibowo 2013). 

Hati nurani sebaiknya diajarkan pada masa-masa awal 
tersebut. Bermacam-macam perbuatan baik yang perlu 
diajarkan pada anak, antara lain: keramahan, suka 
menolong, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. 
Contoh keramahan: selalu tersenyum, menyapa, dan 
bersikap santun. Menurut Rimm (Rimm 2003 dalam 
Adywibowo 2013), sopan santun merupakan bagian dan 
penerapan dari sikap unggul. Sejak usia satu tahun, anak 
sudah dapat diajarkan mengucapkan kata-kata baik, 
seperti: tolong dan terima kasih dan pada usia tiga tahun 
sebaiknya mulai diajarkan cara meminta izin, meminjam 
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mainan ataupun mengajak teman untuk bermain 
(Adywibowo, 2013). 

Pada saat yang bersamaan, anak perlu diajarkan untuk 
mengetahui (membeda-kan) perbuatan yang baik dan tidak 
baik. Rimm menambahkan, anak dapat dididik untuk 
bersikap baik terhadap orang lain dengan mengamati 
perilaku orang-orang dekatnya (orang tua dan guru) dengan 
memberikan penjelasan yang spesifik mengenai sikap baik 
pada mereka. Selain teladan, bermain peran juga dapat 
menjadi sarana strategis untuk mengajarkan perbuatan-
perbuatan yang unggul pada anak TK (Adywibowo, 2013). 

c. Share with society (berbagi dengan sesama) 

Menurut Rimm (Rimm 2003 dalam Adywibowo 2013), 
anak-anak usia 3-6 tahun pada umumnya menjadikan 
dirinya sebagai pusat dari segalanya. Mereka selalu ingin 
menjadi yang pertama, ingin mendapatkan sesuatu yang 
lebih dari saudara atau teman-temannya, dan seringkali 
tidak mau kalah dalam permainan. Ini merupakan sesuatu 
yang wajar dan bukan gejala adanya suatu persoalan. 
Perilaku semacam itu memberikan kesempatan pada guru 
untuk mengajarkan mereka cara berbagi, menunggu 
giliran, dan bermain bersama teman dengan baik. Meski 
demikian, mengajarkan berbagi pada anak usia ini bukan-
lah hal yang mudah. Perlu diajarkan secara berulang-ulang 
butuh teladan (contoh) orang tua dan guru untuk 
mengembangkan karakter berbagi, dan kepekaan guru 
untuk memberikan pujian pada saat anak menunjuk-kan 
sikap berbagi. Berbagai permainan, cerita, dan pujian 
sangatlah efektif untuk menumbuh-kan dan mengem-
bangkan karakter berbagi pada anak TK (Adywibowo, 
2013). 
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d. Trust in God (beriman kepada Tuhan). 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menumbuh-
kan karakter Trust in God, antara lain: mengajarkan anak 
untuk mengenal ciptaan Tuhan, bersyukur atas ciptaan 
Tuhan, ikut memelihara ciptaan Tuhan, dan mengajarkan 
anak untuk selalu percaya (mengandalkan) Tuhan dalam 
segala keadaan. Mengajarkan anak untuk berdoa setiap 
hari, bahkan setiap saat sejak anak usia dini sangat 
berguna untuk menanamkan karakter Trust in God. Orang 
tua dan guru merupakan teladan bagi anak dalam segala 
hal, termasuk dalam hal Trust in God. Bila anak melihat 
orang tua dan gurunya selalu berdoa (misalnya: berdoa 
bagi anak atau teman guru yang tidak masuk karena sakit, 
berdoa bagi korban bencana alam yang sedang terjadi) 
maka anak juga akan menirunya. Melatih anak untuk 
memimpin doa di depan kelas, selain melatih kepercayaan 
diri anak, juga meningkatkan kemampuan anak dalam 
mengarang kata-kata doa sehingga anak terbiasa berdoa 
dengan kata-katanya sendiri (Adywibowo, 2013). 

4. Cara menumbuh kembangkan karakter BEST 

Lima cara menumbuh kembangkan karakter BEST 

a. Teladan 

Teladan/contoh merupakan cara paling ampuh dalam 
pembentukan karakter. Pepatah Jawa mengatakan: Guru = 
digugulan ditiru (dipercaya dan dicontoh). Guru harus 
menjadi teladan atau panutan dalam segala hal, setiap 
saat, di manapun, kapanpun, dan dalam hal apapun. Anak 
merupakan sosok yang paling “jago” dalam meniru. Ia akan 
meniru hampir semua hal yang dilihatnya. Jadi orang-
orang dewasa yang berada di lingkungan anak (orang tua, 
guru dan seluruh penghuni rumah serta sekolah) harus 
ekstra hati-hati dalam bertutur kata dan bertindak, terlebih 
di hadapan anak (Christine 2012 dalam Adywibowo 2013). 
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b. Fun (menyenangkan) 

Belajar dengan hati yang senang akan memudahkan 
anak mencerna dan menerima materi pelajaran. Demikian 
juga dalam hal pendidikan karakter, bila “diajarkan” 
melalui permainan, secara tidak sadar anak akan “belajar 
sesuatu” dari pemainan tersebut. Permainan yang 
mendidik dan melibatkan aktivitas otak yang sangat tinggi 
sehingga akan cepat diserap anak (Rimm 2003 dalam 
Adywibowo 2013).  

Karakter BEST dapat pula diajarkan melalui berbagai 
permainan. Jenis permainan sebaiknya disesuaikan 
dengan tingkat kematangan dan perkembangan anak. 
Lebih lanjut Rimm menyarankan, sebaiknya permainan 
yang dipilih adalah permainan melibatkan anak secara 
aktif, bukan hanya “menekan tombol” dan melihat layar 
monitor (Adywibowo 2013). 

c. Peka 

Ormrod menekankan pentingnya sikap guru yang peka 
(peduli) terhadap semua muridnya, sehingga tercipta 
situasi yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar di 
kelas. Guru diharapkan peka dan tak segan-segan 
memberikan reward pada anak sesaat setelah anak 
berperilaku positif. Sebaliknya, bila guru melihat anak 
melakukan hal yang bertentangan dengan karakter positif, 
guru juga harus secepatnya menegur atau menasihati 
dengan dasar kasih sayang. Bentuk reward dan 
punishment (berupa teguran) sebaiknya disesuaikan dengan 
karakter/pribadi masing-masing anak. Guru harus 
memiliki kepekaan untuk melihat jenis reward dan 
punishment yang “cocok” untuk masing-masing anak. 
Sebagai contoh, reward yang dapat diberikan saat anak 
menunjukkan perilaku berbagi, yaitu: pujian, tepukan 
tangan oleh guru dan teman-teman di kelas, tepukan pada 
bahu anak, dan lain sebagainya (Adywibowo 2013). 
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d. Cerita 

Mendongeng atau bercerita adalah salah satu 
keterampilan yang sangat imajinatif dan komunikatif bagi 
anak. Cerita atau dongeng terbukti efektif dalam 
menumbuhkan dan mengembangkan karakter anak. Di 
dalam cerita, terdapat muatan-muatan mendidik yang 
tersirat dan tidak menggurui. Cerita atau dongeng berada 
pada posisi pertama dalam mengajarkan etika pada anak. 
Anak sangat menyukai dan menikmati cerita atau dongeng, 
baik dari segi ide, imajinasi, maupun peristiwanya. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membacakan 
cerita atau dongeng agar kegiatan bercerita dapat berjalan 
dengan baik, antara lain: posisi suara, gerakan-gerakan, 
peragaan peristiwa-peristiwa, dan aura yang melingkupi 
pencerita dan anak-anak (Majid 2002 dalam Adywibowo 
2013). 

e. Doa 

Doa merupakan landasan yang mendasari setiap usaha 
dan perilaku kita setiap saat, termasuk dalam hal mendidik 
anak, khususnya dalam menumbuhkan dan mengembang-
kan karakter BEST pada anak. Pepatah mengatakan 
“Manusia berencana, Tuhan yang menentukan”. Jadi tugas 
kita sebagai pendidik adalah berusaha semaksimal 
mungkin dalam menumbuh kembangkan karakter anak, 
dan Tuhan yang akan membantu menyelesaikannya. Do 
the best, and let God do the rest (Majid 2002 dalam 
Adywibowo 2013). 

5. Pengembangan kreativitas anak melalui bermain  

Bermain merupakan cara yang paling baik untuk 
mengembangkan kemampuan anak. Mulai bermain secara 
alamiah anak menemukan lingkungan, orang lain dan 
dirinya sendiri. Dalam bermain anak-anak dapat meng-
hargai perasaan orang lain dan merasakan kepercayaan 



Bab 8  Membnetuk Karakter dan Kepribadian Anak    197 

diri mereka dalam proses yang dinamis, hal-hal yang 
terpenting untuk dirinya dan pengalaman bermain yang 
positif. Bagi anak-anak dunia bermain adalah dunia 
mereka. Bermain mempengaruhi pikiran, mental, 
kematangan emosional dan perkembangan jiwa mereka 
(Priyanto, 2014). 

Saat bermain anak merasa bebas menemukan 
dunianya sendiri dalam berkarya dan merasa berkaya. 
Bermain akan tumbuh daya kreativitas. Kreativitas 
dikembangkan melalui pengalaman bermain yang 
imajinatif, membiarkan anak-anak untuk terlibat dalam 
bermain peran untuk menghasilkan ide-ide yang baru dan 
inovatif dalam proses bermain peran (Priyanto, 2014). 

Gambar 8.1 berikut merupakan ciri-ciri bermain yang 
ditampilkan secara visual dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan bermain mengandung unsur:  

a. menyenangkan dan menggembirakan bagi anak; anak 
menikmati kegiatan bermain tersebut; mereka tampak 
riang dan senang;  

b. dorongan bermain bermain muncul dari anak bukan 
paksaan orang lain;  

c. anak melakukan  secara spontan dan suka rela; anak 
tidak merasa diwajibkan;  

d. semua anak ikut serta secara bersama-sama sesuai 
peran masing-masing;  

e. anak berlaku pura-pura, atau memerankan sesuatu; 
anak pura-pura marah atau menangis;  

f. anak menetapkan aturan main sendiri, baik aturan yang 
diadopsi dari orang lain maupun aturan yang baru; 
aturan main itu dipatuhi oleh semua peserta bermain;  

g. anak berlaku aktif; mereka melompat atau menggerakan 
tubuh, tangan dan tidak sekedar melihat;  
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h. anak bebas memilih mau bermain apa dan beralih ke 
kegiatan bermain lain; bermain bersifat fleksibel 
(Priyanto, 2014).  

 

Gambar 2.1. Ciri-Ciri Bermain 

C. Pembentukan Kepribadian dalam Pendidikan 
Islam 

Dalam diri manusia terdiri dari beberapa sistem atau 
aspek. Adapun menurut Ahmad D. Marimba membagi 
aspek kepribadian dalam 3 hal, yaitu aspek-aspek 
kejasmaniahan, aspek-aspek kejiwaan, dan aspek-aspek 
kerohaniahan yang luhur (Syamsu, 2011). 

1. Aspek kejasmanian 

Aspek ini meliputi tingkah laku luar yang mudah 
nampak dan ketahuan dari luar, misalnya cara-cara 
berbuat dan cara-cara berbicara. Menurut Abdul Aziz 
Ahyadi, aspek ini merupakan pelaksana tingkah laku 
manusia. Aspek ini adalah aspek biologis dan merupakan 
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sistem original di dalam kepribadian, berisikan hal-hal yang 
dibawa sejak lahir (unsur-unsur biologis). Karena apa yang 
ada dalam kedua aspek lainnya tercermin dalam aspek ini. 

2. Aspek kejiwaan 

Aspek ini meliputi aspek-aspek yang abstrak (tidak 
terlihat dan ketahuan dari luar), misalnya cara berpikir, 
sikap dan minat. Aspek ini memberi suasana jiwa yang 
melatarbelakangi seseorang merasa gembira maupun 
sedih, mempunyai semangat yang tinggi atau tidak dalam 
bekerja, berkemauan keras dalam mencapai cita-cita atau 
tidak, mempunyai rasa sosial yang tinggi atau tidak, dan 
lain-lain. Aspek ini dipengaruhi oleh tenaga-tenaga 
kejiwaan yaitu: cipta, rasa, dan karsa. Ibadah adalah 
sebagian dari syari’at-syari’at menyangkut amaliyah dari 
setiap muslim yang ditentukan oleh adanya perintah atau 
larangan Tuhan yang menyangkut semua aspek.  Ibadah 
dalam arti yang khusus adalah suatu upacara pengabdian 
yang sudah digariskan oleh syari’at islam, baik bentuknya, 
caranya, waktunya serta syarat dan rukunnya, seperti 
shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ketentuan-
ketentuan tersebut sudah digariskan oleh syari’at islam 
secara doktrin, tidak dapat diubah, ditukar, digeser atau 
disesuaikan dengan logika dan hasil pemikiran apabila 
menyimpang atau tidak sesuai dengan petunjuk syari’at, 
perbuatan itu tidak syah dianggap sebagai ibadah yang 
benar. Syariat atau sistem nilai Islam ditetapkan oleh Allah 
sendiri. Dalam kaitan ini Allah disebut Syaari atau pencipta 
hukum. Hal ini tertera dalam firmanNya  

ا ِخۡفُتُكۡم فَوَ  َفَفَرۡرُت  َهَب ِ_ َرّبِ ُحۡكٗما مِنُكۡم لَم-
   d لُۡمرَۡسلِيَ ٱوََجَعلَِن ِمَن 

200    Perawatan  Hol i st ik  pada Anak da lam Per spektoi f  Is lam  

Terjemahannya: Apakah mereka mempunyai sem-
bahan-sembahan selain Allah yang menetapkan aturan 
agama bagi mereka yang tidak diizinkan Allah? Dan 
sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda 
(hukuman dari Allah) tentulah hukuman diantara 
mereka telah dilaksanakan. dan Sesungguhnya orang-
orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang Amat 
pedih. (QS Asy Syura: 21) 

Jadi syari’ah mengatur hidup manusia sebagai 
individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan 
patuh kepada Allah Swt. Ketaatan, ketundukan, dan 
kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk 
pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian 
rupa oleh syari’at islam. 

3. Aspek kerohaniahan yang luhur 

Aspek “roh” mempunyai unsur tinggi di dalamnya 
terkandung kesiapan manusia untuk merealisasikan hal-
hal yang paling luhur dan sifat-sifat yang paling suci. Aspek 
ini merupakan aspek kejiwaan yang lebih abstrak yaitu 
filsafat hidup dan kepercayaan. Ini merupakan sistem nilai 
yang telah meresap dalam kepribadian, memberikan corak 
pada seluruh kehidupan individu. Bagi yang beragama 
aspek inilah yang memberikan arah kebahagiaan dunia 
maupun akhirat. Aspek inilah yang memberikan kualitas 
pada kedua aspek lainnya. 
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Jangan pernah mencoba menjadikan putra atau 

putri Anda menjadi seperti Anda. Diri Anda 

cukup satu saja. 

(Arnold Glasow) 

♥♥♥ 
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There is only one thing that make a dream impossible 

to achieve: the fear of failure. 

(Paulo Coelho, The Alchemist) 
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Ku Didik Kau dengan Islam 
By: Nur Hidayah 

 
Anak!!! Ya, memang itulah satu dan berjuta harapan dalam 
keluarga 
Satu mahluk dengan sejuta cerita 
Karenanya cinta manusia terikat 
Terikat dalam naungan penghambaan kepada-Nya 
Bagaimanakah anak kita kelak???? 
Sebelum sauh diangkat, 
sebelum layar terkembang, 
sebelum bahtera berlayar, 
mau kemanakah anak kita bawa berlabuh 
Tiada tempat kami meminta selain pada-Mu ya Rabb 
Bantu kami mendidik mereka 
Menjadi Insan yang cerdas dengan akhlak mulia 
Anak yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhan-Nya 
Anak yang shaleh dan sholehah dengan bimbingan Islam 
Ku didik kau dengan tuntunan Islam 
Hingga Kelak Kematian tidak akan menjadi akhir 

♥♥♥ 
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Risnah S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes., 
lahir di Kabupaten Jeneponto, tanggal 12 April 
1978. Menamatkan Sekolah Dasar di SD Inpres 
Panaikang ½ Ujung pandang pada tahun 1990, 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 
Ujung Pandang pada tahun 1993 dan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Ujung Pandang 
pada tahun 1996. Lulus pada Diploma III 

Keperawatan Yayasan Pendidikan Makassar (YAPMA) pada tahun 
1999. Setelah itu melanjutkan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Makassar (STIK Makassar) dan meraih gelar S.KM pada 
tahun 2003. Gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) diperoleh di 
Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada tahun  2004. Dan 
menyelesaikan profesi Ners pada tahun 2005. Sedangkan Program 
Pasca sarjana diselesaikan pada konsentrasi Biomedik - Fisiologi di 
UNHAS pada tahun 2009. Pada tahun 2013 berkesempatan 
menyelesaikan program Diploma of Leadership di Coady 
International Institute Nova Scotia, Halifax – Canada.   

Bekerja sebagai staf akademik pada Yayasan Pendidikan Makassar 
(YAPMA) sejak tahun 2000 hingga tahun 2005. Selanjutnya beralih 
sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sejak 
tahun 2006.  

Disela-sela waktu rutinitas  juga terkadang mengajar pada beberapa 
institusi pendidikan keperawatan seperti; SMK Gunung Sari 2, Akper 
Kharisma Gowa Raya, Akper Makassar, Akper Reformasi, Akper 
Putra Pertiwi, STIKPER Gunung Sari dan STIKES Nani Hasanuddin. 

Periode tahun 2013-2017 selain sebagai dosen tetap, juga diberikan 
amanah tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Keperawatan pada 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 

♥♥♥ 
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Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes 
lahir di Ujung Pandang 3 Februari 1983. Pendidikan 
dasar dan menengah diselesaikannya di Makassar 
(2001). Gelar S.Kep. (2005) dan Profesi Ners (2006) 
diraih dari PSIK Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin (Unhas). Gelar M.Kes. (2009) bidang 
Biomedik Fisiologi diraih dari Program Pascasarjana 
Unhas. Sekarang ini, ia sedang menempuh 
pendidikan doktor (S-3) Ilmu Keperawatan di 
Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 
(UI), di Jakarta. 

Sejak terangkat menjadi dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas 
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2008, ia diberi kepercayaan 
mengajar Metodologi Penelitian Keperawatan, demikian juga mata kuliah 
Keperawatan Dewasa, Keperawatan Anak, dan Komunikasi 
Keperawatan. Di samping mengajar, ia juga diberi kepercayaan 
membimbing dan menguji mahasiswa dalam melaksanakan penelitian 
keperawatan dan penulisan karya ilmiah. Selain di UIN Alauddin 
Makassar, ia juga diberi kepercayaan membimbing dan menguji karya 
tulis ilmiah mahasiswa di Akademi Keperawatan dan Akademi 
Kebidanan Kamanre Palopo, Sulawesi Selatan, dan di Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan Fatimah Mamuju, Sulawesi Barat. Penelitian yang telah 
dilakukan antara lain dengan judul:  

o Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Nyeri pada Pasien Pasca 
Pembedahan Laparatomi Di Perjan Rs Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar (2005) 

o Perbedaan Efek Moderate Training dan Vigorous Training Terhadap 
Kadar Gula Darah dan TTGO pada Individu Overweight (2009) 

Buku: 

° Teknik Pengambilan Sampel, 2011. Makassar: Andira Publisher. 

° Konstruksi Teori: Konstelasi dan Kontemplasi, 2015. Makassar: 
Andira Publisher. 

♥♥♥ 
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