




KATA PENGANTAR

Anak merupakan anugerah yang sangat indah yang di berikan 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 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.

Apabila dalam pendidikan dan pengasuhan anak tidak sesuai dengan Islam maka akan
menciptakan generasi penerus bangsa yang merugi. Olehnya itu 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
menghasilkan 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. Tapi kami merasakan bahwa Ikhlas beramal yang bernilai ibadah disisi-NYA  menjadi
obor semangat di hati.

Samata,       Februari 2015
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PRINSIP PARENTING 

“Anak-anak tidak pernah berhasil dalam mendengarkan orang yang lebih tua. Namun anak-

anak tidak pernah gagal dalam meniru orang yang lebih tua” J. Baldwin 

 

Dalam Bab ini akan membahas tentang defenisiparenting, prinsip dasar dalam pengasuhan anak, 

gaya pola asuh anak, dimensi pola asuh.  

A. Defenisi Parenting  

Dalam pengasuhan, orang tua memiliki beberapa defenisi yaitu ibu, ayah atau 

seseorang yang akan membimbing dalam kehidupan, seorang penjaga maupun seorang 

pelindung.  Orangtua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing semua 

tahapan pertumbuhan anak, yang merawat, melindungi, mengarahkan kehidupan baru anak 

dalam setiap tahapan perkembangannya. Pengasuhan merupakan sebuah proses yang 

merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orangtua untuk mendukung 

perkembangan anak (Brooks, 2001). Selain itu, menurut  Hoghughi (2004) menyebutkan 

bahwa pengasuhan mencakup beragam aktifitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang 

secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Prinsip pengasuhan menurut Hoghughi 

tidak menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktifitas dari 

perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karenanya pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, 

pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial.  

Pengasuhan emosi mencakup pendampingan ketika anak mengalami kejadian-

kejadian yang tidak menyenangkan seperti merasa terasing dari teman-temannya, takut, atau 

mengalami trauma. Pengasuhan emosi ini mencakup pengasuhan agar anak merasa dihargai 

sebagai seorang individu, mengetahui rasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk 
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menentukan pilihan dan untuk mengetahui resikonya. Pengasuhan emosi ini bertujuan agar 

anak mempunyai kemampuan yang stabil dan konsisten dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya, menciptakan rasa aman, serta menciptakan rasa optimistik atas hal-hal baru 

yang akan ditemui oleh anak. Sementara itu, pengasuhan sosial bertujuan agar anak tidak 

merasa terasing dari lingkungan sosialnya yang akan berpengaruh terhadap perkembangan 

anak pada masa-masa selanjutnya. Pengasuhan sosial ini menjadi sangat penting karena 

hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan membentuk sudut pandang terhadap 

dirinya sendiri dan lingkungannya. pengasuhan sosial yang baik berfokus pada memberikan 

bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik di lingkungan rumah maupun 

sekolahnya dan membantu mengajarkan anak akan tanggung jawab sosial yang harus 

diembannya (Hughoghi, 2004). 

Beberapa definisi tentang pengasuhan tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan 

merupakan sebuah proses interaksi yang terus menerus antara orangtua dengan anak yang 

bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik 

secara fisik, mental maupun sosial, sebagai sebuah proses interaksi dan sosialisasi yang tidak 

bisa dilepaskan dari sosial budaya dimana anak dibesarkan. 

 

B. Prinsip dasar dalam pengasuhan anak  

Ada beberapa prinsip dasar dalam parenting adalah sebagai berikut: 

1. Hal penting apa yang dapat anda lakukan  

Menjadilah orang tua yang perhatian. Katakan pada diri anda setiap hari, 

bagaimana anda memperlakukan dan menanggapi anak anda harus berdasarkan 

pengetahuan, rasa dan keinginan apa yang ingin anda capai. Dan ketahuilah apa efek dari 

keputusan yang anda ambil terhadap anak.  

Gen tidak mengesampingkan peran orang tua dalam membentuk karakter anak. 

Ada perbedaan besar antara pernyataan yang mengatakan bahwa karakter anak 

dipengaruhi oleh gen dan mengatakan bahwa karakter anak ditentukan oleh mereka. 

Terlepas dari genetik anak anda yang paling berpengaruh adalah apa yang anda lakukan 

sebagai orang tua. Dan tidak ada pengaruh yang lebih penting pada perkembangan anak 

anda selain anda dan termasuk gen anda.  
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Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Pertama kali anak masuk ke 

dunia maka tempat pertama mereka untuk belajar adalah orang tua mereka. Karakter anak 

tidak hanya diwarisi tetapi juga ditularkan melalui emosi yang dikirimkan oleh orang tua 

mereka. Kebanyakan orang tua menyepelehkan kelakuan dan perkataan mereka yang 

sebenarnya akan mempengaruhi anak-anak mereka. Anak-anak akan belajar dari apa 

yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar dari teman-teman, lingkungan dan media. 

Dan disinilah peran orang tua dalam membatasi pengaruh dari hal-hal tersebut.  

Belajar dari kesalahan.Jika anda melakukan kesalahan jangan menyalahkan diri 

anda tetapi mengakui kesalahan tersebut akan lebih baik karena anak-anak anda akan 

lebih menghormati anda.  

2. Jangan terlalu mencintai 

Bisakah anda memanjakan anak?. Tidak mungkin anda merusak anak anda 

dengan cinta tetapi pemberian cinta yang bukan pada tempatnya yang akan memberikan 

dampak negatif pada anak. Hal-hal seperti keringanan atau harta benda yang membuat 

anak-anak merasa sangat dicintai dan akan selalu tergantung pada orang tua mereka.  

Ungkapkanlah kasih sayang. Anak-anak membutuhkan banyak kasih sayang 

secara fisik dari orang tua mereka, bukan hanya ketika mereka masih bayi, tetapi juga 

seluruh anak dan remaja. Kita manusia adalah makhluk taktil yang memiliki kebutuhan 

alami untuk kontak fisik dengan orang lain.  

Berikan pujian atas prestasi anak anda. Beberapa orang tua khawatir untuk 

terlalu sering memuji anak mereka karena seolah-olah cinta orang tua bersyarat. Tetapi 

ini tidak akan menjadi masalah jika anda mengekspresikan cinta dan kasih sayang untuk 

anak anda, tidak hanya ketika mereka berhasil mencapai sesuatu. Pertama, mencoba 

untuk memberikan pujian atas prestasi anak anda, bukan menghubungkan prestasi dengan 

kasih sayang anda untuk anak. Kedua, fokus pujian anda pada hubungan antara prestasi 

dan usaha anak anda. Ketiga, sesuaikan pujian anda dengan prestasi yang dicapai oleh 

anak. Keempat, jangan membandingkan prestasi anak anda dengan orang lain.  

Menanggapi kebutuhan emosi anak anda, hal yang paling penting yang 

dilakukan oleh orang tua adalah menjadi orang tua yang responsif yaitu memahami 

perkembangan emosional anak anda.  
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a. Masa bayi : keamanan 

b. Balita : kemandirian 

c. Awal masa kanak-kanak : bersosialisasi 

d. Sekolah Dasar : kompetensi 

e. Awal remaja : intelektual dan emosional 

f. Remaja akhir : identitas 

Berikan kenyamanan dan keamanan, orang tua seharusnya memperhatikan 

suasana rumah yang mencakup cara anda berinteraksi dengan pasangan, dengan anak-

anak atau dengan orang yang ada di rumah anda karena kenyamanan dan keamanan anak 

tidak muncul secara spontan tetapi dari keakraban.  

3. Terlibat dalam kehidupan anak  

Terlibat,  penentu terkuat dan paling berpengaruh dari kesehatan mental anak 

adalah adaptasi, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang merupakan tingkat keterlibatan 

orang tua dalam hidup mereka.  

Apa yang dimaksud waktu yang berkualitas?, waktu yang berkualitas tidak ada 

hubungannya dengan apa yang anda dan anak anda lakukan ketika bersama-sama. Waktu 

yang berkualitas adalah semua tentang bagaimana anda melakukannya. Waktu yang 

berkualitas ditentukan oleh keadaan pikiran anda, bukan dengan serangkaian kegiatan.  

Take an interest in your child’s interests, ingatkan diri anda bahwa berbagi 

waktu dengan anak anda tidak pernah membuang-buang waktu. 

Menanamkan pentingnya pendidikan bagi anak, jauh dilubuk hati anak akan 

menghargai nilai-nilai dari orang tua mereka. Dengan melibatkan diri dalam pendidikan 

anak anda secara konsisten selama pendidikannya, anda menunjukkan kepada mereka 

bahwa sekolah merupakan hal yang penting bagi anda.  

Hindari pengasuhan yang mengganggu, bagian dari yang membuat anda sehat, 

bahagia dan sukses adalah mengembangkan kemandirian pada anak.  

4. Sesuaikan pola asuh dengan anak anda 

Mengimbangi perkembangan anak anda. "Orangtua yang baik adalah fleksibel, 

dan perlu disesuaikan agar sesuai dengan tahap perkembangan anak." Perkembangan ini 

lebih dari sekedar semakin besar atau tinggi. Hal ini juga melibatkan perubahan dalam 

cara anak Anda berpikir, dalam perasaan dia, dalam hal kemampuan, dengan cara ia 
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berpikir tentang dirinya, dan cara dia berhubungan dengan orang lain (termasuk anda). 

Yang lebih penting, orangtua bukan tentang menang dan kalah, ini tentang membantu 

anak Anda untuk mengembangkan cara-cara yang sehat ".  

Menyesuaikan pengasuhan anda dengan temperamen anak anda. "Jangan 

mencoba untuk membentuk kembali watak anak Anda. "Caranya adalah dengan 

menciptakan situasi yang memanfaatkan kekuatan bawaan anak Anda dan menghindari 

orang-orang yang menonjolkan kelemahannya. Hal ini membutuhkan pengetahuan apa 

yang membuat anak Anda sukses, bersikap fleksibel dalam mengasuh anak Anda, dan 

memperlakukan anak sebagai individu.  

Anak adalah individu yang unik, anda tidak perlu mengubah sifat dasar anak, 

tetapi Anda harus bermain-main dengan mereka sesuai dengan karakteristik pribadi anak 

Anda. Orang tua sering meremehkan kemampuan anak-anak mereka dengan alasan tidak 

ingin membeda-bedakan dalam memperlakukan anak. Luangkan waktu dengan anak anda 

sendiri.  

Sabar dalam masa transisi anak,waktu yang paling menantang sebagai orang tua 

adalah ketika anak dalam masa transisi perkembangan. Di masa itu, merupakan periode 

perkembangan psikologis anak secara pesat, dimana masa itu merupakan perubahan 

fungsi otak secara dramatis. Namun, hal ini tidak akan berlangsung selamanya.  

Perubahan sebagai orang tua. Sangat mudah untuk memahami mengapa orang 

tua kadang enggan untuk beradaptasi terhadap peran mereka sebagai orang tua. Karena 

kadang sebagai orang tua membandingkan anak-anak mereka dengan anak-anak pada 

zamannya. Jika upaya anak anda untuk menjadi seorang individu sebagai penolakan 

terhadap pengaruh dan nilai bukan bagian proses yang sehat maka anda akan merasa 

semakin kecewa seiring dengan pertumbuhannya. Masalahnya bukan apakah peran anda 

akan berubah tetapi memang harus berubah sesuai dengan perkembangan anak anda. 

5. Menetapkan aturan dan batasan pada anak 

Semua anak perlu aturan dan batasan, aturan dan batasan akan membantu anak 

dalam mengembangkan kemampuan untuk mengelolah perilaku mereka dari waktu ke 

waktu. Kontrol perilaku anak akan bergeser dari kontrol eksternal (orang tua) ke kontrol 

internal (dari dalam diri mereka sendiri).  
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Tegas tetapi adil, salah satu tugas orang tua adalah memastikan bahwa anak 

anda melakukan apa yang terbaik, bahkan jika anda memiliki pendapat yang berbeda 

tentang hal ini. Jika anda tidak mampu bersikap tegas karena tidak ingin anak anda 

marah. Tetapi perlu anda ingat bahwa kadang-kadang keinginan untuk menjadi teman 

akan berbenturan dengan kewajiban ada sebagai orang tua.  

Pentingnya pengawasan, sebagai orang tua anda harus mengetahui dimana anak 

anda, dengan siapa, melakukan apa dan melakukannya dengan cara yang menunjukkan 

keprihatinan bukan kecurigaan. Jangan memperlakukan anak anda seolah-olah dia di 

kursi saksi.  

Penanganan konflik, cara untuk menyelesaikan perselisihan dan memungkinkan 

keduanya merasa puas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 

a. Menyerah. "Baik ketika anak Anda sudah benar dan Anda keliru.Ide bagus ketika 

masalah ini sepele untuk Anda, tetapi penting untuk anak Anda. 

b. Kompromi. "Efektif selama kompromi masuk akal dan keduanya puas dengan 

keputusan yang diambil. 

c. Pemecahan masalah bersama. Ini adalah metode yang disukai; kolaborasi. 

"Pemecahan masalah bersama menghindari memiliki pemenang dan pecundang, 

membantu anak Anda untuk merasa lebih dewasa, mengajarkan sesuatu tentang 

manfaat kerja sama, dan membuat kecil kemungkinan bahwa masalah akan muncul 

lagi  di masa depan ketika bekerja, itu mengarah untuk solusi yang lebih tahan lama. 

Jangan terlalu mengekang anak, saat anak anda mampu mengelola 

kehidupannya sendiri jangan terlalu mengekang karena mereka akan memberontak. 

Wajar bagi anak untuk berharap diberikan kebebasan tetapi jika mereka sudah dapat 

menunjukkan tanggung jawab yang lebih.  

6. Membantu anak anda untuk mendapatkan kebebasan 

Kebutuhan anak untuk mandiri, banyak orang tua keliru menyamakan dorongan 

anak mereka untuk merdeka dengan pemberontakan atau pembangkangan.  Komponen 

yang paling penting dari otonomi yang efektif memberikan yang memilih pertempuran 

yang tepat, menyetujui pilihan anak Anda, memuji apa yang anak Anda pilih, membantu 

anak Anda memikirkan keputusan yang sulit, dan kadang-kadang membiarkan anak Anda 

belajar dari keputusan yang salah.  
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Mengatasi pemberontakan,pemberontakan yang terus menerus bukanlah tanda 

perkembangan yang sehat pada anak, tetapi terlalu banyak pasif ketika anak-anak akan 

menyebabkan mereka akan sulit dalam mengeluarkan pendapat ketika sudah dewasa.  

Memberi ruang pada anak dalam mengungkapkan perasaannya. Jika anda terlalu 

mengganggu maka dapat merusak kepercayaan diri anak anda. Sulit bagi orang tua untuk 

menerima ini, tapi ada kalanya seorang anak yang marah lebih suka menghibur dirinya 

dari dihibur oleh orang lain, dan belajar bagaimana untuk menghibur diri sendiri 

merupakan keterampilan penting yang orangtua terang-terangan mengganggu. Maksud 

saya adalah bahwa anak Anda memiliki hak untuk perasaannya sendiri, namun mungkin 

membingungkan bagi Anda. 

Jangan terlalu mengatur. "Aturan praktis yang baik. Jika Anda mengelola 

kehidupan anak Anda ke titik di mana Anda akan kembali pengalaman yang seharusnya 

menyenangkan menjadi orang yang menyenangkan, Anda mungkin terlalu direktif. 

Melindungi ketika anda harus, tapi izin ketika anda bisa. Dengan kata lain, 

dalam situasi dimana anak anda dapat melakukan secara mandiri, berikanlah otonomi 

pada anak anda selama tidak membahayakan kesehatan, kesejahteraannya atau masa 

depannya.  

7. Konsisten 

Konsisten dari hari ke hari, hal terbesar yang mempengaruhi masalah disiplin 

anak-anak adalah orang tua yang tidak konsisten. Jika aturan bervariasi dari hari ke hari 

dengan cara yang tak terduga atau jika anda menerapkannya tidak konsisten maka 

kenakalan anak adalah kesalahan anda. Cara termudah untuk membantu anak belajar 

bagaimana berperilaku tepat adalah untuk membuat perilaku baik tersebut menjadi 

kebiasaan. 

Pentingnya rutinitas, rutinitas membantu keluarga berfungsi lebih efektif. 

Rutinitas yang familiar membuat anak-anak merasa aman dan nyaman, karena mereka 

merasa lebih memegang kendali ketika mereka tahu apa yang diharapkan.  

Konsisten tetapi tidak kaku,disiplin yang konsisten masih tergantung dari situasi 

tetapi konsisten yang kaku tanpa memperhatikan situasi yang terjadi. Sebagai orang tua 

harus menunjukkan rasa bijaksana dan tidak sewenang-wenang. 
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8. Hindari kekerasan 

Hindari hukuman fisik,Ada tiga cara agar anak dapat mengubah perilakunya 

yaitu dengan menghukum, penghargaan atau menjelaskan. Hukuman yang memiliki efek 

samping yang buruk bagi anak adalah hukuman fisik. Oleh karena itu, sangat perlu untuk 

menghindari hukuman fisik pada anak.  

Jangan berkata kasar pada anak, karena keberhasilan anda sebagai orang tua 

tergantung sejauh mana anak anda percaya bahwa anda memiliki kebaikan hati. Ketika isi 

dari apa yang Anda katakan kepada anak Anda bermusuhan atau disampaikan dengan 

cara yang sangat marah, maka perhatian anak anda akan lebih ke nada pesan  bukan  

substansi sebenarnya dari apa yang ingin anda sampaikan.  

Kendalikan kemarahan, jangan pernah mendisiplinkan anak Anda ketika Anda 

sedang marah. Kurangi berteriak dan menjerit. 

Cara yang benar untuk menghukum, hukuman yang efektif perlu menyertakan 

lima unsur, biasanya dalam urutan berikut:  

a. Identifikasi tindakan spesifik yang salah. 

b. Sebuah pernyataan yang menjelaskan dampak dari perilaku tersebut. 

c. Saran untuk satu atau lebih alternatif untuk perilaku yang tidak diinginkan. 

d. Sebuah pernyataan yang jelas tentang apa yang menjadi hukuman 

e. Sebuah pernyataan dari harapan Anda bahwa anak Anda akan melakukan lebih baik 

waktu berikutnya  

9. Jelaskan aturan dan keputusan anda 

Jelaskan harapan anda, berikan penjelasan yang logis pada anak utamanya untuk 

anak usia di bawah 6 tahun. Selain itu, jika anda berbuat kesalahan jangan takut untuk 

mengakui kesalahan anda karena anak lebih sedikit mendengar perkataan orang tuanya 

tetapi lebih melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya.  

10. Perlakukan anak dengan hormat 

Banyak orang tua terlalu khawatir tentang apakah anak mereka menghormati 

mereka, dan mereka tidak berpikir cukup tentang apakah mereka memperlakukan anak 

mereka dengan hormat. Respect tidak diukur dalam apakah orang setuju dengan satu 

sama lain - itu diukur bagaimana mereka bersikap terhadap satu sama lain ketika mereka 

tidak setuju.  
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C. Gaya Pola Asuh Anak 

Pola asuh orangtua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara 

orangtua dan anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu dalam keluarga yang akan 

memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak (Baumrind dalam Irmawati, 

2002).Menurut (Baumrind, 1971 dalam Berk, 2000), ada tiga tipe pola asuh orangtua:  

1. Pola asuh authoritarian, yaitu pola asuh yang penuh pembatasan dan hukuman 

(kekerasan) dengan cara orangtua memaksakan kehendaknya, sehingga orangtua dengan 

pola asuh authoritarian memegang kendali penuh dalam mengontrol anak-anaknya. 

Authoritarian mengandung demanding dan unresponsive. Yang dicirikan dengan 

orangtua yang selalu menuntut anak tanpa memberi kesempatan pada anak untuk 

mengemukakan pendapatnya, tanpa disertai dengan komunikasi terbuka antara orangtua 

dan anak juga kehangatan dari orangtua. Pola asuh authoritarian ditandai dengan ciri-ciri 

sikap orangtua yang kaku dan keras dalam menerapkan peraturan-peraturan maupun 

disiplin. Orangtua bersikap memaksa dengan selalu menuntut kepatuhan anak, agar 

bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh orangtuanya. Karena orangtua tidak 

mempunyai pegangan mengenai cara bagaimana mereka harus mendidik, maka timbul 

berbagai sikap orangtua yang mendidik menurut apa yang dinggap terbaik oleh mereka 

sendiri, diantaranya adalah dengan hukuman dan sikap acuh tak acuh, sikap ini dapat 

menimbulkan ketegangan dan ketidak nyamanan, sehingga memungkinkan kericuhan di 

dalam rumah (Baumrind, 1971 dalam Berk, 2000). 

2. Pola asuh authoritative, yaitu pola asuh yang memberikan dorongan pada anak untuk 

mandiri namun tetap menerapkan berbagai batasan yang akan mengontrol perilaku 

mereka. Adanya saling memberi dan saling menerima, mendengarkan dan didengarkan. 

Pola ini lebih memusatkan perhatian pada aspek pendidikan daripada aspek hukuman, 

orangtua memberikan peraturan yang luas serta memberikan penjelasan tentang sebab 

diberikannya hukuman serta imbalan tersebut. Authoritative mengandung demanding dan 

responsive dicirikan dengan adanya tuntutan dari orang tua yang disertai dengan 

komunikasi terbuka antara orangtua dan anak, mengharapkan kematangan perilaku pada 

anak disertai dengan adanya kehangatan dari orangtua. Jadi penerapan pola asuh 

authoritatif dapat memberikan keleluasaan anak untuk menyampaikan segala persoalan 

yang dialaminya tanpa ada perasaan takut, keleluasaan yang diberikan orangtua tidak 
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bersifat mutlak akan tetapi adanya kontrol dan pembatasan berdasarkan norma-norma 

yang ada (Baumrind, 1971 dalam Berk, 2000). Menurut Stewart dan Koch (1983) 

menyatakan ciri-cirinya adalah:  

a. Bahwa orangtua yang demokratis memandang sama kewajiban dan hak antara 

orangtua dan anak.  

b. Secara bertahap orangtua memberikan tanggung jawab bagi anak-anaknya terhadap 

segala sesuatu yang diperbuatnya sampai mereka menjadi dewasa.  

c. Mereka selalu berdialog dengan anak-anaknya, saling memberi dan menerima, selalu 

mendengarkan keluhan-keluhan dan pendapat anak-anaknya.  

d. Dalam bertindak, mereka selalu memberikan alasannya kepada anak, mendorong 

anak saling membantu dan bertindak secara obyektif, tegas tetapi hangat dan penuh 

pengertian.  

3. Pola asuh permissive, yaitu pola asuh yang menekankan pada ekspresi diri dan regulasi 

diri anak. Mengizinkan anak untuk memonitor aktivitas mereka sendiri sebanyak 

mungkin tanapa adanya batasan dari orangtua (Baumrind, 1989 dalam Papalia, 2008). 

Maccoby dan Martin (dalam Santrock, 2002) membagi pola asuh ini menjadi dua: 

neglectful parenting dan indulgent parenting. Pola asuh yang neglectful yaitu bila 

orangtua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak (tidak peduli). Pola asuh ini 

menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi sosial terutama karena 

adanya kecenderungan kontrol diri yang kurang. Pola asuh yang indulgent yaitu bila 

orangtua sangat terlibat dalam kehidupan anak, namun hanya memberikan kontrol dan 

tuntutan yang sangat minim (selalu menuruti atau terlalu membebaskan) sehingga dapat 

mengakibatkan kompetensi sosial yang tidak adekuat karena umumnya anak kurang 

mampu untuk melakukan kontrol diri dan menggunakan kebebasannya tanpa rasa 

tanggung jawab serta memaksakan kehendaknya. Permissive mengandung undemanding 

dan unresponsive (Baumrind, 1971 dalam Berk, 2000). Dicirikan dengan orangtua yang 

bersikap mengabaikan dan lebih mengutamakan kebutuhan dan keinginan orangtua 

daripada kebutuhan dan keinginan anak, tidak adanya tuntutan larangan ataupun 

komunikasi terbuka antara orangtua dan anak. Hurlock (1994) mengatakan bahwa pola 

asuhan permisif bercirikan: 
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a. Adanya kontrol yang kurang  

b. Orangtua bersikap longgar atau bebas 

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak ini, 

ajaran Islam yang tertulis dalam al-Qur‟an, Hadits, maupun hasil ijtihad para ulama 

(intelektual Islam) telah menjelaskannya secara rinci, baik mengenai pola pengasuhan 

anak pra kelahiran anak, maupun pasca kelahirannya. Allah SWT memandang bahwa 

anak merupakan perhiasaan dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-

Qur‟an surat al-Kahfi ayat 46; 

                     

   

 

“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”.(QS. al-Khafi: 46) 

Dalam ayat lain Allah berfirman;  

 

                       

             

 

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan “ 

(QS. at-Tahrim: 6) 

 

Dengan demikian mendidik dan membina anak beragam Islam adalah merupakan 

suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat terjaga dari siksa 

neraka. Cara menjaga diri dari apa neraka adalah dengan jalan taat mengerjakan perintah-

perintah Allah. 

Sehubungan dengan itu maka pola pengasuhan anak yang tertuang dalam Islam 

itu dimulai dari: 

1) Pembinaan pribadi calon suami-istri, melalui penghormatannya kepada kedua orang 

tuanya 
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2) Memilih dan menentukan pasangan hidup yang sederajat (kafa‟ah). 

3) Melaksanakan pernikahan sebagaimana diajarkan oleh ajaran Islam 

4) Berwudlu dan berdo‟a pada saat akan melakukan hubungan sebadan antara suami dan 

istri 

5) Menjaga, memelihara dan mendidik bayi (janin) yang ada dalam kandungan ibunya. 

6) Membacakan dan memperdengarkan adzan di telinga kanan, dan iqamat ditelinga kiri 

bayi 

7) Mentahnik anak yang baru dilahirkan. Tahnik artinya meletakkan bagian dari kurma 

dan menggosok rongga mulut anak yang baru dilahirkan dengannya, yaitu dengan 

cara meletakkan sebagian dari kurma yang telah dipapah hingga lumat pada jari-jari 

lalu memasukkannya ke mulut anak yang baru dilahirkan itu. Selanjutnya digerak-

gerakkan ke arah kiri dan kanan secara lembut. Adapun hikmah 

dilakukannya tahnik antara lain; pertama, untuk memperkuat otot-otot rongga mulut 

dengan gerakan-gerakan lidah dan langit-langit serta kedua rahangnya agar siap 

menyusui dan menghisap ASI dengan kuat dan alamiah, kedua, mengikuti sunnah 

Rasul. 

8) Menyusui anak dengan air susu ibu dari usia 0 bulan sampai usia 24 bulan 

9)  Pemberian nama yang baik. 

Oleh karena itu pada setiap muslim, pemberian jaminan bahwa setiap anak dalam 

keluarga akan mendapatkan asuhan yang baik, adil, merata dan bijaksana, merupakan 

suatu kewajiban bagi kedua orang tua. Lantaran jika asuhan terhadap anak-anak tersebut 

sekali saja kita abaikan, maka niscaya mereka akan menjadi rusak. Minimal tidak akan 

tumbuh dan berkembang secara sempurna. 

 

 

D. Dimensi Pola Asuh 

Menurut Baumrind, (Crider,1983) ada dua dimensi besar pola asuh yang menjadi dasar 

dari kecenderungan jenis kegiatan pengasuhan anak, yaitu :  

1. Responsiveness atau Responsifitas  

Dimensi ini berkenaan dengan sikap orangtua yang penuh kasih sayang, memahami dan 

berorientasi pada kebutuhan anak. Sikap hangat yang ditunjukkan orangtua pada anak 
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sangat berperan penting dalam proses sosialisasi antara orangtua dengan anak. Diskusi 

sering terjadi pada keluarga yang orangtuanya responsif terhadap anak – anak mereka, 

selain itu juga sering terjadi proses memberi dan menerima secara verbal diantara kedua 

belah pihak. Namun pada orangtua yang tidak responsif terhadap anak – anaknya, 

orangtua bersikap membenci, menolak atau mengabaikan anak. Orangtua dengan sikap 

tersebut sering menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah yang dihadapi anak seperti 

kesulitan akademis, ketidakseimbangan hubungan dengan orang dewasa dan teman 

sebaya sampai dengan masalah delikuensi.  

Menurut (Baumrind, 1983 dalam Berk, 2000) responsiveness atau responsifitas terdiri 

atas :  

a. Clarity of communication (menuntut anak berkomunikasi secara jelas), yaitu 

orangtua meminta pendapat anak yang disertai alasan yang jelas ketika anak 

menuntut pemenuhan kebutuhannya, menunjukkan kesadaran orangtua untuk 

medengarkan atau menampung pendapat, keinginan atau keluhan anak, dan juga 

kesadaran orangtua dalam memberikan hukuman kepada anak bila diperlukan.  

b. Nurturance (upaya pengasuhan), yaitu orangtua menunjukkan ekspresi kehangatan 

dan kasih sayang serta keterlibatan orangtua terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan 

anak dan menunjukkan rasa bangga akan prestasi yang diperoleh anak. Orangtua 

mampu mengekspresikan cinta dan kasih sayang melalui tindakan dan sikap yang 

mengekspresikan kebanggaan dan rasa senang atas keberhasilan yang dicapai anak-

anaknya.  

2. Demandingness atau tuntutan  

Untuk mengarahkan perkembangan sosial anak secara positif, kasih sayang dari 

orangtua belumlah cukup. Kontrol dari orangtua dibutuhkan untuk mengembangkan anak 

agar anak menjadi individu yang kompeten baik secara intelektual maupun sosial. 

Menurut (Baumrind, 1983 dalam Berk, 2000) demandingness atau tuntutan terdiri atas :  

a. Demand for maturity (menuntut anak bersikap dewasa), yaitu orangtua menekankan 

pada anak untuk mengoptimalkan kemampuannya agar menjadi lebih dewasa dalam 

segala hal. Orangtua memberikan tekanan terhadap anak untuk dapat meningkatkan 

kemampuan mereka dalam aspek sosial, intelektual dan emosional. Orangtua pun 
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menuntut kemandirian yang meliputi pemberian kesempatan kepada anak-anaknya 

untuk membuat keputusannya sendiri.  

b. Control (kontrol), yaitu menunjukkan upaya orangtua dalam menerapkan kedisiplinan 

pada anak sesuai dengan patokan orangtua yang kaku yang sudah di buat sebelumnya. 

Orangtua juga terlihat berusaha untuk membatasi kebebasan, inisiatif dan tingkah 

laku anaknya. Orangtua memiliki kemampuan untuk menahan tekanan dari anak, dan 

konsisten dalam menjalankan aturan. Mengontrol tindakan didefinisikan sebagai 

upaya orangtua untuk memodifikasi ekspresi ketergantungan anak, agresivitas atau 

perilaku bermain di samping untuk meningkatkan internalisasi anak terhadap standar 

yang dimiliki orangtua terhadap anak. 
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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 : 

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 mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan 

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 
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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 HambaNya. Setiap 

hamba yang dipercaya untuk menerima amanahNya,  memiliki tanggung jawab atas 

kepercayaan yang iberikan itu. Mempertanggung jawabkan 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 

hambaNya melebihi kapabilitas yang dimiliki. (Juliani, 2012) 

Pada dasarnya Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anak, 

terutama dalam koteks kehidupan keluarga. Saking besarnya perhatian Islam terhadap 

pendidikan anak, Islam sampai-sampai memperingatkan 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 (orangtua) 

terhadap anaknya. Menurut Darajat, tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut 

(Awaliyah, 2008): 

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 mengarungi kehidupan 

4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat. 
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Fungsi-fungsi kejiwaan dan jasmani anak juga memperoleh pendidikan yang 

pertama serta utama dalam keluarga. Hal ini selanjutnya mengalami perkembangan 

dalam masyarakat maupun pengaruh dari faktor lingkungan. Maka kian jelas, bahwa 

fungsi edukatif dalam keluarga bersifat mutlak dan otomatis. (Awaliyah, 2008) 

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 

(Awaliyah, 2008): 

1. Untuk menyelamatkan anak dari penyelewengan fitrahnya 

2. Menjadikan anak beriman kepada Allah 

3. Menjauhkan anak dari perbuatan syirik 

4. Menjadikan anak taat beribadah kepada Allah 

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, 

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. 

(Awaliyah, 2008) 

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 intelektual, dan kecenderungan-

kecenderungan lainnya. (Awaliyah, 2008) 

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, 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 [91] ayat 8 dijelaskan (Awaliyah, 2008) : 
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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. (Awaliyah, 2008) 

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 ).  

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 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 ). 
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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 ( Pasa 44 ). 

Disamping Undang-UndangNomor 1Tahun 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 ( Pasal99 ). 

2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya ( Pasal 100 ). 

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 
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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 mempunyai peranan yang sangat penting dan kedudukan yang sangat 

terhormat. Karenanya keberadaan laki-laki pada saat itu sangat dibutuhkan, guna 

mempertahankan 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 berlangsunnya 

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. 

                

       

 “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. (QS. Al- An Am : 140)  

 

Namun syariat Islam tidak berhenti di sini yaitu hanya 

memberikanperlindungan terhadap janin saja melainkan sampai janin tersebut menjadi 

seorangbayi yang berada dalam dekapan dan belaian orang tuanya, yang kemudian 

menjadi anak yang kian hari kian bertambah besar hingga bisa makan dan minum 
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sendiri,yang pada akhirnya sampailah ia pada puncak kedewasaan yang dapat 

berperilakubijaksana dan berpikir secara cermat. 

Dalam kaitannya dengan hak anak, sebenarnya badan otonom Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangangi 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 diskriminasi (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 orangtua mendoakan anak tersebut. Sebaliknya, bila anak diberi nama 

yang jelek, kelak anak akan minder dan 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 (Awaliyah, 2008) : 

1. Menumbuh rasa kecil hati, takut, gelisah, dan keluh kesah pada diri anak. 
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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 orangtua 

sebagai timbal balik atas hak yang telah diterimanya, yaitu (Awaliyah, 2008): 

1. Anak mesti meladeni dan khidmat sepenuh hati kepada orangtua. 

2. Anak memelihara serta membiayai kehormatan orangtua tanpa pamrih. 

3. Membiayai orangtua naik haji. 

4. Mendoakan ketika orangtua masih hidup dan sesudah meninggal dunia. 

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 yang di percayakan (diamanatkan) 

kepada orang tua. Anak dipandang sebagai hiburan, perhiasan, sekaligus sebagai jalan 

untuk melanjutkan keturunan seseorang. Sebagai sebuah amanat harus dijaga sesuai 

dengan permintaan yang memberi amanat dalam hal ini adalah Allah SWT. Allah 

memerintahkan untuk melahirkan seorang anak sekaligus juga menegaskan bahwa 

mereka harus baik dan saleh, yaitu membesarkan 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, 

ekomomi, sosio-psikologi. 

1. Nilai Religius 

Anak merupakan anugrah Allah. Dalam penciptaan awal manusia Allah 

menciptakan adam tanpa pendamping. Kemudian pada tahap berikutnya Allah, 
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menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup yang menemani Adam yang sendirian. 

Dari pasangan Adam dan Hawa itulah, Allah memberikan keturunan anak-anak 

yang banyak sebagaimana firman Allah SWT 

                         

              

“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 sekaranng 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 yanng memuaskan naluri 

keibuan dan kebapakan 

b. Mempunyai keluarga yang besar merupakan kebanggan 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 
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E. Macam-macam hak anak dalam Islam 

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. 

Periode pra-natal merupakan  masa yang mengandung 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 
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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 menimbulkan 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 fondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Tidak 

lama setelah kelahirannya ke dunia, anak akan menunjukkan tingkah laku 

karakteristik yang khas. 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 luardengan alat 

indra 

b. 7.0-12.0 di sebut sebagau\i periode rencana abstrak pada masa ini anak mulai 

mengenal kesusilaan 

c. 12.0-18.0 di sebut sebagai periode penemuan diridan kepekaan masa sosial 

d. 18.0-..... disebut sebagai periode mempertahankan diriterhadap perbuatan-

perbuatan negative. 

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 Perlindungan 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 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak aalah bagian 
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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 

1. 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 dalam surat Al-Ahzab : 5 

                 

                 

        

“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.” 

 

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. 

2. Hak Untuk Hidup 
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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). Islam 

melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun,baik karena kemiskinan atau 

alasan lain. Sesuai dengan firman Allah surat Al-An Am : 151 

                        

                   

                       

   

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan 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 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.  

3. 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.   
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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 menghindarkan nama yang buruk dimaksudkan 

agar umat Islam memiliki kepribadian yang diharapkan sesuai dengan yang 

diharapkankarena nama adalah sebuah do‟a.  

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 : 

a. 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.  

b. Diupayakan agar anak dinamai dengan nama yang sederhana dan tidak 

menyulitkan lidah dalam mengucapkannya 

c.  Nama yang digunakan memiliki makna yang baik 

4. Hak Anak Untuk Menerima Tebusan (Aqiqah) 

Menurut Abu Suja‟, aqiqah adalah menyembelih binatang sebab dari 

kelahiran anak pada hari ketujuhnya. Hukumnya sunnah, dan yan disunnahkan 

adalah orang tua si anak. Syariat Islam sangat memperhatikan 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 
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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 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 hubungan 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.40 

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 temanteman dan sahabat dekat. 

Melalui aqiqah, kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain terutama para 

tetangga, kerabat dekat, dan fakir miskin. Sedangkan manfaat dan hikmah dari 

Aqiqah menurut Muhammad Nur Hafizh adalah : 
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a. Aqiqah merupakan bentuk penyampaian pesan atau kabar secara halus dan 

sopan 

b. Aqiqah merupakan suatu bentuk ikrar hamba Allah untuk berkorban dan 

berjuang di jalan Allah. 

c. Aqiqah juga merupakan salah satu bentuk pembinaan ketakwaan manusia di 

hadapan Allah 

5. 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 sebagai 

berikut 

                             

                            

                              

                         

“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 
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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 tahun penuh. Pada masa ini merupakan masa-

masa yang paling menentukan dalam pembentukan kesempurnaan 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 melancarka keluarnya ASI hingga dapat 

menjaga stabilitas kesehatan dan pertumbuhan sang anak. Jadi orang tua yang 

dengan kesadaran penuh dan berbagai alas an 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. 

6. Hak Anak Untuk dijaga Kebersihannya 

Dalam rangka melindungi kesehatan dan pertumbuhan 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 

pertumbuhannya. Apabila syariat Islam mengajak kepada kebersihan maka tak 

aneh bila menghilangkan kotoran dan penyakit dari anak itu merupakan suatu 
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kewajiban. Sebagai contoh adalah berkhitan, mencukur rambut dan selalu menjaga 

kebersihan tubuh anak setiap saat. 

a. 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.  

b.  Mencukur Rambut Kepala 

Dengan pencukuran ini hilanglah kotoran-kotoran yang terbawa dari rahim 

yang menempel pada rambut sehingga akan dapat dihindari berkembangnya 

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. 

c. Menjaga Kebersihan Anak 

Yaitu menjaga kebersihan tubuh dan menghilangkan kotorankotoran pada 

tubuhnya. 

7. 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 perkaraperkara yang 

berkaitan dengannya apabila antara suami dan istri berpisah(bercerai) dan yang 



34 Perawatan Holistik Pada Anak dalam Perspektif Islam 
 

berhak merawat anak tersebut adalah pihak istri sampai umur 7 tahun, setelah itu 

anak disuruh memilih antara ayah dan ibunya. 

8. 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 perkembangan tubuh anak. 

Pada masa sekarang ini banyak dimanjakan dengan kemudahan, salah 

satunya, keberadaan makanan instan, mudahnya layanan antar (deliveryservice) 

beragam 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. Berlebilebihan 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 

9. 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 
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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 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: 

                     

               

 

“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” (QS Al-Tahrim : 6)  

Menurut Abudin Nata ayat tersebut berbicara tentang pentingnyamembina 

keluarga agar tehindar dari siksaan api neraka ini tidak hanyahanya semata-mata di 

artikan api neraka yang ada di akhirat nanti,melainkan juga termasuk pula berbagai 

masalah dan bencana yangmenyedihkan dan merusak citra pribadi seseorang.  
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MENDIDIK ALA NABI 

 The way we talk to our children becomes their inner voice (Peggy O’mara) 

“Anak bukan tamu biasa di rumah kita. Mereka telah dipinjamkan untuk sementara 

waktu kepada kita dengan tujuan mencintai mereka dan menanamkan nilai-nilai dasar 

untuk kehidupan masa depan yang akan mereka bangun”  (Dr. James C Dobson) 

 

Dalam Bab ini akan membahas tentang mendidik ala Nabi Ibrahim As, dan 

mendidik ala Rasulullah saw. 

Peran pendidikan dalam membentuk manusia yang bertakwa seperti yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang, masih jauh dari harapan. Upaya pemerintah 

memasukan pendidikan karakter sebagai bagian  dari kurikulum pendidikan nasional 

belum mampu mengatasi problem moral anak bangsa.Tauran antar pelajar dan mahasiswa 

yang belakangan ini semakin meningkat, minuman  keras, narkoba,dan seks bebas 

dikalangan para pelajar adalah bukti kegagalan pendidikan. 

Guna menjawab persoalan tersebut, ada baiknya kita kembali ke masa lampau 

menggali kesukseskan Nabi Ibrahim dalam  mendidik  anak,  keluarga dan  umatnya. 

Kerelaan dan kesabaran Nabi Ismail untuk disembelih adalah bagian dari hasil didikan 

akhlak yang luar biasa Nabi Ibrahim kepadanya. Kerelaan dan kesabaran Nabi  Ismail 

tersebut bukanlah lahir begitu saja melainkan hasil dari nilai-nilai pendidikan yang 

ditanamkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. 

Ada kesalahan paradigmadalam menilai keberhasilan pendidikan. Keberhasilan 

pendidikan sering diukur dari prestasi akademik dan pekerjaan yang didapat setelah 

menyelesaikan pendidikan, sehingga  dalam proses  pendidikan kita  jarang 

BAB 

3 
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menghubungkan prestasi anak dengan akhlaq dan kepribadiannya. Materi pendidikan 

agama seolah dijadikan kurikulum pelengkap sehingga sangat sedikit porsinya dibanding 

dengan mata pelajaran umum. Oleh karenanya, menjadi hal yang lumrah kitadapatkan 

anak-anakcerdas secara intelektual dan skill tinggi tetapi ibadah, akhlaq, dan 

kepribadiannyasangat memprihatinkan. 

Berbedadengan pendidikan Nabi Ibrahim, beliau dalam mendidik keluarga dan 

umat, sangat mengutamakan: 

A. Aqidah dan Ketauhidan. 

Seluruh nabi yang diutus oleh Allah membawa risalah tauhid, tak terkecuali 

Nabi Ibrahim as. Hal ini terlihatdalam ayat komunikasi dakwah antara Nabi Ibrahim 

dengan bapaknyademikian juga kaumnyaseperti frman Allah: 

 

               

Terjemahnya: 

“dan (ingatlah) diwaktu Ibrahim berkata kepada bapaknya,Aazar,Pantaskah kamu 

menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu 

dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.”QS. Al Anam:74 

 

                        

                        

                 

 

“ingatlah  ketika ia berkata kepada bapaknya; “Wahai bapakku, mengapa kamu 

menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu 

sedikitpun? Wahai bapakku, Sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu 

pengetahuan yang tidak datang kepadamu,Maka ikutilah Aku, niscaya aku akan 

menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah 

syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai 

bapakku, Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang 

Maha pemurah, Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan”. QS. Maryam. 42-45. 
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Tauhid menjadi landasan pertama dakwah Nabi Ibrahim karena  memang 

tauhid harus menjadi tujuan hidup manusia didunia. Yaitu tidak menyembah sesuatu 

selain Allah yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Hal ini 

menjadi semakin urgent karena ia akan menjadi penggerak terhadap cara berpikir 

manusia, bertindak, serta berperilaku. 

DzulAkmal.LcmenulisbahwaAlQuraandanAsSunnahmenerangkankepada kita  

pengaruh yang baik sekali atas tauhid, dimana  tauhid itu jika diamalkan  oleh 

seseorang baikpribadimaupunmasyarakatdidalamkehidupansertadiwujudkansecara 

hakiki(murni),niscayaakanmenghasilkanbuahyang sangatmanisdiantaranyaadalah 

membentukkepribadianyang kokoh,iamembuathidupdanpengalamanseorang ahli 

tauhidbegituistimewa,tujuanhidupnyajelas,tidakberibadahkecualihanyasatu(ilaah) saja, 

Kepada-Nyaiamenghadap,baikdalamkesendirianatauditengahkeramaianorang,ia 

berdo‟adalam keadaan sempit maupun lapang. 

Secara rinci dapat dijelaskan mengapa tauhid menjadi sesuatu yang harus 

diutamakan, Di antaranyakarena : 

a. Tauhidmembebaskanjiwa daripenyembahan dantunduk padaselainAllah. 

Semuayangada didunia iniadalah makhluqAllah SWT.Mereka tidakbisa 

menciptakansesuatuyangbelum.Tidakbisamemberikankemanfaatanpadadirinya 

dantidakpulabisamemberikanmudhorat.Tidakbisamenghidupkanyang mati,tidak 

bisa mematikanyanghidup. 

Tauhidpada dasarnyamemberikankebebasanbagimanusiadarisegalabentuk 

penyembahankepada selainAllah. Membebaskanaqaldari bentuk-

bentukkhurofatdan keragu-raguan.Membebaskan 

hatidariketundukandanpenyerahandirikepada makhluq.Danmembebaskan 

kehidupandaridominasituhan-tuhantandinganyang mereka ambil dari  makhluq 

Allah  dan membebaskan  dari  dominasi dan pengaruh dukun dan orang-

orangyangingkar dari penyembahan kepadaAllah. 

b. Tauhidmembentukpribadi manusia yang tangguh. 

Dengan landasan tauhidyang kokoh, nabiIbrahim dalam 

melaksanakantugas dakwa tidak pernah patah semangat.Meskipun ia 
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harusdihadapkan dengan orang-orangyang gencar menghalanginyasepertiayahnya 

dan rajanamrudzsekalipun.Cemoohan, 

ancaman,bahkantindakanuntukmembakardirinyadalamapiyang menyalatidak 

mampumengendorkanketangguhanIbrahim.Belumlagiketika nabiIbrahimdiujioleh 

Allah untukmenyembelihanaknyaIsmail,semakinterlihatkesabarandanketangguhan 

jiwakeduanya. 

Padasaatini,kitasulitmenemukanpribadi-pribadi   

tangguhyangistiqomahdalam memegang danmenyampaikankebenaran.Bangsa 

inibanyakdipenuhiolehpribadi- pribadiyang lemah, tidak punyapendirian, penjilat, 

serakah,penipu,dansebagainya. Apalagiyang bisakitaharapkandariorang 

sepertiitu,baiksebagai iapemimpin, pejabat, maupun sebagairakyat biasa. 

 

c. Tauhidmerupakansumberkeamanan bagimanusia. 

Tauhidmerupakansumber keamananbagimanusia,karena 

tauhidmemenuhihati denganrasaamandan  tenang.Tidakada 

yangditakutiselainAllah.Tauhidtelah menutup pintu-pintu rasa  takut terhadap 

kekurangan rizki dan kematian. Menutup pintu-

pinturasatakutterhadapmanusia,jin,kematiandanyang lainnyayang menjadi 

ketakutan manusia. Orang berimanmemilikitauhidyang 

kuattidakakantakutkepadaapapunselainAllah. 

Karenainilahdiaakanmerasaamanwalaupundiancamolehmanusiadengansuatu yang 

membahayakandirinya.Merasatenang jikadiusikolehorang lain.Inilahsifat orang 

berimanyang digambarkanolehAllahdalamAlQur‟an: 

 

                 

Orang-orangyang berimandantidak mencampur-

adukkanimanmerekadengansyirik,merekaitulah orang-

orangyangmendapatrasaamandan mereka mendapatpetunjuk.(QS:Al An‟am:82). 

Keamananyang terbentukmerupakan keamananyang 

tumbuhdaridalamjiwabukan keamananyang 
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terbentukkarenapenjagaansatpamataupunpolisi.Inibarumerupakan 

keamananyangditimbulkanolehtauhiddidunia,adapunkeamanandiakhiratakan 

lebihbesardan  lebihkekal.Keamananini tidakdidapatkankecualidenganikhlas 

beribadahhanya untukAllahdantidakmencampur-adukkanketauhidankepadaNya 

dengan perbuatan syirik.Karenasyirik merupakankezholimanyangsangat besar 

d. Tauhidmerupakansumberkekuatanjiwa. 

Tauhidmemberikankekuatankepadajiwa,karenatauhidmengisijiwadengansi

fat roja‟ (harapankepadaAllah),sifattsiqoh(percayapenuhkepada Allah), 

sifattawakkal, ridhokepadaketetapanAllah,sifattidaktergantung 

kepadamakhluk.Diateguhseperti sebuahgunung. Jikaditimpaolehmusibah 

makadiamemintakepadaAllahuntuk 

menghilangkanmusibahitudarinya,bukanmemintakepada benda-benda mati.Syi‟ar 

dalamhidupnyaadalahsabdarasullallahSAW:   Jikakamumeminta,makapintalah 

kepada Allah.Dan jikakamu memintapertolongan makapintalahpertolongan 

kepada Allah. (HR. AtTirmizi) 

DanfirmanAllah SWT: 

 

                

Terjemahnya:  

Dan JikaAllahmenimpakan suatu bencana kepadamu, tidak 

adayangdapatmenghilangkannyaselainDia.Dan jikaDia 

mendatangkankebaikankepadamu,makaDiaMahaKuasaatassegalasesuatu.(QS: 

Al An‟am:17) 

e. Tauhidmerupakan dasarpersaudaraan, persamaan dan keadilan. 

Tauhidmerupakandasarpersaudaraan,persamaandankeadilan,karena karena 

tauhid kepadaAllah tidak mengizinkan bagipengikutnyauntukmenjadikan 

sebagianyang lainnyasebagaiyang dipertuhankanselainAllah.Manusiadisisi 

Allahadalahsama. Berasaldariasalyang 

satuyaituAdam.SebagaimanaAllahberfirman:Haimanusia, bertakwalah 

kepadaAllah yang telahmenciptakan kalian dari jiwa yang satu. (QS: An 
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Nisa‟:1).Manusiatidakdilebihkandariyangsatudenganyang lainnya kecualikarena 

takwanya. RasulallahSAWbersabda:Hai manusia, sesungguhnya tuhan kalian 

adalah 

tuhanyangsatu,danbapakkalianadalahsatu.SetiapkalianberasaldariAdamdan 

Adam 

berasaldaritanah.Sesungguhnyayangpalingmuliadiantarakaliandisisi 

Allahadalahorang yangpalingbertakwadiantarakalian.Dan tidakadakelebihan 

antaraorangarabdari orangyangbukanarab,tidakjugaadakelebihanbagiorang 

yangbukanarabdariorangarab. Tidak ada kelebihanantarayangberkulitmerah 

denganyangberkulitputih,tidak jugaadakelebihanantaraorangyangberkulitputih 

dari orang yang berkulit merah kecualikarenatakwanya. (HR. Bukhori dan 

Muslim). 

f. Tauhidmerupakansebab dibukakannyapintu-pintu rizki dan kebaikan 

bagi manusia. 

DengantauhidAllahakanmembukakanbagimanusiapintu-pinturizki 

dankebaikan dari langitdanbumi.Tauhidjuga merupakansebabdatangnya 

kemuliaandan pertolonganAllahkepadaorang-orangyang 

berimandariancamanmusuh-musuh merekawalaupun umat islam berjumlah 

sedikit. Allah SWT berfirman: 

 

                  

       

  Terjemahnya : 

Jikalausekiranyapenduduk negeri-

negeriberimandanbertakwa,Pastilahkamiakan melimpahkan kepada mereka 

berkah dari langitdan bumi, tetapi merekamendustakan (ayat-ayatkami) 

itu,Makakamisiksamerekadisebabkanperbuatannya.(QS.Al A‟raaf:96). 

Melihatbesarnyapengaruhtauhiddalamkehidupanmanusiasepertiyang 

tersebutdi atas,makaselayaknya pendidikankitalebih  

mengedepankanpenanamannilai-nilai ketauhidan di sampingilmu 
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pengetahuanyanglain. 

 

IbadahdanTazkiyatunNufus 

Ibadah dan tazkiyyatun nufus sebagai manifestasitujuan dan misi setiap 

manusia untukmenyembah AllahSWT danselalumelakukanpensuciandiridari 

penyakitpenyakit yang 

mengotorihati,Sholat,doa,haji,menunaikannazar,dansemuaperintahAllahserta 

menjauhilarangan-larangannya,serta mengikhlaskansemuaibadahhanya karena 

Allah. FirmanAllah: 

 

                    

                

 Terjemahnya : 

“Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan 

sebahagianketurunanku di lembahyangtidakmempunyaitanam-

tanamandidekatrumahEngkau(Baitullah) yang dihormati, YaTuhanKami(yang 

demikianitu)agarmereka mendirikanshalat,Maka 

Jadikanlahhatisebagianmanusiacenderungkepadamerekadanberirezkilahmereka 

dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur”. QS. Ibrahim 37 

 

Suatupermohonan kepadaAllahyang dilakukanolehseorang 

nabitentusetelah melakukanikhtiaryangsudah 

maksimal,dansudahmelakukanprosespembinaandan pendidikan 

sebelumnya,dalam doayang dimunajatkan beliau meminta agar Allah 

memberikankekuatankepada mereka untuktetapistiqamahdanmendirikansholat. 

Demikianpentingnya aspekibadahini,sehinggadisamping usaha pembinaanyang 

dilakukan  nabi  Ibrahim  juga  senantiasa  berdoa   untuk  dirinya  sendiri  dan  

juga keturunannya agar senantiasamendirikan sholat. 

Dariayatdiatasjugadapatdipahamibahwamateriyang diajarkan nabiIbrahim 

bukanhanyamenyentuhaspekkognitifsepertiyangterjadidalamdunia pendidikankita, 

tetapijuga sangatmenekankanaspek afektifdanpsikomotorberupa istiqomahdalam 

mendirikan ibadah. 
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Ahlaq AlKarimah 

Cakupan pembahasan ahlaq dalam pendidikan islamamatlah luas dia 

mencakup ahlaqkepadaAllah,akhlakkepadakeduaorang 

tua,akhlaqkepadasesamamanusiadan akhlaq kepadasiapapun juga, FirmanAllah: 

menggambarkan ucapan nabiIbrahimAS. 

 

“karena Sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah  musuhku, 

kecuali Tuhan semestaalam,(Yaitu Tuhan) 

yangtelahmenciptakanAku,MakaDialahyangmenunjuki Aku,dan 

Tuhanku,yangDiamemberiMakandanminum kepadaKu,danapabilaakusakit, 

DialahyangmenyembuhkanAku,danyangakanmematikan Aku,kemudianakan 

menghidupkan aku(kembali),danyang Amatkuinginkan akan 

mengampunikesalahanku padaharikiamat”.(Ibrahimberdoa):“Ya 

Tuhanku,berikanlahkepadakuHikmahdan masukkanlahakuke dalam 

golonganorang-orangyangsaleh,danJadikanlahakubuah tuturyangbaikbagiorang-

orang(yangdatang) Kemudian,danJadikanlahaku Termasuk orang-orang yang 

mempusakai surga yang penuh kenikmatan,dan ampunilah bapakku, 

karenaSesungguhnyaiaadalahTermasuk golonganorang-orangyangsesat,dan 

janganlahEngkauhinakanakupadaharimerekadibangkitkan,(yaitu) diharihartadan 

anak-anak laki-lakitidak berguna,kecualiorang-

orangyangmenghadapAllahdengan hatiyang bersih”, QS. Asyuaro‟:77-79 

 

Akhlak terhadapsesamamuslimdengandianjurkannyaberpegang 

teguhpadakitabAllah dan tidak boleh pecah belah diantaramereka, firman Allah: 

 

Diatelahmensyari‟atkanbagikamutentangagamaapayangtelahdiwasiatkan

-Nya kepadaNuhdanapayangtelahKamiwahyukankepadamu danapa 

yangtelahKami wasiatkankepadaIbrahim, MusadanIsa Yaitu: 

Tegakkanlahagamadanjanganlahkamu berpecah belah tentangnya”.QS.Asyura: 

13 

 

Akhlaq KepadaOrangTua 

 

 

“Kecuali Perkataan Ibrahim kepada bapaknya: “Sesungguhnya aku akan 

memohonkan 

ampunanbagikamudanakutiadadapatmenolaksesuatupundarikamu(siksaan)Allah

”. QS. Al Mumtahanah : 4 
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Meskipunkemudianbeliaudilarangmendoakan  lagikarena  bapaknya dalam 

kekafiran. Akhlaq terhadap tamu dengan memberikan sambutan hangat dan 

memberikan jamuan. 

  

                       

        

 

“Sudahkah sampai kepadamu(Muhammad) cerita tentang 

tamuIbrahim(Yaitu malaikat- malaikat) yangdimuliakan?(ingatlah) ketikamereka 

masukketempatnya lalu mengucapkan: “Salaamun”.Ibrahim menjawab: 

“Salaamun(kamu) adalahorang-orang yangtidak 

dikenal.MakaDiapergidengandiam-diammenemuikeluarganya,kemudian 

dibawanya daging anak sapi gemuk“QS. Adzariyat 24-26 

 

B. MetodePendidikan 

Dalamupayatransfer pengetahuandaninternalisasiajaran agama,nabiIbrahim 

menggunakan beberapapendekatan: 

1. Keteladanan 

Keteladananmerupakansalah satumetode dalampendidikanIslamyang 

pengaruhnyaluarbiasabagipesertadidik.AllahjadikanNabiIbrahimsebagaiteladan 

bagikeluarga,anakdanummatnya dalammenunaikan perintah-perintahAllah dan 

menjauhi  larangannya,  demikian   juga   akhlaq  kesehariannya.   Sampai  kita   

ummat MuhaamdSAWjuga 

diperintahkanuntukmengambilteladandariAbulAnbiya‟ ini, FirmanAllah dalam 

QS. QS. Al Mumtahanah 4 dan 6. 

 

                 

                    



46 Perawatan Holistik Pada Anak dalam Perspektif Islam 
 

                   

                       

                  

           

 “Sesungguhnyatelahadasuritauladanyangbaik 

bagimupadaIbrahimdanorang-orang yang bersamadengan dia; ketikamereka 

berkata kepadakaummereka:“Sesungguhnya Kami berlepas diridaripada 

kamudaridaripada apa yangkamusembah selain Allah, Kami ingkari 

(kekafiran)mu dan telah nyataantara Kami dan kamu permusuhan dan 

kebencianbuatselama-lamanya sampaikamuberimankepada Allahsaja.kecuali 

PerkataanIbrahimkepada bapaknya: “Sesungguhnya akuakanmemohonkan 

ampunan bagikamu danakutiadadapatmenolaksesuatupundarikamu(siksaan) 

Allah”.(Ibrahim berkata): “Ya Tuhan Kami hanya kepadaEngkaulah Kami 

bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah Kami bertaubat dan hanya kepada 

Engkaulah Kami kembali.” 

Sesungguhnyapadamerekaitu(Ibrahimdanumatnya) 

adateladanyangbaikbagimu; (yaitu) bagiorang-

orangyangmengharap(pahala)Allahdan(keselamatanpada)hari kemudian. 

danBarangsiapa yang berpaling,Maka SesungguhnyaAllah Dia-lah yang Maha 

Kaya lagiMaha Terpuji. QS. Al Mumtahanah 4 dan 6 

Banyaksekaliketeladananyang diberikanolehNabiIbrahimbagikeluarganya, 

ummatnya danjuga ummatMuhammad SAWyangtersebardiberbagaisuratdalamAl 

Quran:diantaranya Keteladanan dalam kesabaran, Keteladanan dalam keimanan, 

Keteladanan dalam bersyukur terhadap nikmat-nikmatyang Allahberikan, 

Keteladanan dalam kehanifannya.  

2. Nasihat 

MetodenasehatdalamAlqurandigunakanuntukmenyentuhhatisupayamanusi

a 

mengarahkepadatujuanyangdiharapkan.Metodeinijugamenempatiposisiyangsangat 

penting 

dalamprosespendidikanislamdanpenanamannilainilaisebagaimanfirmanAllah: QS 

An Nahl:125 
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 Termejahnya : 

“serulah(manusia) kepadajalan Tuhan-mu 

denganhikmahdanpelajaranyangbaik dan 

bantahlahmerekadengancarayangbaik.Sesungguhnya Tuhanmu Dialahyanglebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. QS. An Nahl: 125 

 

Hikmahdisniadalahperkataanyang tegasdanbenaryang dapatmembedakan 

antarayang hakdenganyangbathil.Nasehatataujugabisa dengansebutanwasiatatau 

pesan yang baikdengancarayang baikdandisesuaikandengansituaisidankondisiyang 

tepatakansangatberpengaruhpadadiripeserta 

didik.NabiIbrahimmenggunakanmetode inidalampendidikananak-

anaknyatergambardalamfirmanAllahSWT.QS.AlBaqarah:132. 

 

                 

  

 

“danIbrahimtelahMewasiatkanUcapanitukepadaanak-

anaknya,demikianpulaYa‟qub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! 

Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati 

kecuali dalam memeluk agama Islam”. QS. Al Baqarah:132. 

Demikian juganasehat beliau kepadabapak dan 

jugakaumnya.FirmanAllah 
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“ingatlahketikaiaberkatakepadabapaknyadankaumnya:“Apakahyangkamu

sembah itu?  Apakah  kamu  menghendaki  sembahan-sembahan  selain  Allah  

dengan  jalan 

berbohong?MakaApakahanggapanmuterhadapTuhansemestaalam?”QS.AShoffat

:85-87 

 

3. Dialog 

Salahsatumetodeyang digunankannabiIbrahimadalahmetodedialog.Metode 

inidigunakanuntukmengetahuidanmemantapkanpangetahuanpesertadidikyang dia 

miliki. Dialog yang  begitu mengharukan  sekaligus sarat dengan ibroh 

pendidikan sekaligusmenggambarkantingkatkeimananyang sangattinggidari 

pendidik(Nabi Ibrahim) dan pesertadidik (NabiIsmail). 

 

“Makatatkalaanakitusampai(padaumursanggup) berusahabersama-

samaIbrahim, Ibrahim 

berkata:“HaianakkuSesungguhnyaakumelihatdalammimpibahwaaku 

menyembelihmu.Makafikirkanlahapapendapatmu!”iamenjawab: “Haibapakku, 

kerjakanlahapayangdiperintahkankepadamu; insyaAllahkamuakanmendapatiku 

Termasukorang-orang yang sabar”. QS. AshShoffat: 102 

 

Subhanallahterlihatjelas,sangayahyangshalihinimenuntundanmendidik 

anaknyadengancara  yangbijakagarsama-samapatuhkepadasemuaperintahAllah 

betapapunberatnya. Beliaumenggunakanmetode dialogis denganseolah-olah 

meminta pendapatputranya,“Ya 

anakku,akumelihatdidalammimpiku,akumenyembelihmu. Bagaimana  menurut 

pendapatmu?” Kebijakan sang ayah ini pun dijawab dengan ketegasan dan 

kesabaranseorang anak,“Ya ayah, kerjakanlah apa yangAllah perintahkan 

kepadamu, insya Allahengkauakanmendapatikutermasuk golonganorang-

orangyang sabar.”Daridialog 

tersebutkitamelihatbagaimanaseoranganakdapatmemahamibetapa ayahnya  

mendapatperintahAllah yangbegitu  berat.  Laludengan  segalakerendahan hatinya 

dantak lupa menyebutkatainsyaAllah,Ismailberusaha meyakinkan ayahnya 
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bahwaia siap membantu ayahnyauntuk mentaatiperintah Allah tersebut. 

MetodeinijugadigunakanJibrilASketika mengajarkantentangprinsip-prinsip 

agama  dimajlis  Rosulullah  SAW.   Demikian  juga  Rosulullah  dengan  

shahabat shahabatnya.Sebagaimana hadistMudzbinJabalyang 

ditanyaRosullullahtentangHak hamba atas Allah dan hak Allah atas hamba. 

 

4. Do’a 

Keberhasilanprosespendidikanyang 

dilakukanolehmanusiatidakterlepasdari intervensiAllah SWT. Oleh karenaitu, 

dalam menjalankan dakwanya, nabiIbrahimselalu menyertainyadengan do‟a.  

Seperti dalamayat : 

 

YaTuhanku,Jadikanlahakudananakcucukuorang-

orangyangtetapmendirikanshalat, YaTuhan Kami, perkenankanlah doaku.QS. 

Ibrahim: 40 

Do‟amemilikikedudukanyang 

tinggidalamagama.Do‟aadalahkuncikebaikan dan penutup pintu kejelekan, 

mendatangkan manfaat danmenolak berbagai malapetaka. Do'aadalah 

kekuatanterbesardimukabumi.Do'aadalahobatyang paling manjur.Doa 

sebagaimanakesimpulanpakarpsikologimerupakankekuatanterbesaryang tersedia 

bagi seseorang 

dalammemecahkanmasalahpribadinya.Kekuatandoaadalahmanifestasidari 

energisepertihalnyaadateknikilmiahuntukpelepasanenergiatom,makaadaproseduril

miahuntukpelepasanenergispiritualmelaluimekanisme doa.Kekuatandoa 

tampaknya bahkan mampu menormalkan proses penuaan, meniadakan atau 

membatasikelemahan dan kemunduran. 

Begitu pentingnya do‟a, maka kita para orang tua maupun guru 

hendaknyamenjadikandoabagiantakterpisahkandariprosespendidikan.”DanTuhan

muberkata, berdoalahkepada-KuniscayaakanKupenuhi permintaanmu‟.” (QSAl 

Mu‟minayat60). “sesungguhnyaTuhankalian YangMahasuci lagiMahatinggi itu 

Mahamalulagi Mahamulia, Dia malu terhadap hamba-Nyamengangkat kedua 

tangannya kepada-Nya untuk mengembalikankedua tangannya dalam keadaan 
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kosong”(HR. Abu Daud) 

Disampingdoa,nabiIbrahimjugamengajarkanagardoaselaludiikutioleh 

usahayang maksimal.KetikanabiIbrahimberdo‟a agaranakketurunannyaistiqomah 

mendirikansholat,beliaumengambillangkah-langkah 
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konkrituntuk merealisasikan harapannyalangkahselanjutnya yangbeliauambil  

yaknimemimilihlingkungan yang kondusifyang dapatmendukungnilai-nilaikeagamaan, 

danmerenovasiKa‟bahsebagai saranauntuk mendekatkan diri kepadaAllah. Allah 

berfirman: 

 

“Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan 

sebahagianketurunanku di lembahyangtidakmempunyaitanam-

tanamandidekatrumahEngkau(Baitullah) yang dihormati, YaTuhanKami(yang 

demikianitu)agarmereka mendirikanshalat,Maka 

Jadikanlahhatisebagianmanusiacenderungkepadamerekadanberirezkilahmerekadari 

buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur”. QS. Ibrahim 37 

 

Anakyangtumbuhdanberkembang sejak dalamkandunganhingga 

meninggal,mengalamiproses tahapdemitahap.Untukitu,upaya membina dan 

mengembangkanpribadianakyang terdiridariaspekjasmaniahdanrohaniahnya melalui 

pendidikan juga  harus dilaksanakan secara  bertahap. Karena hanya dengan  

pendidikan,kemampuan,kematangandankesempurnaanpribadianak akan dicapainya. 

Kendatiseorang ibumemilikiperansentraldalammendidikanak,namun 

sebenarnyapendidikananakmerupakankewajibanbersama, bahkanmenjadi tanggung 

jawabyang lebihbagiseorang ayah. Halinimisalnyadapatdilihatpada ketentuanal-

Qur'anmisalnyadalamQS.Luqman:13-14,bahwa kewajiban mendidikanak, mengajari 

merekatentang akidah, ibadahdanmoralitas juga merupakan tanggungjawab 

seorangbapak. 

 

"DaningatlahketikaLuqmanberkata kepada anaknya,diwaktuiamemberi 

pelajaran kepadanya; "Hai  anakku,  janganlah kamu  mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya   memperksekutukan   Allah   adalah   benar-benar 

kedzalimanyangbesar". 

 

Dalamayatselanjutnya,dijelaskanbagaimana moralitasanakjuga dibangun oleh 

orangtua,yaknibagaimanaanakberakhlak kepada keduaorangtuanya, terutama kepada 

ibunya yang telah mengandung dan melahirkannya, dengan 

bahasadanungkapanyangbahkandemikianmenjunjungtinggiharkatperempuan 

sebagaiseorangibu, berikut: 
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"DanKamiperintahkankepada manusia(berbuatbaik)kepada kedua 

orantyanya,ibunya telahmengandungnya dalamkeadaaanlemahyang bertambah-tambah, 

dan  menyapihnya  dalam  dua tahun.   Bersyukurlah kepada-Kudankepadakeduaorang 

ibubapakmu,hanyakepada-Kulah kembalimu." 
 

Di antara fungsi keluarga  bagi tumbuh kembang anak adalah   fungsi 

protektif,religiusdanedukatif.Keluargaadalahtempatyang paling amandan 

nyamanbagiseluruhanggotakeluargaya.Dalamhalini, NabiMuhammadSAW bersabda 

bahwa:"rumahkuadalah surgaku"(baytijannati).Surga tidaktercipta hanya karena 

kemewahandankeindahanornamentasirumah,namunsebaliknya surga 

akanterbangunjikadidalamrumahpenuhdengankehangatanyang 

melindungisemuaanggotakeluarga, keamananyang menentramkananggotanya, dan  

pendidikanagamayang membuatseluruhanggotanyamemilikitingkat kepatuhan dan 

ketaatan serta komitmen keagamaanyangtinggi terhadap Tuhan. 

Terdapatbanyakperintah,baikdalamal-Qur'anmaupun al-Haditstentang peran  

ibu  dalam  posisinyasebagai  tokoh  sentral  dalam mewujudkangenerasi penerus yang  

berkualitas. Bahkan di dalam sebuh hadits disebutkan bahwa seorang 

ibumemilikiderajatlebihtinggidibanding seorang ayahdalampersoalan 

kewajibananakdalammenghormatiorang tuanya.Halinikarena,seorang ibu adalah induk 

sekolah (umm al-madrasah). Dalam konteks ini seorang  ibu memiliki  peran  sentral 

dalam  menciptakan generasi  penerus yangberkualitas. 

Perantersebuttelahdiambildandimainkannyasejakiamengandung,melahirkan, 

menyusui, merawatdanmengasuhnyasejak bayi, anak-anak, remaja,bahkan hingga 

dewasa.Karenaperaninipulalah,makakeluarga disebutsebagaibasis pendidikan pertama 

danutamabagi anak. 

Untukmenunjangperanibusebagaiinduksekolah(al-mar'ahhiyaumm al-

madrasah),terdapathaditsyang memerintahkanseoranglaki-lakiagarmemilih 

calonpendamping hidupyangmemiliki(potensi)banyakanakdan banyakcinya (inkahal-

waludwaal-wadud).Haditsinisejalan dengantujuanhakikipernikahan 

yakniuntukmendapatkakebahagiaanlahir danbatindalamnaungancinta dan 

keridhaanAllah,yang diderivasiantaralaindengantujuanmemilikiketurunan 

yangshaleh(lithalabal-dzurriyatal-hasanah).Demikian juga,al-wadud,karena 
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dengancintabangunankeluargabisakokoh.Katawadud,mawaddah,   tersusun darihuruf 

m-w-d-dyangberartikelapangandankekosongan.,yang berartibahwa mawaddah 

adalahkelapangandan kekosongan hati dari kehendak buruk. Memang 

mawaddahbukanberartitanpa masalah,namunmawaddahtidaksampai 

memutuskanhubungansepertiyangterjadipada dua orangyang  bercinta. Mawaddah  

adalah   cintaplus,karenahatinyaselalulapangdankosongdari keburukan 

(menerimakebaikan sekaligus keburukan suami-istrinya). 

Dalamkondisisepertiitu,makaakantercipta hubungansuami-isteriyang 

harmonis,sehingga konsepsi(pertemuan selsperma danseltelur juga bisa 

dilakukandenganbaik,dalamkondisipenuhkebahagiaan),yang halinitentunya 

jugaakansangatberpengaruhbagipertumbuhanjaninkelak.  Proseskonsepsi 

yangdilakukandenganpenuhkebahagiaan,denganmembaca bacaan-bacaan 

tertentu,diharapkanjugaakanmendapatkanketurunanyangbaik.Demikianjuga 

ketikaetikaseorangisterimelaksanakantugaskodratinya,  yaknihamil,suamijuga 

memilikitugasnon-kodrati,berupa kewajibanmenyiapkandanmemenuhi kebutuhanlahir-

batinyang bisamendukung    kehamilanisteri.Kehamilanyang 

baikdansehattentunyajugaakanmelahirkangenerasiyangsehat.Olehkarena 

itu,Islammemberikanbeberapa tuntunanyangdianjurkanuntukdilakukanoleh 

pasangansuamiisteriyang sedang menunggukehadiranseorang bayi,dengan 

memperbanyak ibadahdan amal shaleh. 

Di saatkelahirannya,nabimemerintahkanagarseorang ayah 

memperdengarkanadzandi telingakanan dan iqamat di telingakiri anak (HR Abu Ya‟la 

dariHuseinibAli).Halini,sesungguhnyamerupakansaranabagiorang 

tuauntukmengembangkanfitrahkeberagamaanyang dimilikianaksejakdalam kandungan. 

Sebagaimana diisyaratkandalamQS.7:172bahwa telahterjadi perjanjianprimordialantara 

manusia/janindenganTuhanagar manusia mengakui 

bahwaAllahadalahTuhanmereka.Pendidikanyangdilakukansejakanakusia 

dini,tidakdilakukanuntukmengekangdanmenekanfitrahanak,tetapijustru 

diarahkanuntukmengembangkanpotensipositif (QS.30:30), meskipada dirianak 

terdapatjuga kecenderunganberperilakuburuksebagaimana digambarkandalam QS.91:7-

8.NamunkarenadalamdirimanusiaterdapatruhTuhan(QS.31:9), maka 
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mendominasikanpotensipositifpada dasarnya lebihmudah karena bersesuaian  dengan  

fitrah  anak  yang  hanif  (condong   kepada   kebenaran), ketimbang mendominaskan 

potensi negatif yang justru bertentangan dengan 

fitrahnyayanghaniftersebut.DenganadanyaruhTuhandalamdirimanusia,berartibahwa 

manusia,baiklaki-lakimaupun perempuan memilikidimensi 

ilahiyah(lahut)yangsama,yangmenurutHasanLanggulung haltersebut mengandung 

maknabahwaTuhanmemberimanusia(tanpamembedakanjenis kelaminnya)potensiyang 

sejalandengansifat-sifat-Nyayangharus diejawantahkan dalam kehidupannya, yang hal 

ini dilatihkan melalui proses pendidikan sejak anak usia dini. 

Prosespendidikansejakusiadiniini,dalamIslamjuga tidakdibedakan aspek 

manayangharusdidahulukanbagianaklaki-lakimaupun anakperempuan, karena 

pembentukankepribadianmelaluipendidikaninidiarahkanuntuk membentukpribadiyang 

memilikiakhlakyang mulia, dimanatingkatkemuliaan 

akhlakiniberkaiteratdengantingkatkeimanan.Halinisejalandenganhadits nabi:“Orang 

mukminyang palingsempurnaimannyaadalahorang mu‟minyang palingbaikakhlak-

nya”(HR al-Tirmidzy). 

Salah satu amal yang tidak pernah terputus pahalanya sekalipun kita telah 

meninggalkan dunia ini adalah anak yang shalih. Doa anak yang shalih merupakan 

salah satu doa yang insya Allah pasti terkabul. Karenanya, orang tua harus mendidik 

anak dengan sebaik-baiknya. Memang, tak mudah membesarkan anak hingga menjadi 

pribadi ideal, meraih sukses dunia-akhirat. Butuh kesabaran, kerja keras, keikhlasan, 

dan masih banyak lagi. Tanpa bermaksud menyederhanakan, berikut beberapa tips 

yang diaplikasikan oleh orang tua yang disarikan dari tata cara mendidik anak ala 

Rasulullah SAW: 

a. Menanamkan Nilai-nilai Tauhid 

Mengajarkan tauhid kepada anak, mengesakan Allah dalam hal beribadah 

kepada-Nya, menjadikannya lebih mencintai Allah daripada selain-Nya, tidak ada 

yang ditakutinya kecuali Allah. Selain itu, orang tua harus menekankan bahwa 

setiap langkah manusia selalu dalam pengawasan Allah Swt. dan penerapan konsep 

tersebut adalah dengan berusaha menaati peraturan dan menjauhi larangan-Nya. 

Orang tua selaku guru pertama bagi anak-anaknya harus mampu menyesuaikan 
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tingkah lakunya dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Ini adalah 

pendidikan yang paling penting di atas hal-hal penting lainnya. 

b. Menjadi Sahabat dan Mendidik dengan Keteladanan 

Setiap anak akan belajar dari lingkungannya dan dalam hal ini lingkungan 

keluarga akan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya. Orang-

orang di sekelilingnya akan menjadi model dan contoh dalam bersikap. Orang tua 

harus menjadi teladan anak-anaknya. Beri contoh yang baik sesuai nasihat dan 

ucapannya kepada para anak. Akan lucu jika yang disampaikan orang tua kepada 

anak-anaknya ternyata tidak dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Keteladanan 

sangat menentukan, terlebih di zaman sekarang media tontonan tidak dapat 

diharapkan menjadi contoh yang baik bagi pembentukan akhlak anak-anak Muslim. 

c. Mendidik dengan Kebiasaan 

Kebaikan harus dimulai dengan pembiasaan. Anak harus dibiasakan 

bangun pagi agar mereka gemar melaksanakan shalat subuh. Anak harus dibiasakan 

ke masjid agar mereka gemar melakukan berbagai ritual ibadah di masjid. 

Pembiasaan itu harus dimulai sejak dini, bahkan pembiasaan membaca Alquran pun 

bisa dimulai sejak dalam kandungan. Pembiasaan shalat pada anak harus sudah 

dimulai sejak anak berumur tujuh tahun. 

d. Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak 

Sebagai upaya menumbuhkan rasa percaya diri anak, Rasulullah SAW 

menggunakan beberapa cara berikut. Saat sedang berpuasa, Rasulullah mengajak 

anak-anak bermain sehingga siang yang panjang terasa cepat. Anak-anak akan 

menyongsong waktu berbuka dengan gembira. Hal ini juga membuat anak memiliki 

kepercayaan diri sehingga sanggup berpuasa sehari penuh. Sering membawa anak-

anak ke majelis orang dewasa, resepsi, atau bersilaturahim ke rumah saudara 

sebagai upaya menumbuhkan kepercayaan diri sosialnya. Mengajari Alquran dan 

Sunnah serta menceritakan sirah nabi untuk meningkatkan kepercayaan diri 

ilmiahnya. Menanamkan kebiasaan berjual-beli untuk meningkatkan kepercayaan 

diri anak terkait ekonomi dan bisnis. Di samping itu, sejak dini anak akan terlatih 

mandiri secara ekonomi. 
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e. Memotivasinya Anak Berbuat Baik 

Seorang anak, meski kecil, juga terdiri atas jasad dan hati. Mereka 

dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci sehingga hatinya yang putih dan lembut 

itu pun akan mudah tersentuh dengan kata-kata yang hikmah. Anak-anak, terutama 

pada usia emas (golden age), cenderung lebih mudah tersentuh oleh motivasi 

ketimbang ancaman. Karenanya, hendaknya orang tua tidak mengandalkan 

ancaman untuk mendidik buah hati. Lebih baik orang tua memotivasi anak dengan 

mengatakan bahwa kebaikan akan mendapat balasan surga dengan segala 

kenikmatannya. Itu pulalah yang dicontohkan  Rasulullah kepada kita ketika beliau 

mendidik para sahabat 

Pakar-pakar pendidikan di Indonesia menilai bahwa salah satu sebab utama 

kegagalan pendidikan kita karena para pendidiknya yang gagal. Padahal, salah satu syarat 

mutlak untuk keberhasilan pendidikan adalah dipilihnya pendidik yang baik. Nah, 

Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik, karenanya mari kita berkaca dari sepercik cara 

mendidik anak ala beliau. 

Pakar-pakar pendidikan di Indonesia menilai bahwa salah satu sebab utama 

kegagalan pendidikan kita karena para pendidiknya yang gagal. Kita dalam hal ini berada 

dalam lingkaran setan, anak didik tidak berkualitas ternyata karena gurunya yang kurang 

bermutu, akhirnya pendidikannya gagal. Memang salah satu syarat mutlak untuk 

keberhasilan pendidikan adalah dipilihnya pendidik yang baik, yang sebelumnya perlu 

dididik pula. Sebenarnya kalau melihat ke sejarah Nabi, problema ini baru terselesaikan 

karena Allah Swt. turun tangan. 

Anak didik dibentuk oleh empat faktor. Pertama, ayah yang berperan utama dalam 

membentuk kepribadian anak. Bahkan, dalam Al-Quran hampir semua ayat yang berbicara 

tentang pendidikan anak, yang berperan adalah ayah. Kedua, yang membentuk 

kepribadiannya juga adalah ibu; ketiga, apa yang dibacanya (ilmu); dan keempat, 

lingkungan. Kalau ini baik, anak bisa baik, juga sebaliknya. Begitu pula baik-buruk kadar 

pendidikan kita.Empat faktor ini belum tentu semuanya terwujud. Ketika Allah Swt. 

menetapkan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya, maka yang membentuk 

kepribadiannya adalah Allah Swt. Sebab, bila diserahkan kepada masyarakat atau keluarga, 

maka ia tidak akan sempurna, bisa jadi keliru. Dalam hal ini, Tuhan yang melakukan, 
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sedangkan masyarakat atau keluarga diberi peranan yang sangat sedikit. Itu sebabnya bila 

telah selesai peranan ayah, maka dia diambil-Nya meninggal dunia. Ini karena Tuhan tidak 

mau beliau dididik bapaknya. Begitu lahir dibawa ke desa dan ketika usia remaja baru 

ketemu ibunya. Namun, ibunya pun kemudian diambil-Nya. Selain itu, beliau lahir di 

lingkungan dengan gaya hidup yang terbelakang, bahkan hampir tidak tersentuh oleh 

peradaban. Padahal, waktu itu Mesir, Persia, dan India semunya sudah maju. Dalam hal ini, 

Allah Swt. ingin mendidik langsung beliau untuk menjadi pendidik, yakni figur yang 

diteladani bagaimana seharusnya mendidik. Itu sebabnya beliau bersabda, Addabanî Rabbî 

fa Ahsana Ta‟dîbi (”Yang mendidik saya itu adalah Tuhan”). Juga, Bu‟itstu Mu‟alliman 

(”Saya diutus-Nya menjadi pengajar, pendidik”). 

Kita ambil beberapa inti dari kisah hidup Rasulullah Saw. Beliau bersabda, “Bila 

ingin anak yang membawa namamu itu tumbuh berkembang dengan baik, maka pilih-

pilihlah tempat kamu meletakkan spermamu, karena gen itu menurun”. Jadi, sebelum anak 

lahir kita harus memilih hal yang baik, karena gen ini mempengaruhi keturunan. Pakar 

pendidikan mengakui bahwa ada faktor genetik dan pendidikan. Walaupun mereka berbeda 

pendapat yang mana lebih dominan, namun yang jelas keduanya punya pengaruh. Penulis 

pribadi cenderung berpendapat yang lebih dominan itu sebenarnya pada pendidikan, bukan 

sperma (gen). Sebagai analogi, bila kita lagi sumpek, masakan kita bisa tidak enak. Di sini 

ada pengaruh dari emosi dan sikap pada saat membuat suatu masakan. Jadi, bila ingin anak 

yang baik, maka harus ditanamkan perasaan yang enak, harmonis, dan penuh keagamaan 

sewaktu memproduksinya. Ini berpengaruh kepada jabang bayi. Ketika membuatnya dalam 

situasi ketakutan, maka anaknya pun akan menjadi penakut. Anak yang lahir di luar nikah 

itu berbeda dengan anak yang lahir dari hubungan yang sah. Karena semua orang sadar 

dalam hati bahwa perzinahan itu buruk, maka hal ini nantinya dapat berpengaruh terhadap 

anak. Karena itu pula, Nabi Saw. memerintahkan untuk memilih tempat-tempat yang baik 

saat menanamkan sperma kita dan dianjurkan sebelumnya untuk membaca doa dan tidak 

dihantui rasa takut atau cemas. 

Di dalam Al-Quran diterangkan, Nisâukum hartsun lakum (Isteri kamu adalah ladang 

buatmu). Di sini Al-Quran mengumpamakan suami sebagai “petani” dan isteri sebagai 

“ladang”. Kalau petani menanam tomat, apakah apel yang tumbuh? Siapa yang salah, bila si 

suami menghendaki anak laki-laki namun yang lahir perempuan, petani atau ladangnya? 
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Tentu petani. Setelah ditanam, semestinya benih itu dipelihara. Bila ada hama, maka perlu 

dipupuk, disirami, dan dipelihara dengan baik. Setelah ada hasilnya, maka perlu dicuci dulu 

bila ingin dimakan. Dan bila ingin dijual, juga dibersihkan dulu dan dikemas sedemikian 

rupa agar dapat bermanfaat. Ini sebenarnya pelajaran dalam Al-Quran. Agar buah yang lahir 

dari kehidupan suami-isteri ini bisa membawa manfaat sebanyak mungkin, maka harus 

memperhatikan sang isteri (ibu). Dari sini, sekian banyak anjuran untuk memberikan 

makanan yang bergizi bagi seorang ibu. Di masa Nabi Saw, buah yang paling banyak adalah 

kurma. Kurma itu memiliki vitamin dan karbohidrat yang tinggi. Nabi Saw. berkata, “Isteri-

isteri kamu yang sedang hamil, maka berilah ia kurma agar supaya anaknya lahir sehat dan 

gagah”. 

Hal di atas menunjukkan bahwa jauh sebelum anak dilahirkan, ternyata Islam telah 

memiliki landasan dan tempat berpijak. Lalu, apa yang perlu diperankan orang tua sekarang? 

Pertama, satu hal yang perlu digarisbawahi, begitu seorang anak lahir, Islam mengajarkan 

untuk diadzankan. Walaupun anak itu belum mendengar dan melihat, tapi ini memiliki 

makna psiko-keagamaan pada pertumbuhan jiwanya. Anak yang baru beberapa hari lahir, 

kalau ia ketawa, anda jangan menduga bahwa ia ketawa karena atau dengan ibunya, tapi 

karena ia merasakan kehadiran seseorang. Para pakar mengatakan demikian, karena ada 

orang yang lahir buta tetap tersenyum saat ibu mendekatinya. Jadi, seorang bayi memiliki 

rasa pada saat mendengar adzan, juga memiliki jiwa yang bisa berhubungan dengan 

sekelilingnya. Karena itu, adzan menjadi kalimat pertama yang diucapkan kepadanya. Dan, 

karena saat membacakan adzan seorang muadzin berhubungan dengan Tuhan, maka inilah 

yang memberikan dampak bagi perkembangan anak ke depan. 

Kedua, sampai umur tujuh hari, kelahiran anak perlu disyukuri (‟aqiqah). Kalau 

begitu, jangan sampai terbetik dalam pikiran ibu/bapak merasa tidak mau atau tidak 

membutuhkannya, karena saat itu sang anak sudah punya perasaan dan harus disambut 

dengan penuh syukur (‟aqiqah). Misal, ada orang yang mengharapkan anak laki-laki, namun 

kemudian lahir anak perempuan, akhirnya ia kecewa serta tidak menerima dan 

menyukurinya. Semestinya perlu disyukuri, baik laki-laki maupun perempuan. 

Ketiga, setelah „aqiqah, sang anak baru diberi nama yang terbaik karena dalam hadis 

disebutkan, “Di hari kemudian nanti orang-orang itu akan dipanggil dengan namanya”. 
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Dalam hadis lain dijelaskan, “Nama itu adalah doa dan nama itu bisa membawa pada sifat 

anak kemudian”. Jadi, pilihlah nama yang baik untuknya. 

Nama itu adalah sebuah doa yang menyandangnya. Ada ilustrasi, sebelum perang 

Badar (2 H.). berkecamuk, ada duel perorangan antara kaum muslim dan musyrik. Ali, 

Hamzah, dan „Ubaidah dari pihak kaum muslim, sedangkan dari pihak kaum musyrik yaitu 

„Utbah, Al-Walid dan Syaibah. Ali (yang tinggi) melawan Utbah (orang yang kecil). 

Hamzah (singa) berhadapan dengan Syaibah (orang tua). Al-Walid (anak kecil) berhadapan 

dengan „Ubaidah (hamba yang masih kecil). Bisa dibayangkan, bagaimana kalau orang yang 

tinggi besar berhadapan dengan anak kecil atau orang yang dijuluki “singa” dengan orang 

tua, siapa yang menang? Yang terjadi, Ali dan Hamzah berhasil membunuh lawannya, 

sedangkan Ubaidah dan al-Walid tidak ada yang terbunuh hanya keduanya terluka. 

Nabi Saw. dipilihkan oleh Allah semua nama yang baik dan sesuai, karena ia adalah 

doa bagi yang menyandangnya. Misal, Nabi memiliki ibu bernama Aminah (yang memberi 

rasa aman) dan ayahnya Abdullah (hamba Allah). Yang membantu melahirkan Nabi 

namanya As-Syaffa (yang memberikan kesehatan dan kesempurnaan). Yang menyusuinya 

adalah Halimah (perempuan yang lapang dada), jadi Nabi dibesarkan oleh kelapangan dada. 

Anjuran untuk memilih nama yang mengandung doa juga dimaksudkan agar jangan sampai 

menimbulkan rasa rendah diri pada sang anak. 

Keempat, mendidik anak bagi Nabi Saw. adalah menumbuhkembangkan kepribadian 

sang anak dengan memberikan kehormatan kepadanya, sehingga beliau sangat menghormati 

anak-cucunya. Bila memang sejak kecil ia sudah memiliki perasaan, maka jangan sampai 

ada perlakuan yang menjadikannya merasa terhina. Allah merahmati seseorang yang 

membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Nabi Saw. pernah ditanya, 

“Bagaimana seseorang membantu anaknya supaya ia berbakti?”, Nabi berkata: “Janganlah ia 

dibebani (hal) yang melebihi kemampuannya, memakinya, menakut-nakutinya, dan 

menghinanya”. 

Ada sebuah riwayat, seorang anak lelaki digendong oleh Nabi dan anak itu pipis, 

lantas ibunya langsung merebut anaknya itu dengan kasar. Nabi kemudian bersabda, “Hai, 

bajuku ini bisa dibersihkan oleh air, tetapi hati seorang anak siapa yang bisa 

membersihkan”. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi berkata, “Jangan, biarkan ia 

kencing”. Dari hal ini, muncul ketentuan, bila anak laki-laki kencing cukup dibasuh, 
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sedangkan bila anak perempuan dicuci dengan sabun. Riwayat tadi memberi pelajaran 

bahwa sikap kasar terhadap seorang anak dapat mempengaruhi jiwanya sampai kelak ia 

dewasa. 

Namun di sisi lain, ada satu hal di mana Nabi sangat hati-hati dalam persoalan anak. 

Ketika Nabi lagi di masjid, ada orang yang kirim kurma, kemudian cucunya datang dan 

mengambil sebuah kurma lalu dimakannya. Nabi bertanya kepada ibunya, “Ini anak tadi 

mengambil kurma dari mana?” Sampai akhirnya, dipanggilnya Saidina Hasan dan dicongkel 

kurma dari mulutnya. Ini maknanya apa? Nabi tidak mau anak cucunya itu memakan sesuatu 

yang haram, walaupun ia masih kecil dan tidak ada dosa baginya, karena itu akan 

memberikan pengaruh kepadanya kelak ia besar. Ada cerita dari pengalaman seorang ibu 

yang pendidikannya hanya sampai SD dan memiliki 13 anak, tetapi semuanya berhasil. 

Suatu ketika, ada orang yang bertanya kepada si ibu itu, “Doa apa yang dipakai ibu sehingga 

semuanya berhasil?” Jawabnya, “Saya dan suami saya tidak banyak berdoa. Tapi, bila anak 

saya bersalah atau saya tidak senang perbuatannya, saya selalu berkata, “Mudah-mudahan 

Tuhan memberimu petunjuk”. Jadi, anak ini tidak dimaki, dikutuk, atau dimarahi. Dan, kami 

kedua orang tuanya tidak pernah memberi makan mereka dengan makanan yang haram” 

 

C. Pendidikan Anak Metode Rasulullah (Usia 0 – 3 Tahun) 

Berdoa Untuk Anak Saat Masih dalam Sulbi Ayah 

Rasulullah bersabda, “Seandaianya salah seorang diantara kalian sebelum menggauli istrinya 

berdoa: 

                                                                                

“Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan 

dari anak yang engkau anugerahkan kepada kami, lalu dari keduanya lahir anak, setan tidak 

akan dapat mengganggunya selamanya.”[1] 

Anjuran berdoa sebelum berhubungan suami-istri menunjukkan bahwa permulaan yang kita 

lakukan dalam berketurunan bersifat rabbani, bukan syaithani. Apabila disebutkan nama 

Allah pada permulaan senggama, berarti hubungan yang dilakukan oleh suami-istri tersebut 

berlandaskan ketakwaan kepada Allah dan dengan izin Allah anaknya nanti tidak akan 

diganggu setan. 

Zikir Untuk Keselamatan Bayi yang Akan Dilahirkan 
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Rasulullah memberi petunjuk kepada Asma‟ dengan bersabda, “Maukah engkau aku ajari 

beberapa kata yang bisa kau ucapkan saat dalam kekhawatiran (yaitu doa untuk 

memperlancar persalinan). Ucapkanlah: 

                                          

“Allah, Allah rabbku. Aku tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun.”[2] 

Apabila keguguran terjadi 

Dari Muadz bin Jabal, Rasulullah bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, 

sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke 

surga bila ibunya rela dengan itu (ibunya bersabar dengan kehilangan anaknya).”[3] 

Azan di Telingan Kanan Bayi Baru Lahir 

Abu Rafi‟ berkata, “Aku melihat Rasulullah mengumandangkan azan di telinga Hasan bin 

Ali saat baru dilahirkan oleh Fatimah.”[4] Ibn Qayyim berkata bahwa hikmah azan dan 

iqamah di telinga bayi yang baru lahir adalah agar suara pertama yang didegar adalah seruan 

yang mengandung makna keagungan Allah serta syahadat.[5] 

Berita Gembira Kelahiran Bayi 

Ucapan selamat dan hadiah atas kelahiran bayi jelas akan menyenangkan keluarga bayi yang 

baru lahir dan akan menimbulkan suasana gembira, serta mempererat tali kasih dan ikatan 

persatuan antara sesama kaum muslimin. 

Mentahnik Bayi dengan Kurma dan Mendoakannya 

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah sering didatangi para orang tua yang membawa 

bayinya untuk dimintakan berkah dan ditahnik.[6] Langkah-langkah Rasulullah mentahnik 

bayi yaitu: 1) sepotong kurma, 2) dikunyah-kunyah seperlunya, 2) buka mulut bayi, dan 

suaapkan kurma tersebut sambil digosok-gosok dilangit-langit mulut bayi.[7] 

Membentangi Bayi dengan Zikir dan Bersyukur kepada Allah 

Dari Anas, Rasulullah bersabda, “Allah tidak sekali-kali menganugerahkan suatu nikmat 

kepada hamba-Nya, lalu ia mengucapkan, „Segala puji hanya miliki Allah Rabb semesta 

alam‟, melainkan apa yang diberikan lebih baik dari pada yang diambil-Nya‟.”[8] 

Bila ada bayi yang baru lahir diantara keluarganya, Aisyah tidak bertanya, “Laki-laki atau 

perempuan?” Tapi ia bertanya, “Apa organ tubuhnya sempurna (lengkap)?” Bila dijawab 

“Iya”, ia berkata, “Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam.”[9] 
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Memberikan Hak Waris Untuk Bayi yang Baru Lahir 

Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah telah memutuskan bahwa bayi tidak boleh diberikan 

hak waris sebalum ia lahir dalam keadaan menangis (maksudnya: menangis dan menjerit 

atau bersin).”[10] Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Bila bayi yang baru dilahirkan 

menangis, ia berhak mendapatkan warisan.”[11] 

Kewajiban Zakat Fitrah atas Nama Bayi yang Baru Lahir 

Ibnu Umar berkata, “Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas 

setiap individu kaum muslimin, baik yang merdeka maupun budak, baik laki-laki maupun 

perempuan, baik masih bayi maupun sudah dewasa, yaitu satu sha‟ kurma atau satu sha‟ 

gandum.”[12] 

Menyayangi, Meski Lahir dari Hasil Perzinaan 

Ada wanita dari Bani Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah dan mengaku bahwa 

dirinya telah mengandung dari perzinaan, beliau bersabda kepadanya, “Pulanglah sampai 

kamu melahirkan.” Setelah melahirkan, ia datang lagi seraya menggendong bayinya dan 

berkata, “Wahai Nabi Allah, bayi ini telah saya lahirkan.” Akan tetapi, Rasulullah bersabda 

kepadanya, “Pulanglah, susuilah ia sampai kamu menyapihnya.” Setelah wanita itu 

menyapihnya, ia datang dengan membawa bayinya yang sedang memegang sepotong roti di 

tangan. Ia berkata, “Wahai Nabi Allah, bayi ini telah saya sapih dan kini ia sudah bisa 

makan sendiri.” Rasulullah pun memerintahkan agar bayi itu diserahkan kepada salah 

seorang lelaki dari kaum muslimin dan memerintahkan agar dibuatkan galian sebatas dada 

untuk menanam tubuh wanita itu. Kemudian beliau memerintahkan kepada orang-orang 

untuk merajamnya dan mereka pun segera merajamnya.[13] 

Itulah kasih sayang Rasulullah terhadap anak hasil zina dan keinginan beliau yang kuat agar 

bayi itu tidak terlantar. Apa dosa anak yang baru lahir itu hingga ia harus menanggung 

konsekuensi perbuatan dosa orang tuanya? 

Merayakan Kelahiran Bayi dengan Aqiqah 

Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah bersabda, “Smua anak itu tergadaikan dengan 

aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Rambutnya dicukur dan ia dinamai.”[14] Dari 

Salman bin Amir, Rasulullah bersabda, “Anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Karena itu, 

sembelihlah untuknya dan jauhkanlah gangguan darinya.”[15] 
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Ummu Kurz pernah bertanya kepada Rasulullah, maka beliau menjawab, “Untuk bayi laki-

laki dua kambing (yang sepadan) dan untuk bayi perempuan satu kambing, baik kambing 

jantan maupun betina tidak ada masalah bagimu.”[16] 

Abdullah bin Buraidah berkata, “Aku mendengar ayahku berkata, „Pada masa Jahiliyah 

dulu, bila ada bayi yang baru dilahirkan, kami menyembelih kambing dan melumurkan 

darah kambing itu di kepala sang bayi. Setelah Allah menurunkan agama Islam, kami 

diperintahkan untuk menyembelih kambing dan mencukur rambutnya serta melumurinya 

dengan minyak za‟faran‟.”[17] 

Memberi Nama Yang Baik 

Islam selalu menginginkan kemudahan, bahkan dalam persoalan pemberian nama. Islam 

tidak menginginkan kesulitan dalam hal pemberi nama. Hal ini dapat dilihat dengan jelas 

dalam sabda Rasulullah. Beliau bersabda, “Nama yang paling disenangi Allah adalah 

Abdullah dan Hammam, sedangkan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah.”[18] 

Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, “Sungguh, nama seseorang diantara 

kalian yang paling disenangi oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.”[19] 

Mencukur Rambut Bayi, Dibersihkan, dan Dihilangkan Kotorannya pada Hari 

Ketujuh 

Ketika mencukur rambut bayi sebaiknya tidak mencukurnya seperti pelangi. Al Qaza‟ 

artinya mencukur sebagian rambut bayi dan membiarkan sebagian yang lainnya di beberapa 

bagian tanpa dicukur sehingga mirip pelangi. 

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang Qaza‟. Aku bertanya kepada Nafi‟, 

“Apakah Qaza‟ itu?” Nafi‟ menjawab, “Mencukur sebagian rambut bayi dan membiarkan 

sebagian yang lain.”[20] 

Makna yang dimaksud dan yang menjadi tuntunan ialah mencukur rambut kepada secara 

keseluruhan, karena mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lain bertentangan 

dengan kepribadian seorang muslim yang seharusnya berbeda dengan kepribadian pemeluk 

agama lain (kafir). 

Bercengkrama dengan Lidah dan Mulut 

Abu Hurairah bercerita, “Rasulullah keluar ke pasar Bani Qainuqa‟ sambil berpegangan 

pada tanganku. Beliau berjalan mengelilingi pasar kemudian pulang dan duduk di masjid 

dengan kedua tangan merangkul lutut. Beliau bertanya, „Mana si kecil yang lucu itu? 
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Panggilkan dia agar datang kepadaku.‟ Al Hasan pun datang berlari, lalu langsung melompat 

ke pangkuannya. Rasulullah mencium mulutnya, kemudian berdoa, „Ya Allah, aku sungguh 

mencintainya. Maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya (tiga kali)‟.” Abu 

Hurairah berkata, “Setiap kali melihat Al Hasan, aku menangis.”[21] 

Memberi Julukan Ayahnya dengan Nama Anak 

Abu Syuraih menceritakan bahwa pada awalnya dia bernama Abul Hakam. Kamudian 

Rasulullah bersabda kepadanya, “Sesungguhnya Allah, Dialah hakim yang memutuskan dan 

hanya kepada-Nyalah semua keputusan.”[22] 

Kapan Menghitankan Anak ? 

Abu Hurairah berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, „Fitrah itu ada lima, 

yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut 

bulu ketiak.”[23] 

Makhul mengatakan, “Ibrahim menghitankan anaknya, Ishaq, saat itu berusia 7 hari, dan 

mengkhitankan Ismail pada usia 13 tahun. Demikianlah seperti yang disebutkan oleh Al 

Khalil.”[24] 

Sayangi di Kala Sakit, Maklumi Kalau Ngompol 

Ummu Qais binti Mihshan berkata, “Aku pernah menemui Rasulullah dengan membawa 

bayiku yang masih belum makan makanan apa pun. Tiba-tiba ia kencing di pangkuan beliau. 

Baliau pun meminta air dan langsung menyipratkannya ke bagian yang terkena kencing 

(tanpa mencucinya).”[25] 

Usamah bin Zaid berkata, “Rasulullah pernah mengambil dan mendudukanku di atas satu 

paha beliau dan mendudukkan Al Hasan di atas paha beliau yang lain. Kemudian beliau 

memeluk kami berdua dan berdoa, „Ya Allah, sayangilah keduanya karena aku sungguh 

menyayangi keduanya‟.”[26] 

Kewajiban Menyusui dan Menjamin Nafkah Anak 

Wahai para ibu, berikanlah kasih sayangmu kepada anakmu, susuilah ia dengan air susumu 

agar engkau dapat menyempurnakan makna ibu yang engkau sandang dan agar engkau 

mendapatkan pahala. Didiklah sendiri anakmu sesuai dengan manhaj Rasulullah. Lihatlah 

QS. Al Baqarah: 233 dan Ath Thalaq: 7. 

Wahai ibu, cobalah engkau perhatikan. Apakah engkau pernah melihat burung, hewan lain, 

atau semua makhluk yang berstatus sebagai ibu pernah meninggalkan anaknya saat masih 
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bayi dan menyingkir darinya? Sungguh merupakan perangai yang buruk bila hewan yang 

tidak berakal saja tidak meninggalkan anaknya yang masih kecil, sedangkan manusia yang 

berakal rela meninggalkan anaknya dan dipercayakan kepada orang lain. 

Umar Memperhatikan Anak Sejak Lahir 

Suatu malam Umar mendengar tangisan seorang bayi. Maka Umar berkata kepada ibunya, 

“Susuilah dia.” Ibu si anak, yang tidak menyadari bahwa yang menyuruhnya adalah Umar, 

menjawab, “Amirul Mukminin tidak memberikan santunan untuk bayi yang baru lahir 

sampai masa penyapihannya.” Umar berkata dalam hatinya, “Aku hampir saja membunuh 

anak itu.” Setelah itu ia berkata, “Susuilah dia, nanti Amirul Mukminin pasti akan 

memberikan santunan untuknya.” Sesudah itu, Umar mulai menetapkan santunannya untuk 

bayi yang baru lahir. Dengan demikian, tangis seorang bayi sanggup mengubah keputusan 

seorang kepala negara yang bernama Umar bin Khattab. 

Boleh Menangisi Kematian Bayi dan Mengucapkan Belasungkawa Kepada 

Keluarganya 

Anas berkata, “Kami masuk bersama Rasulullah lalu beliau mengambil putranya, Ibrahim, 

dan langsung menciumnya. Setelah itu kami masuk lagi pada hari yang lain. Ibrahim saat itu 

sedanga meregang nyawa. Air mata Rasulullah berlinang, sehingga Abdurrahman bin Auf 

berkata, “Wahai Rasulullah engkau juga menangis?” Beliau menjawab, “Wahai 

Abdurrahman (beliau menangis lagi) mata ini menangis dan hati ini bersedih tetapi kami 

tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Rabb kami. Sesungguhnya kami, wahai 

Ibrahim, benar-benar sedih karena berpisah denganmu.”[27] 

Mendoakan Anak Secara Khusus Saat Menshalatkan Jenazahnya 

Sa‟id bin Musyyab berkata, “Aku pernah shalat di belakang Abu Hurairah yang sedang 

menshalatkan jenazah anak kecil yang belum pernah melakukan suatu dosa pun. Aku 

mendengar Abu Hurairah mengucapkan doa berikut: 

                                           

“Ya Allah, lindungilah anak ini dari azab kubur.”[28] 

Anak yang Meninggal Ketika Masih Kecil Akan Masuk Surga 

Aisyah berkata, “Rasulullah diundang untuk melayat jenazah seorang anak kecil dari 

kalangan Anshar. Aku (Aisyah) berkata, „Wahai Rasulullah, alangkah beruntungnya anak 

ini. Ia salah satu burung diantara burung-burung di surga. Ia tidak pernah berbuat keburukan 
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dan belum pernah menemuinya.‟ Rasulullah bersabda, „Apakah engkau tahu yang selain itu, 

wahai Aisyah? Sesungguhnya Allah menciptakan penghuni surga yang telah Dia tetapkan 

untuknya saat mereka masih berada di tulang sulbi ayah mereka pula. Dan Dia menciptakan 

penghuni neraka yang telah Dia tetapkan untuknya saat mereka masih berada di tulang sulbi 

ayah mereka pula.”[29] 

Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, “Anak-anak kaum muslimin itu 

berada di sebuah gunung di surga. Mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah sampai mereka 

dikembalikan kepada ayah-ayah mereka pada hari kiamat.”[30] 

Syafaat Anak Bagi Kedua Orang Tua yang Sabar Atas Kematian Anaknya 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Tidaklah sekali-kali sepasang 

muslim ditinggal mati oleh ketiga orang anaknya yang belum baligh, melainkan Allah akan 

memasukkan keduanya bersama anak-anak mereka ke dalam surga berkat karunia dan 

rahmat-Nya.” Abu Hurairah melanjutkan, “Dikatakan kepada anak-anak tersebut, „Masuklah 

kalian ke dalam surga!‟ Anak-anak itu menjawab, „Kamu menunggu kedua orang tua kami‟. 

Perintah itu diulangi tiga kali, tetapi mereka mengeluarkan jawaban yang sama. Akhirnya, 

dikatakan kepada mereka, „Masuklah kalian bersama kedua orang tua kalian ke dalam 

surga‟.”[31] 

Tidak Mendapat Anak di Dunia, Mendapatkannya di Akhirat 

Abu Sa‟id berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang mukmin itu bila sangat  

menginginkan anak (namun tidak mendapatkannya), di surga ia akan mengandungnya, 

menyusuinya, dan tumbuh besar dalam sekejab, sebagaimana ia menginginkannya.”[32] 

Mempercepat Shalat Karena Mendengar Tangisan Anak 

Anas mengatakan, “Aku belum pernah shalat di belakang seorang imam yang lebih singkat 

dan lebih sempurna shalatnya, selain Rasulullah. Jika beliau mendengar suara tangisan anak, 

beliau mempercepat shalatnya karena khawatir akan mengganggu shalat ibunya.”[33] 

Memanggil Anak dengan Julukan Sebagai Penghormatan 

Anas pernah mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. “Aku 

punya seorang saudara laki-laki yang dikenal dengan nama panggilan Abu Umair dan 

setahuku ia sudah disapih. Bila Rasulullah datang, beliau selalu menyapanya dengan 

panggilan, „Hai Abu Umair‟.”[34] 
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Memanggil dengan Panggilan yang Baik 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Janganlah sekali-kali seseorang di 

antara kalian mengatakan, „Hai budak laki-laki! Hai budak perempuan!‟ karena kamu 

semua, baik laki-laki maupun perempuan, adalah hamba-hambda Allah…”[35] 

Mengajak Shalat Berjamaah 

Abdullah bin Syaddad berkata, “Rasulullah keluar dari rumahnya menemui kami yang 

sedang menunggu beliau untuk shalat (Maghrib atau Isya‟), sedangkan beliau menggendong 

Hasan atau Husein. Rasulullah maju dan meletakkan cucunya, kemudian melakukan takbir 

shalatnya. Dalam salah satu sujud dari shalat itu, beliau lama sekali melakukannya.” Ayah 

perawi mengatakan, “Maka kuangkat kepalaku, ternyata kulihat anak itu berada di atas 

punggung Rasulullah yang sedang dalam sujudnya. Sesudah itu aku kembali ke sujudku. 

Setelah Rasulullah menyelesaikan shalatnya, orang-orang bertanya, “Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya engkau telah melakukan sujud dalam shalatmu yang begitu lama, sehingga 

kami mengira terjadi sesuatu pada dirimu karena ada wahyu yang diturunkan kepadamu.” 

Rasulullah menjawab, “Semuanya itu tidak terjadi, melainkan anakku ini menunggangiku 

sehingga aku tidak suka bila menyegerakannya untuk turun sebelum dia merasa puas 

denganku.”[36] 

Abu Qatadah Al Anshari meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah shalat sembari 

menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Apabila sujud, beliau meletakkan 

cucunya itu ke tanah dan apabila bangun, beliau menggendongnya kembali.”[37] 

Mengajarkan Kalimat Tauhid pada Anak 

Anak kecil yang belum belajar berbicara itu ketika mendengar kalimat-kalimat azan, ia akan 

menirunya. Bahkan ia akan selalu memperhatikannya saat orang-orang dalam kelalaian. 

Maka ia tanpa sadar telah berusaha mengucapkan kalimat tauhid. Karena itu, seorang guru 

hendaknya membiasakan anak yang masih belum bisa bicara tersebut agar mengucapkan 

kalimat tauhid. 

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Ajarkanlah kepada anak-anak 

kelian pada permulaan bicaranya ucapan „laailaha illallah‟ dan ajarilah ia agar di akhir 

hayatnya mengucapkan „laailaha illallah‟.”[38] 
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Rasulullah Pernah Menghentikan Ktatbah dan Meninggalkan Mimbar Untuk 

Menyambut Anak Kecil yang Berjalan Tertatih-tatih 

Abdullah bin Buraidah telah meriwayatkan dari ayahnya yang berkata, “Ketika Rasulullah 

sedang berkathbah kepada kami, tiba-tiba datanglah Hasan dan Husein yang keduanya 

mengenakan gamis berwarna merah dengan langkah tertatih-tatih. Rasulullah pun langsung 

turun dari mimbarnya lalu menggendong dan meletakkan keduanya di hadapan beliau. 

Kemudian beliau membaca QS. Ath Thaghabun: 15 dan bersabda, „Ketika aku memandang 

kedua anak ini berjalan dengan langkah tertatih-tatih, aku tidak sabar hingga kuhentikan 

khatbahku untuk menggendong keduanya.”[39] 

Memperhatikan Penampilan dan Potongan Rambut Anak 

Nafi‟ dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah melihat seorang anak kecil telah dicukur di sebagian 

sisi kepalanya dan dibiarkan pada sisi lain. Beliau pun melarang hal itu dan bersabda, 

“Cukurlah semua atau biarkanlah semua.”[40] 

Abdullah bin Ja‟far meriwayatkan bahwa Rasulullah mengurungkan diri untuk mendatangi 

keluarga Ja‟far sebanyak tiga kali, lalu beliau mendatangi mereka. Beliau bersabda, 

“Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini.” Beliau bermaksud agar hari 

berkabung disudahi. Kemudian beliau bersabda, “Panggilkanlah keponakan-keponakanku 

kemari.” Maka kami pun datang dan rasa takut kami seperti hilang. Beliau bersabda, 

“Panggillah tukang cukur kepadaku.” Maka beliau menyuruhnya agar mencukur rambut 

kami.[41] 

Menggendong di Pundak, Mengajaknya Naik Kendaraan 

Abdullah bin Ja‟far berkata, “Apabila Rasulullah baru tiba dari perjalanan, beliau selalu 

disambut oleh anak-anak ahli ahli baitnya. Suatu hari beliau baru datang dari perjalanan dan 

aku adalah anak yang paling terdepan menyambutnya. Maka beliau langsung menaikanku di 

depannya, kemudian didatangkanlah salah seorang di antara kedua putra Fathimah, Hasan 

atau Husein lalu beliau memboncengnya di belakangnya, dan kami bertiga memasuki kota 

Madinah di atas kendaraannya.”[42] 

Rasulullah pernah membawa Hasan dan Husein di kedua pundak beliau, lalu bersabda, 

“Sebaik-baik pengendara adalah keduanya, tetapi ayah keduanya lebih baik daripada 

keduanya.”[43] 
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Segera Mencari Begitu Merasa Kehilangan 

Abu Hurairah berkata, “Rasulullah menuju pasar Bani Qainuqa‟ sambil berpegangan pada 

tanganku. Beliau berjalan mengelilingi pasar kemudian pulang dan duduk di masjid dengan 

kedua tangan merangkul lutut. Beliau bertanya, „Mana si kecil yang lucu itu? Panggilkan dia 

agar datang kepadaku‟…”[44] 

Mengajarkan Etika Berpakaian 

Abdullah bin Amr bin Ash berkata, “Rasulullah pernah melihatku mengenakan sepasang 

pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Kemudian Rasululah bersabda, “Apakah ibumu 

yang memerintahkan kamu mengenakan pakaian ini?” Aku menjawab, “Apakah aku harus 

mencuci keduanya?” Beliau menjawab, “Tidak, tetapi keduanya harus dibakar.”[45] 

Anjuran Untuk Tersenyum dan Mencium Anak-anak 

Abu Hurairah berkata, “Rasulullah mencium Hasan, sedangakan dihadapan beliau saat itu 

ada Al Aqra bin Habis yang sedang duduk. Al Aqra berkata, „Saya punya sepuluh anak, 

tetapi saya belum pernah mencium seorang pun di antara mereka.‟ Rasulullah memandang 

ke arahnya dan bersabda, „Barang siapa yang tidak punya rasa belas kasihan, niscaya tidak 

akan dikasihi‟.”[46] 

Bercengkrama dengan Anak-anak 

Ya‟la bin Marrah berkata, “Kami pernah keluar bersama Rasulullah lalu kami diundang 

untuk makan. Tiba-tiba, Husein bermain di jalan. Rasulullah pun segera mendahului orang-

orang lalu membentangkan kedua tangan beliau. Anak itu berlari menghindar ke sana 

kemari. Rasulullah mencandainya hingga akhirnya beliau dapat menangkapnya. Satu tangan 

beliau memegang dagu Husein dan tangan satu lagi memegang kepala lalu beliau 

memeluknya. Setelah itu, beliau bersabda, “Husein bagian dariku dan aku adalah bagian 

darinya. Allah mencintai orang yang mencintai Husein. Husein adalah satu dari cucu-

cucuku.”[47] 

Rasulullah juga pernah berbaring lalu tiba-tiba Hasan dan Husein datang dan bermain-main 

di atas perut beliau. Mereka sering menaiki punggung beliau saat beliau sedang sujud dalam 

shalatnya. Bila para sahabat hendak melarang keduanya, beliau memberi isyarat agar mereka 

membiarkan keduanya.[48] 
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Memberi Hadiah, Mendoakan dan Mengusap Kepala Anak 

Ibnu Abbas menceritakan bahwa apabila Rasulullah menerima buah yang pertama masak, 

beliau meletakkannya di kedua mata beliau lalu di mulut dan bersabda, “Ya Allah, 

sebagaimana Engkau telah memperlihatkan kepada kami awalnya maka perhatikanlah juga 

akhirnya kepada kami.” Kemudian beliau memberikan buah itu kepada anak yang ada di 

dekat beliau.[49] 

Menanamkan Kejujuran dan Tidak Suka Berbohong 

Abdullah bin Amir berkata, “Ibuku memanggilku dan pada saat itu Rasulullah sedang 

berada di rumah kami. Ibuku berkata, „Kemarilah aku akan memberimu sesuatu.‟ Rasulullah 

bertanya kepada ibuku, „Apa yang akan engkau berikan kepadanya?‟ Ibuku menjawab, „Aku 

akan memberinya buah kurma.‟ Rasulullah pun bersabda, „Ingatlah, jika engkau tidak 

memberinya sesuatu, hal itu akan dicatatkan sebagai kedustaan bagimu‟.”[50] 

Tidak Mengajarkan Kemungkaran Kepada Anak 

Ali dan Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Pena itu diangkat dari tiga orang, 

yaitu: orang gila dan hilang akal hingga sembuh, orang tidur hingga bangun, dan anak-anak 

hingga baligh.”[51] 

Diantara kasih sayang Allah terhadap anak ialah Dia membebaskan mereka dari beban taklif 

pada masa kecil mereka. Meskipun anak itu masih kecil dan belum baligh, seseorang tidak 

boleh mengajarinya untuk berbuat maksiat. Misalnya, mengajarinya minum-minuman keras, 

berbuat kejahatan, merokok, berbuat buruk, mencela, mencaci, berucap cabul, dan perilaku 

serta ucapan buruk lainnya. 

Sumber: 

Syeih Jamal Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Athfalul Muslimin Kaifa 

Robaahumun Nabiyyul Amin Saw” yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

oleh Agus Suwandi dengan Judul  “Islamic Parenting, Pendidikan Anak Metode Nabi” 

Solo: Aqwam, 2010 

 

D. Pendidikan Anak Metode Rasulullah (Usia 4 – 10 Tahun) 

Menasihati dan Mengajari Saat Berjalan Bersama 

Berikut ini adalah kisah yang dituturkan Abdullah bin Abbas ketika diajak jalan bersama 

Rasulullah di atas kendaraan beliau. Dalam perjalanan ini, beliau mengajarkan kepadanya 
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beberapa pelajaran sesuai jenjang usia dan kemampuan daya pikirannya melalui dialog 

ringkas, langsung dan mudah. Rasulullah bersabda, “Nak, aku akan memberimu beberapa 

pelajaran: peliharalah Allah, niscaya Dia akan balas memeliharamu. Peliharalah Allah, 

niscaya kamu akan menjumpai-Nya dihadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada 

Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, 

sesungguhnya andaikata manusia persatu padu untuk memberimu suatu manfaat kepadamu, 

niscaya mereka tidak akan dapat memberikannya kepadamu, kecuali mereka telah 

ditakdirkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan 

suatu bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat membahayakanmu, kecuali 

sesuatu yang telah ditakdirkan Allah bagimu, pena telah diangkat dan lembaran catatan telah 

mengering.”[1] 

Menarik Perhatian Anak dengan Ucapan yang Lembut 

Adakalanya Rasulullah memanggil anak dengan panggilan yang paling sesuai dengan 

jenjang usianya, seperti ungkapan, “Anak muda, sesungguhnya aku akan memberimu 

beberapa pelajaran.” Dan seterusnya. Adakalanya beliau memanggil dengan sebutan, 

“Anakku” seperti beliau lakukan kepada Anas saat turun ayat hijab, “Hai anakku, mundurlah 

kamu ke belakang.” 

Rasulullah menyebut anak-anak Ja‟far, putra pamannya, “Panggilkanlah anak-anak 

saudaraku.” Beliau pun menanyakan kepada ibunya, “Mengapa aku lihat tubuh keponakanku 

kurus-kurus seperti anak-anak yang sakit?”[2] 

Seseorang lebih terkesan bila dipanggil dengan julukan, gelar, dan predikat yang baik dari 

pada nama aslinya. Tak terkecuali anak-anak. Ironisnya, yang sering kali kita dapati anak-

anak yang dipanggil dengan julukan tidak enak didengar, seperti: gundul, gembrot, kribo, 

dan sebagainya. 

Menghargai Mainan Anak dan Jangan Melarangnya Bermain 

Apa yang akan Anda katakan ketika mengetahui bahwa Hasan bin Ali mempunyai anak 

anjing untuk mainannya, Abu Umair bin Abu Thalhah mempunyai burung pipit untuk 

mainannya, dan Aisyah mempunyai boneka perempuan untuk mainannya. Setelah dinikahi 

Rasulullah, Aisyah membawa serta boneka mainannya ke rumah beliau, bahkan Rasulullah 

mengajak semua teman-teman Aisyah ke dalam rumah untuk bermain bersama Aisyah. 
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Realitas seperti ini menunjukkan pengakuan dari Rasulullah terhadap kebutuhan anak kecil 

terhadap mainan, hiburan dan pemenuhan kecenderungan (bakat). 

Al Ghazali mengatakan, “Usai keluar dari sekolah, sang anak hendaknya diizinkan untuk 

bermain dengan mainan yang disuainya untuk merehatkan diri dari kelelahan belajar di 

sekolah. Sebab, melarang anak bermain dan hanya disuruh belajar terus, akan menjenuhkan 

pikirannya, memadamkan kecerdasannya, dan membuat masa kecilnya kurang bahagia. 

Anak yang tidak boleh bermain pada akhirnya akan berontak dari tekanan itu dengan 

berbagai macam cara.”[3] Al Ghazali juga menambahkan, “Hendaknya sang anak 

dibiasakan berjalan kaki, bergerak, dan berolah raga pada sebagian waktu siang agar tidak 

menjadi anak yang pemalas.” 

Tidak Membubarkan Anak yang Sedang Bermain 

Anas berkata, “Pada suatu hari aku melayani Rasulullah. Setelah tugasku selesai, aku 

berkata dalam hati, „Rasulullah pasti sedang istirahat siang.‟ Akhirnya, aku keluar ke tempat 

anak-anak bermain. Aku menyaksikan mereka sedang bermain. Tidak lama kemudian, 

Rasulullah datang seraya mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. 

Beliau lalu memanggil dan menyuruhku untuk suatu keperluan. Aku pun segera pergi untuk 

menunaikannya, sedangkan beliau duduk di bawah sebuah pohon hingga aku kembali….”[4] 

Selain penting bagi pertumbuhan mental dan fisik anak, permainan mereka perlukan 

sebagaimana orang dewasa memerlukan pekerjaan. Pikirkanlah dahulu untuk membubarkan 

mereka saat bermain. Kalau untuk memperingatkan karena waktu yang tidak tepat atau 

membahayakan diri dan orang lain, lakukan dengan penuh bijaksana. 

Tidak Memisahkan Anak dari Keluarganya 

Abu Abdurrahman Al Hubuli meriwayatkan bahwa dalam suatu peperangan Abu Ayyub 

berada dalam suatu pasukan, kemudian anak-anak dipisahkan dari ibu-ibu mereka, sehingga 

anak-anak itu menangis. Abu Ayyub pun segera bertindak dan mengembalikan anak-anak 

itu kepada ibunya masing-masing. Ia lalu mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, 

“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan 

antara dia dan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat.”[5] 

Rasulullah juga melarang seseorang duduk di tengah-tengah antara seorang ayah dan 

anaknya dalam suatu majelis. Beliau bersabda, “Janganlah seseorang duduk di antara 

seorang ayah dan anaknya dalam sebuah majelis.”[6] 
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Jangan Mencela Anak 

Anas mengatakan, “Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Demi Allah, beliau tidak 

pernah mengatakan, „Ah,‟ tidak pernah menanyakan, „Mengapa engkau lakukan itu?‟ dan 

tidak pula mengatakan, „Mengapa engkau tidak melakukan itu?‟.”[7] 

Anas juga mengatakan, “Beliau tidak pernah sekali pun memerintahkan sesuatu kepadaku, 

kemudian akan manangguhkan pelaksanaannya, lalu beliau mencelaku. Jika ada salah 

seorang dari ahli baitnya mencelaku, beliau justru membelaku, „Biarkanlah dia, seandainya 

hal itu ditakdirkan terjadi, pastilah terjadi.” 

Al Ghazali memberi nasihat, “Janganlah banyak mengarahkan anak dengan celaan karena 

yang bersangkutan akan menjadi terbiasa dengan celaan. Dengan celaan anak akan 

bertambah berani melakukan keburukan dan nasihat pun tidak dapat mempengaruhi hatinya 

lagi. Hendaklah seorang pendidik selalu menjaga wibawa dalam berbicara dengan anak. 

Untuk itu, janganlah ia sering mencela, kecuali sesekali saja bila diperlukan. Hendaknya 

sang ibu mempertakuti anaknya dengan ayahnya serta membantu sang ayah mencegah anak 

dari melakukan keburukan.”[8] 

Mengajarkan Akhlak Mulia 

Anas menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, “Wahai anakku, jika engkau mampu 

membersihkan hatimua dari kecurangan terhadap seseorang, baik pagi hari maupun petang 

hari, maka lakukanlah. Yang demikian itu termasuk tuntunanku. Barang siapa yang 

menghidupkan tuntunanku, berarti ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku niscaya 

akan bersamaku di dalam surga.”[9] 

Al Ghazali mengatakan, “Anak harus dibiasakan agar tidak meludah atau mengeluarkan 

ingus di majelisnya, menguap di hadapan orang lain, membelakangi orang lain, bertumpang 

kaki, bertopang dagu, dan menyandarkan kepala ke lengan, karena beberapa sikap ini 

menunjukkan pelakunya sebagai orang pemalas. Anak harus diajari cara duduk yang baik 

dan tidak boleh banyak bicara. Perlu dijelaskan pula bahwa banyak bicara termasuk 

perbuatan tercela dan tidak pantas dilakukan. Laranglah anak membuat isyarat dengan 

kepala, baik membenarkan maupun mendustakan, agar tidak terbiasa melakukannya sejak 

kecil.”[10] 
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Mendoakan Kebaikan, Menghindari Doa Keburukan 

Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Janganlah kalian mendoakan 

keburukan untuk diri kalian, janganlah kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak 

kalian, janganlah kalian mendoakan keburukan untuk pelayan kalian, dan jangan pula kalian 

mendoakan keburukan untuk harta benda kalian, agar jangan sampai kalian menjumpai suatu 

saat yang di dalamnya Allah memberi semua permintaanmu, kemudian mengabulkan doa 

kalian.”[11] 

Orang tua harus dapat mengontrol penuh lisannya, agar tidak keluar ancaman atau ucapan 

yang bisa menjadi doa keburukan bagi sang anak. Doa itu tak harus sesuatu yang khusus 

diucapkan saat bersimpuh di hadapan Allah. Ucapan seketika, seperti, “Dasar anak bandel,” 

pun bisa bermakna doa. Dan doa orang tua kepada anak itu bakal manjur.[12] 

Meminta Izin Berkenaan dengan Hak Anak 

Sahl bin Sa‟ad meriwayatkan bahwa disajikan kepada Rasulullah segelas minuman, lalu 

beliau meminumnya, sedang disebelah kanan beliau terdapat seorang anak dan disebelah 

kirinya terdapat orang tua. Sesudah minum, beliau bertanya kepada si anak, “Apakah engkau 

setuju bila aku memberi minum mereka terlebih dahulu?” Ia menjawab, “Tidak, demi Allah, 

aku tidak akan memberikan bagianku darimu.” Rasulullah pun menyerahkan wadah itu ke 

tangannya.[13] 

Mengajari Anak Menyimpan Rahasia 

Abdulllah bin Ja‟far bercerita, “Pada suatu hari Rasulullah memboncengku di belakangnya. 

Beliau kemudian membisikkan suatu pembicaraan kepadaku agar tidak terdengar oleh 

seorang pun.”[14] 

Makan Bersama Anak Sembari Memberikan Pengarahan dan Meluruskan Kekeliruan 

Mereka 

Umar bin Abu Salamah bercerita, “Ketika masih kecil, aku berada di pangkuan Rasulullah 

dan tanganku menjalar ke mana-mana di atas nampan. Rasulullah bersabda kepadaku, „Hai 

bocah, sebutlah nama Allah (berdoa), makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah 

makanan yang ada di dekatmu.‟ Maka senantiasa seperti itulah cara makanku 

sesudahnya.”[15] 
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Abdullah bin Umar tidak pernah melakukan shalat malam, maka Rasulullah bersabda, 

“Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar seandainya dia shalat malam.” Sesudah itu, 

dia hanya tidur sebentar saja setiap malamnya.[16] 

Berlaku Adil Kepada Anak, Tanpa Membedakan Laki-laki atau Perempuan 

Nu‟man bin Basyir pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata, “Sungguh, aku telah 

memberikan sesuatu kepada anak laki-lakiku yang dari Amarah binti Rawwahah, lalu 

Amarah menyuruhku untuk menghadap kepadamu agar engkau menyaksikannya, ya 

Rasulullah.” Rasulullah bertanya, “Apakah engkau juga memberikan hal yang sama kepada 

anak-anakmu yang lain?” Ia menjawab, “Tidak.” Rasulullah bersabda, “Bertakwalah kamu 

kepada Allah dan berlaku adillah kamu diantara anak-anakmu.”  Nu‟man pun mencabut 

kembali pemberiannya.[17] 

Melerai Anak yang Terlibat Perkelahian 

Rasulullah pernah memisahkan dua bocah yang terlibat dalam perkelahian. Beliau 

meluruskan pemikiran mereka dan menyerukan kepada orang-orang dewasa untuk 

menangkal kezaliman.[18] 

Gali Potensi Mereka 

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Di antara pepohonan yang tumbuh 

di daerah pedalaman terdapat sebuah pohon yang dedaunannya tidak pernah gugur, dan 

itulah perumpamaan seorang muslim. Ceritakanlah kepadaku pohon apakah itu?” Orang-

orang menebaknya dengan beragam pepohonan yang tumbuh di daerah pedalaman tersebut. 

Ibnu Umar berkata, „Dalam hatiku terbetik bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon 

kurma, tetapi aku merasa malu untuk mengutarakannya (karena saat itu usiaku masih sangat 

muda). Selanjutnya, mereka pun menyerah dan berkata, „Ceritakanlah kepada kami wahai 

Rasulullah, pohon apakah itu?‟ Rasulullah menjawab, „Itulah pohon kurma‟.”[19] 

Rangsang dengan Hadiah 

Rasulullah pernah membariskan Abdulullah, Ubaidillah dan sejumlah anak-anak pamannya, 

Al Abbas, dalam suatu barisan, kemudian beliau bersabda, “Siapa yang paling dahulu 

sampai kepadaku, dia akan mendapatkan (hadiah) ini.” Mereka pun berlomba lari menuju 

tempat Rasulullah berada. Setelah mereka sampai di tempat beliau, ada yang memeluk 

punggung dan ada pula yang memeluk dada beliau. Rasulullah menciumi mereka semua 

serta menepati janji kepada mereka.[20] 

https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/06/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-4-%E2%80%93-10-tahun/#_ftn16
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/06/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-4-%E2%80%93-10-tahun/#_ftn17
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/06/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-4-%E2%80%93-10-tahun/#_ftn18
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/06/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-4-%E2%80%93-10-tahun/#_ftn19
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/06/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-4-%E2%80%93-10-tahun/#_ftn20


76 Perawatan Holistik Pada Anak dalam Perspektif Islam 
 

Menghibur Anak Yatim dan Menangis Karena Mereka 

Rasulullah bersabda, “Aku dan pengasuh anak yatim itu di surga seperti ini.” Beliau 

menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dengan meregangkan sedikit saja.[21] Rasulullah 

pernah menciumi dan bercucuran air mata ketika melihat anak-anak Ja‟far menjadi yatim 

karena ayahnya gugur dalam medan perang, beliau juga menghibur mereka.[22] 

Tidak Merampas Hak Anak Yatim 

Rasulullah bersabda, “Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan hak dua orang lemah, 

yaitu anak yatim dan wanita.”[23] Dengan demikian, seleksilah benar-benar harta kita. 

Adakah di dalamnya hak anak yatim yang kita rampas? Sebab, ancaman memakan harta 

mereka begitu jelas dan gamblang. 

Melarang Bermain Saat Setan Berkeliaran dan Lindungilah dari penyakit ‘Ain 

Rasulullah bersabda, “Apabila malam mulai gelap (malam telah tiba), tahanlah anak-anak 

kalian, karena setan saat itu sedang bertebaran. Apabila telah berlalu sesaat dari waktu 

maghrib, lepaskanlah mereka….”[24] 

Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah melihat anak yang sedang menangis kemudian 

beliau bersabda, “Mengapa bayi kelian menangis? Mengapa tidak kalian ruqyah dari 

penyakit „ain?”[25] 

Mengajari Azan dan Shalat 

Abu Mahdzurah bercerita, “Aku bersama 10 orang  remaja berangkat bersama Rasulullah 

dan rombongan. Pada saat itu, Rasulullah adalah orang paling kami benci. Mereka kemudian 

menyerukan azan dan kami yang 10 orang remaja ikut pula menyerukan azan dengan 

maksud mengolok-ngolok mereka. Rasulullah bersabda, „Bawa kemari 10 orang remaja itu!‟ 

Beliau memerintahkan, „Azanlah kalian!‟ Kami pun menyerukan azan. 

Rasulullah bersabda, „Alangkah baiknya suara anak remaja yang baru kudengar suaranya 

ini. Sekarang pergilah kamu dan jadilah juru azan buat penduduk Mekkah.‟ Beliau bersabda 

demikian seraya mengusap ubun-ubun Abu Mahdzurah, kemudian beliau mengajarinya azan 

dan bersabda kepadanya, „Tentu engkau sudah hafal bukan?‟ Abu Mahdzurah tidak 

mencukur rambutnya karena Rasulullah waktu itu mengusapnya.[26] 

Mengenai shalat, Rasulullah bersabda, “Ajarilah anak-anak kalian shalat sejak usia 7 tahun 

dan pukullah ia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun.”[27] 
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Anas bin Malik berkata, “Pada suatu hari aku pernah masuk ke tempat Rasulullah dan yang 

ada hanyalah beliau, aku, ibuku, dan Ummu Haram, bibiku. Tiba-tiba Rasulullah menemui 

kami lalu bersabda, „Maukah bila aku mengimami shalat untuk kalian?‟ Kala itu bukan 

waktu shalat. Maka salah seorang berkata, „Bagaimana Anas di posisikan di dekat beliau?‟ 

Beliau menempatkanku di kanan beliau lalu beliau shalat bersama kami…”[28] 

Tanpa cangung, Rasulullah mengajak anak shalat berjamaah meski tak ada orang selain anak 

tersebut, tanpa ragu pula, beliau mengangkat pemuda yang membencinya untuk menjadi 

tukang azan atau muazin kota Mekkah. 

Mengajari Anak Sopan Santun dan Keberanian 

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa Rasulullah pernah meminta izin kepada anak 

ketika beliau hendak memberi minum kepada tamu yang dewasa terlebih dahulu sebelum 

dia. Namun anak itu menolak. Saat itu Rasulullah tidak bersikap kasar dan tidak 

menegurnya. 

Di antara keberanian yang beretika ialah anak tidak dibiarkan berbuat sesuatu dengan 

sembunyi-sembunyi. Al Ghazali mengatakan, “Anak hendaknya dicegah dari mengerjakan 

apa pun dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab, ketika anak menyembunyikannya berarti 

dia menyakini perbuatan tersebut buruk dan tidak pantas dilakukan.[29] 

Menjadikan Anak yang Lebih Muda sebagai Imam Shalat dan Pemimpin dalam 

Perjalanan 

Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, “Bila kalian sedang berpergian, 

hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya di antara kalian, 

walaupun ia orang yang paling muda. Bila ia telah menjadi imam berarti ia adalah 

pemimpin.”[30] Dan dikuatkan dengan hadits shahih, Amru bin Salamah berkata, Rasulullah 

bersabda, “Hendaknya yang menjadi imam kalian adalah yang paling banyak bacaan Al 

Qur‟annya.”[31] 

 Sumber: 

Syeih Jamal Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Athfalul Muslimin Kaifa 

Robaahumun Nabiyyul Amin Saw” yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

oleh Agus Suwandi dengan Judul  “Islamic Parenting, Pendidikan Anak Metode Nabi” 

Solo: Aqwam, 2010 
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E. Pendidikan Anak Metode Rasulullah (Usia 11 – 14 Tahun) 

Perintah Memberi Makan dan Pakaian kepada Anak 

Ubadah bin Al Walid berkata, Rasulullah bersabda, “…Berilah mereka makan dari apa yang 

kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai…”[1] 

Menyuruh Anak Segera Tidur Setelah Isya’ 

Rasulullah dan para sahabatnya mengakhirkan shalat isya‟. Karena itu, Umar 

memerintahkan agar anak-anak dan istrinya menunaikannya pada awal waktu supaya 

mereka segera tidur, Umar pergi menemui Rasulullah, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, 

marilah kita shalat, kaum wanita dan anak-anak telah tidur.” Rasulullah pun keluar rumah, 

sedangkan dari kepala beliau menetes air bekas wadhunya. Beliau bersabda, “Seandainya 

tidak memberatkan umatku atau manusia, aku pasti memerintahkan mereka agar shalat 

(isya‟) pada waktu sekarang ini.”[2] 

Melarang Tidur Telungkup 

Ayah Ya‟isy bin Thakhfah Al Ghifari berkata, “Ketika saya sedang berbaring tertelungkup 

di dalam masjid, tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan tubuhku dengan kakinya, 

seraya berkata, „Ini adalah cara tidurnya orang yang murkai Allah (ahli neraka).‟ Ketika aku 

menoleh, ternyata orang itu adalah Rasulullah.”[3] 

Memisahkan Tempat Tidur Anak Sejak Usia 10 Tahun 

Rasulullah bersabda, “Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan shalat bila telah 

menginjak usia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya bila telah berusia 10 

tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka….”[4] 

Membiasakan Anak Menundukkan Pandangan dan Memelihara Aurat 

Al Fadhl bin Abbas bercerita, “Ketika aku sedang dibonceng di belakang Rasulullah dari 

Muzdalifah ke Mina, tiba-tiba muncul seorang Arab badui yang membonceng anak 

perempuannya yang cantik. Kendaraannya berjalan bersebelahan dengan unta yang kendarai 

oleh Rasulullah. Waktu itu aku memandang anak perempuannya. Rasulullah pun 

memandang ke arahku dan memalingkan wajahku dari anak perempuan itu. Akan tetapi, aku 

memandangnya lagi dan beliau memalingkan wajahku lagi. Beliau melakukan hal tersebut 

sebanyak tiga kali karena aku memandanginya terus, sedangkan beliau terus mengucapkan 

talbiyah-nya hingga selesai dari melempar jumrah Aqabah.”[5] 

https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn1
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn2
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn3
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn4
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn5


 BAB.2 Pendidikan Anak Dalam Islam 79 
 

 

Rasulullah Tidak Pernah Memukul Anak, Tapi Beliau Menjelaskan Aturan Memukul 

dan Bahaya Pemukulan 

Abu Umamah menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menerima dua anak. Beliau 

memberikan salah seorang dari keduanya kepada Ali. Beliau berpesan, “Jangan pukul dia 

karena aku melarang memukul orang yang shalat dan aku melihatnya mengerjakan shalat 

sejak kami terima.”[6] 

Aisyah berkata, “Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya, baik terhadap istri 

maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.”[7] Rasulullah juga bersabda, 

“Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain. Tetapi, orang yang 

kuat ialah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.”[8] 

Hentikan Pemukulan Bila Anak Meminta Tolong Kepada Allah 

Rasulullah bersabda, “Orang yang meminta perlindungan kepada kalian atas nama Allah 

maka lindungilah dan siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah maka 

berilah.”[9] 

Al Mubarakfuri mengatakan, “Ath-Thayyibi berkata, „Itu bila pukulan untuk pengajaran. 

Adapun bila itu untuk hukuman had (hukuman), maka tidak boleh dihentikan. Demikian 

pula jika ia meminta perlindungan kepada Allah hanya untuk menipu‟.”[10] 

Jangan Pukul Bagian Sensitif dan Jangan Emosi 

Seorang lelaki yang mabuk atau harus menjalani hukuman had minum khamr dihadapkan 

kepada khalifah Ali. Sahabat Ali berkata, “Deralah ia dan berikanlah kepada setiap anggota 

tubuhnya bagian yang hendak diterimanya. Tapi, hidarilah wajah dan 

kemaluannya.”[11] Rasulullah bersabda, “Apabila seseorang di antara kalian memukul, 

maka hindarilah bagian wajah.”[12] 

Rasulullah juga pernah berpesan secara berulang kepada lelaki badui saat ia mengatakan, 

“Berpesanlah kepadaku!” Rasulullah menjawab, “Kamu jangan suka marah.” Lelaki itu 

berkata, “Setelah kurenungkan apa yang dipesankan Rasulullah, ternyata aku menyadari 

bahwa sikap marah menghimpun semua keburukan.”[13] 

Menghukum Anak dengan Cara Halus dan Lembut 

Abdullah bin Busr Al Mazini berkata, “Ibuku mengutusku untuk mengantarkan setangkai 

anggur kepada Rasulullah. Namun, aku memakannya sebelum sampai kepada beliau. Ketika 
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aku tiba di tempat beliau, beliau menjewer telingaku (secara halus) dan memanggilku 

dengan sebutan, „Wahai penghianat kecil‟.”[14] 

Jangan Manjakan Anak dan Menuruti Semua Kemauannya 

Khaulah binti Hakim berkata, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya anak itu bisa menjadi 

penyebab kikir, pengecut, bodoh, dan sedih.”[15] Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa 

Rasulullah bersabda, “Gantungkanlah pecut di tempat yang bisa dilihat oleh keluarga 

kalian.”[16] 

Jadi, di balik kecintaan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya, Rasulullah tidak 

menginginkan adanya sikap memanjakan secara berlebihan dan memperturutkan semua 

keinginan anak. Sehingga sang anak nanti akan berbuat sesukanya dan menuruti semua yang 

diinginkannya, tanpa ada yang melarangnya. 

Orang tua yang bersikap seperti ini sama dengan melakukan tindak kejahatan yang besar 

terhadap anaknya sendiri. Sikap memanjakan dan memberikan kasih sayang yang berlebihan 

ini mengakibatkan anak merasa tidak pernah ada yang melarang bila berbuat kesalahan serta 

sama sekali tidak pernah dibiasakan untuk taat kepada Allah dan memelihara batasan-

batasan hukum-Nya. 

Bahaya Bergaul dengan Anak Manja 

Al Ghazali berkata, “Anak harus dijaga untuk tidak bergaul dengan teman-teman sebaya 

yang dibiasakan hidup senang, mewah, dan mengenakan pakaian-pakaian yang mahal. 

Karena, apabila anak dibiarkan seperti itu sejak usia dini, kebanyakan akan tumbuh menjadi 

anak yang berperangai buruk, pendusta, pendengki, suka mencuri, suka iseng, suka menipu, 

dan suka berbuat seenaknya. Tiada cara lain untuk menghindarkan anak dari hal-hal tersebut 

kecuali dengan memberikan pengajaran yang baik dan pendidikan yang menyeluruh.”[17] 

Rasulullah Menjengung, Mendoakan Kesembuhan dan Mengobati Anak-anak yang 

Sakit 

As Saib bin Yazid berkata, “Bibiku membawaku pergi menemui Rasulullah lalu berkata, 

„Wahai Rasulullah, keponakanku ini sedang sakit. Maka Rasulullah mengusap kepalaku dan 

mendoakan keberkahan bagiku dan beliau berwudhu lalu aku minum dari bekas air 

wudhunya. Setelah itu aku berdiri di belakang punggungnya dan kulihat cap kenabian ada di 

antara kedua pundaknya seperti telur burung puyuh.”[18] 
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Meluruskan Kekeliruan dengan Bijak 

Rafi‟ bin „Amru Al Ghifari mengatakan, “Dahulu aku dan anak muda sebayaku sering 

melempari pohon kurma milik orang-orang Anshar. Maka hal itu dilaporkan kepada 

Rasulullah, „Ada anak yang suka melempari pohon kurma kami.‟ Akhirnya, aku dibawa 

menghadap Rasulullah dan beliau bertanya, „Nak, mengapa engkau melempari pohon 

kurma?‟ Aku menjawab, „Untuk saya makan buahnya.‟ Beliau bersabda, „Kamu jangan lagi 

melempari pohon kurma, tapi makanlah buahnya yang jatuh di bawahnya.‟ Selanjutnya, 

beliau mengusap kepalaku seraya berdoa, „Ya Allah, kenyangkanlah perutnya‟.”[19] 

Membantu dan Mengajari Anak Bila Tidak Mampu Mengerjakan Sesuatu 

Abu Sa‟id Al Khudri berkata, “Rasulullah berjumpa dengan seorang anak muda yang sedang 

menguliti kambing, maka beliau bersabda kepadanya, „Minggirlah, aku akan 

memperlihatkan cara yang benar kepadamu.‟ Rasulullah pun memasukkan tangannya di 

antara kulit dan daging seraya memanjangkannya hingga tangannya masuk sampai ke bagian 

ketiaknya, lalu bersabda, „Hai anak muda, seperti inilah yang harus kamu lakukan bila 

menguliti kambing.‟ Sesudah itu beliau berlalu dan shalat dengan orang banyak tanpa 

berwudhu lagi dan tidak menyentuh air.”[20] 

Mengajari Cara Pengobatan Alami 

Umar pernah menemui Rasulullah, sedangkan di dekat beliau terdapat seorang anak remaja 

berkulit hitam yang sedang memijit punggung beliau. Umar bertanya, “Apa yang terjadi?” 

Beliau menjawab, “Tadi malam aku terjatuh dari untaku.”[21] Terlihat bahwa Rasulullah 

mengajari anak remaja itu bagaimana cara memijat otot-otot beliau agar memperingan rasa 

sakit. 

Bergaul dan Menceritakan Pengalaman Masa Kecil kepada Anak 

Anas mengatakan, “Sesungguhnya, dahulu Rasulullah benar-benar bergaul dengan 

kami.”[22] 

Rasulullah juga menceritakan kepada anak-anak tentang pengalaman kecil beliau. Beliau 

bersabda, “Aku pernah menghadiri perjanjian Muthayyibin bersama paman-pamanku saat 

aku masih remaja, dan aku tidak suka melanggar perjanjian itu meskipun diberi imbalan unta 

merah.” 

 

 

https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn19
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn20
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn21
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn22


82 Perawatan Holistik Pada Anak dalam Perspektif Islam 
 

Mengucapkan Salam kepada Anak-anak yang Sedang Bermain 

Anas telah menceritakan bahwa pada suatu hari ia berjumpa dengan sejumlah anak-anak, 

lalu ia mengucapkan salam kepada mereka. Anas berkata, “Seperti itulah yang dilakukan 

oleh Rasulullah.”[23] Bagi para orang tua, buang rasa segan dan canggung untuk memulai 

mengucapkan salam terlebih dahulu kepada sekelompok anak. Demikian Rasulullah 

memberi teladan. 

Mengajari Etika Masuk Rumah 

Anas berkata, Rasulullah bersabda, “Hai anakku, jika kamu masuk ke dalam rumah 

keluargamu ucapkanlah salam, niscaya akan membawa berkah kepadamu dan juga bagi 

keluargamu.”[24] 

Beliau bersabda kepada orang yang masuk ke tempat beliau tanpa mengucapkan salam lebih 

dahulu, “Kembalilah dan ucapkan, „Assalamu‟alaikum, apakah aku boleh masuk?‟” 

Mengucapkan salam merupakan latihan bagi mereka tentang adab-adab yang diajarkan oleh 

syariat. Dalam hal ini juga berfungsi sebagai penunduk sifat sombong, dan mengandung 

makna tawadhu dan kelembutan.[25] 

Mengajarkan Anak Etika Meminta Izin 

Anas sering masuk ke tempat Rasulullah tanpa izin. Pada suatu hari Anas datang dan hendak 

masuk begitu saja, maka Rasulullah bersabda kepadanya, “Tetaplah di tempatmu wahai 

anakku, karena sesungguhnya telah terjadi suatu perintah berkenaan denganmu, maka jangan 

lagi kamu masuk kecuali dengan meminta izin terlebih dahulu.”[26] 

Sahl bin Sa‟ad berkata, “Seorang lelaki mengintip dari suatu lubang ke kamar Rasulullah 

yang saat itu beliau sedang memegang sisir untuk menggaruk kepada beliau. Ketika 

Rasulullah melihat kelakuan lelaki itu, beliau bersabda, “Seandainya sejak semula aku 

mengetahui kamu sedang mengintip, tentulah akan kutusuk matamu dengan ini. Meminta 

izin itu ditetapkan tiada lain hanyalah untuk kebolehan melihat.”[27] 

Memotivasi Anak Menghadiri Perayaan dan Mengunjungi Kerabat 

Anas berkata, “Rasulullah melihat anak-anak dan kaum wanita datang dari pesta 

perkawinan. Beliau pun berdiri tegak (dengan gembira), lalu bersabda, „Ya Allah 

(saksikanlah), kalian termasuk orang-orang yang paling kucintai‟.” Rasulullah 

mengucapkannya sebanyak tiga kali, yang dimaksud adalah kaum Anshar. 

 

https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn23
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn24
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn25
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn26
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn27


 BAB.2 Pendidikan Anak Dalam Islam 83 
 

 

Menjaga Perasaan Anak-anak dalam Perayaan 

Aisyah meriwayatkan bahwa Abu Bakar masuk ke tempatnya saat ia bersama dua budak 

yang menyanyikan dan memukul rebana pada hari-hari mina. Sementara itu, Rasulullah 

sedang membentangkan (menjemur) baju beliau. Maka Abu Bakar membentak mereka 

berdua. Rasulullah pun melongokkan wajah dari balik baju yang dijemurnya dan bersabda, 

“Biarkanlah saja wahai Abu Bakar karena ini sedang hari raya.” Aisyah berkata, “Aku 

melihat Rasulullah menutup dirinya dariku dengan jubahnya sedangkan aku melihat orang-

orang Habasyah yang sedang bermain saat aku masih kecil. Maka mereka menghormati 

kadudukan anak kecil. 

Menganjurkan Anak Bergaul dengan Ulama dan Bersikap Santun Kepada Mereka 

Rasulullah bersabda, “Sungguh, memuliakan orang Islam yang tua usia, orang yang pandai 

tentang Al Qur‟an yang tidak sombong dan tidak mengabaikannya, serta memuliakan 

penguasa yang adil termasuk bagian dari mengagungkan Allah.”[28] 

Rasulullah juga bersabda, “Tidak termasuk golonganku orang yang tidak belas kasih 

terhadap yang lebih muda dan tidak mau menghormati orang yang lebih tua serta tidak pula 

menghargai hak orang yang alim di antara kita.”[29] 

Memberitahu Anak tentang Peperangan Kaum Muslim Menghadapi Musuh 

Urwah menceritakan bahwa ayahnya, Zubair mempunyai beberapa bekas luka pada 

tubuhnya yang dialami sewaktu dalam peperangan badar. Urwah berkata, “Aku sering 

memasukkan jariku ke dalam bekas luka pukulan pedang yang sudah sembuh itu seraya 

memainkannya sewaktu aku masih kecil…”[30] 

Memberitahu anak terhadap penindasan kaum muslim di berbagai belahan bumi oleh 

musuh-musuh Islam dapat menumbuhkan kepedulian terhadap nasib saudara seiman, 

sekaligus tanggungjawab apa yang harus mereka lakukan hari ini dan esok. 

Mengingatkan Anak Agar Tidak Berteman dengan Orang Jahat 

Rasulullah bersabda, “Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk 

adalah seperti orang yang membawa minyak misik dan pande besi. Pembawa minyak misik 

adakalanya memberikannya kepadamu atau kamu membeli darinya atau kamu peroleh bau 

yang harum darinya, tetapi pande besi adakalanya baju kamu akan terbakar oleh percikan 

apinya atau kamu peroleh bau yang tidak enak darinya.”[31] 
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Mengajari Etika Berbicara dan Menghormati yang Lebih Tua 

Abdurrahman bin Sahl dan Huwayyishah bin Mas‟ud datang menghadap kepada Rasulullah. 

Abdurrahman membuka pembicaraan, maka Rasulullah bersabda, “Hormatilah yang lebih 

tua! Hormatilah yang lebih tua!”[32] 

Rasulullah sendiri apabila putrinya, Fatimah, masuk menemuinya, beliau bangkit 

menyambutnya dan menciumnya serta mendudukannya di tempat duduknya. Begitu pula 

sebaliknya, apabila beliau masuk menemuinya, ia bangkit menyambutnya dan menciumnya 

serta mempersilahkannya duduk di tempat duduknya.”[33] 

Ketika Sa‟ad bin Mu‟adz hendak masuk ke masjid dan telah berada di dekatnya, Rasulullah 

bersabda kepada orang-orang Anshar, “Berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin 

kalian atau orang yang terbaik di antara kalian.”[34] 

Mendidik Anak untuk tidak Menjengkelkan Sesamanya 

Rasulullah bersabda, “Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur malam dalam keadaan 

kenyang, sementara tetangganya kelaparan dan ia mengetahuinya.”[35] 

Al Ghazali mengatakan, “Hendaknya seorang anak tidak dibiarkan berbangga diri di depan 

teman-teman sebayanya dengan harta yang dimiliki oleh orang tuanya atau dengan sesuatu 

dari makanannya, pakaiannya, atau buku dan penanya. Akan tetapi, hendaklah anak 

dibiasakan bersikap rendah diri, menghormati setiap orang yang bergaul dengannya, dan 

lemah lembut tutur sapanya dengan mereka.”[36] 

Memperingatkan Anak Agar Tidak Saling Mengancam Meski Bergurau 

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang mengacungkan besi kepada 

saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya sampai ia meninggalkan 

perbuatannya, meski yang diacungi itu saudara kandungnya.”[37] Para malaikat melaknat 

orang yang melakukan hal tersebut walaupun hanya bercanda. 

Melarang Anak Mengejutkan Orang Lain Meski Bergurau 

Abdurrahman bin Abu Laila mengatakan, “Para sahabat pernah menceritakan kepada kami 

bahwa ketika mereka sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah dalam suatu misi, tiba-

tiba seorang lelaki diantara mereka tidur. Salah seorang di antara mereka pun mengambil 

anak panahnya. Ketika lelaki itu terbangun, ia terkejut karena anak panahnya tidak ada dan 

orang-orang menertawakannya. Rasulullah bertanya, „Mengapa kalian tertawa?‟ Mereka 

menjawab, „Tidak ada, melainkan kami telah mengambil anak panah orang ini, lalu ia 
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terkejut.‟ Rasulullah bersabda, „Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti saudaranya 

sesama muslim‟.”[38] 

Memberi Keringanan Kepada Anak 

Anas bercerita, “Rasulullah adalah orang yang akhlaknya paling baik. Suatu hari beliau 

mengutusku untuk suatu keperluan. Aku berkata, „Demi Allah, aku tidak akan pergi.‟ 

Namun, hatiku berbisik bahwa aku harus pergi karena ini adalah perintah Rasulullah. 

Akhirnya, aku berangkat hingga melewati anak-anak yang sedang bermain di pasar. Tanpa 

sadar, ternyata Rasulullah memegang tengkukku dari belakang. Aku pun memandang beliau, 

sedangkan beliau tertawa. Beliau bersabda, „Wahai Anas kecil, apakah engkau telah pergi 

sesuai perintahku?‟ Aku menjawab, „Ya, saya akan pergi wahai Rasulullah‟.”[39] 

Melarang Anak Lelaki Menyerupai Perempuan, dan Sebaliknya 

Abdullah bin Yazid berkata, “Ketika kami sedang berada di rumah Abdullah bin Mas‟ud, 

datanglah seorang anaknya yang mengenakan baju gamis dari kain sutera. Ibnu Mas‟ud 

bertanya, „Siapa yang memberimu pakaian ini?‟ Anaknya menjawab, „Ibuku.‟ Ibnu Mas‟ud 

pun merobek baju gamisnya dan berkata, „Katakanlah kepada ibumu agar dia memberimu 

pakaian selain kain sutera ini‟.”[40] 

Rasulullah bersabda, “Kaum lelaki dari umatku diharamkan mengenakan kain sutera dan 

emas, dan kaum wanitanya dihalalkan (mengenakan keduanya).”[41] 

Melatih Anak Berpenampilan Sederhana dan Melatih Ketahanan Diri 

Rasulullah bersabda, “Tidak ada yang memakai sutera di dunia kecuali orang yang nanti di 

akhirat tidak mendapatkannya kecuali hanya sekian.” Beliau bersabda sambil menunjukkan 

jari telunjuk dan jari tengah.[42] 

Dalam hal melatih ketahanan diri anak, Rasulullah sendiri pernah mengembala kambing. 

Beliau bersabda, “Tidaklah sekali-kali Allah mengutus seorang nabi, melainkan pernah 

mengembala kambing.” Para sahabat bertanya, “Dan juga engkau?” Beliau menjawab, “Ya, 

dahulu aku mengembala kambing milik penduduk Mekkah dengan imbalan beberapa 

qirath.”[43] 

Rasulullah juga pernah melakukan perlombaan memanah, balap lari, balap kuda, dan balap 

unta. Beliau bersabda, “Tiada perlombaan kecuali memanah, balap kuda, atau balap 

unta.”[44] 
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Abul Ward meriwayatkan dari Ali yang menceritakan bahwa Fatimah menggiling gandum 

dengan tangannya sendiri hingga meninggalkan bekas pada tangannya, mengambil air 

sendiri dengan qirbah sehingga membekas pada lehernya, dan ia menyapu rumahnya sendiri 

hingga pakaiannya berdebu. Ketika Rasulullah mendapat banyak pelayan, Ali berkata, 

“Sebaiknya kamu datang menghadap kepada ayahmu untuk meminta seorang pelayan untuk 

meringankan pekerjaanmu.” Fatimah pun datang mengahadap kepada Rasulullah, tapi dia 

menjumpai di sisi beliau sedang banyak orang. Akhirnya Fatimah pulang. 

Keesok harinya Fatimah datang lagi kepada Rasulullah dan beliau bertanya, “Apa 

keperluanmu?” Fatimah diam, sehingga terpaksa Ali yang berbicara tentang maksud 

kedatangannya. Maka Rasulullah bersabda, “Hai Fatimah, bertakwalah kapada Allah, 

tunaikanlah kewajiban Rabbmu dan lakukanlah pekerjaan rumah tanggamu. Apabila engkau 

hendak tidur, bertasbihlah sebanyak 33 kali, bertahmidlah sebanyak 33 kali, kemudian 

bertakbirlah sebanyak 34 kali. Itulah 100 wirid yang lebih baik bagimu dari pada mendapat 

seorang pelayan.”[45] 

Memperlakukan Anak Perempuan dengan Baik dan Menjelaskan Kedudukannya 

Mereka dalam Islam 

Rasulullah selalu menyambut dan mencium Fatimah ketika ia datang, menggandeng 

tangannya, mempersilahkan ia duduk di sebelah beliau. Rasulullah bersabda, “Barang siapa 

memeliki tiga anak perempuan, atau tiga saudara perempuan, atau dua anak perempuan atau 

dua saudara perempuan lalu memperlakukan mereka dengan baik dan bertakwa kepada 

Allah dalam mengasuh mereka, maka baginya surga.”[46] 

Mengingatkan Orang yang Menelantarkan Nafkah dan Pendidikan Anak 

Rasulullah bersabda, “Bila ia keluar karena berusaha mencari nafkah untuk anaknya yang 

masih kecil maka ia berada di jalan Allah. Bila ia keluar mencari nafkah untuk dirinya maka 

ia berada di jalan Allah. Dan bila ia keluar mencari nafkah karena ingin dilihat atau sebagai 

kebanggaan maka ia berada di jalan setan.” 

Mengingatkan Agar Tidak Merendahkan Orang Lain 

Aisyah berkata, “Aku pernah berkata kepada Rasulullah, „Cukuplah sikapmu terhadap 

Shafiyyah karena dia begini dan begini‟. Maka Rasulullah bersabda, „Sungguh, engkau telah 

mengucapkan suatu kalimat yang seandainya kalimat itu dicampukan dengan air laut, 

niscaya akan mencemarinya‟.”[47] 

https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn45
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn46
https://mahluktermulia.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-anak-metode-rasulullah-usia-11-%e2%80%93-14-tahun/#_ftn47


 BAB.2 Pendidikan Anak Dalam Islam 87 
 

 

Sumber: 

Syeih Jamal Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Athfalul Muslimin Kaifa 

Robaahumun Nabiyyul Amin Saw” yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

oleh Agus Suwandi dengan Judul  “Islamic Parenting, Pendidikan Anak Metode Nabi” 

Solo: Aqwam, 2010 
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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  –َحَضَن  yang 

artinya asuh, mengasuh. Mengasuh anak adalah menjaga orang yang belum mampu 

mandiri mengurus urusannya 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 bimbingan. 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 
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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). 

Zuchdi (2010 dikutip 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. 

Pendidikan  Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Pendidik Islam 

ialah individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara alami dalam situasi 

pendidikan 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 adn mengamalkan agama Islam serta menjadikannya sebagai jalan 

kehidupan baik pribadi mampu kehidupan masyarakat. 

B. Peranan Keluarga dalam Islam 

 Keluargamempunyaiperananpentingdalampendidikan,baikdalamlingkun

ganmasyarakatIslam maupunnon-

Islam.Karerenakeluargamerupakantempatpertumbuhananakyangpertamadimanadia 

mendapatkanpengaruhdarianggota-

anggotanyapadamasayangamatpentingdanpalingkritisdalam 
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pendidikananak,yaitutahun-tahunpertamadalamkehidupanya(usiapra-

sekolah).Sebabpadamasa 

tersebutapayangditanamkandalamdirianakakansangatmembekas,sehinggatakmudahhil

angatau berubahsudahnya. 

Darisini,keluargamempunyaiperananbesardalampembangunanmasyarakat.Kare

nakeluarga 

merupakanbatupondasibangunanmasyarakatdantempatpembinaanpertamauntukmencet

akdan mempersiapkanpersonil-personilnya. 

C. Tujuan Pendidikan dalam Islam 

TujuanpendidikanIslamadalah membentukgenerasiberkualitas 

pemimpin,yakniberkepribadianIslam,menguasai tsaqofahIslam,dan menguasai 

ilmukehidupan (sainsdanteknologi)yangmemadai.Apabila 

ketigatujuaninitercapai,makagenerasipemimpin yangmemilikiciri 

sebagaiinsanyangsaleh/salehah,sehat,cerdasdanpedulibangsa akan 

terwujud.Masausiadinimerupakanperiode emas bagiperkembangan anak untuk 

memperolehprosespendidikan. Periode  ini adalahtahun- 

tahunberhargabagiseoranganakuntukmengenaliberbagaimacamfakta 

dilingkungannyasebagaistimulanterhadapperkembangan kepribadian, 

psikomotorik,kognitifmaupunsosial.Usiadinijugaawalyangpaling 

baikuntukmenanamkankeimananke  dalamjiwa  dankepribadiannya 

agarkehidupannyamemiliki tujan yangbaik. 

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 orangtua dan seluruh kaum 

muslimin. Karena termasuk do‟a yang dikabulkan adalah do‟a orangtua 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 : 

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 
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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. 

E. Setelah Bayi Lahir 

Setelah kelahiran anak, dianjurkan bagi orangtua 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: 

 

"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. " (Surah Hud : 71). 

 

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 menyuarakan 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 orangtua 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. 
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Nama yang baik adalah yang mengandung arti baik. Nama bukan sekedar identitas 

tapi juga mengandung arti doa. 

Rasulullah saw pernah mengingatkan dalam sabdanya, yang 

terjemahannya : “Pada hari kiamat, kamu semua akan di panggil sesuai dengan 

nama-namamu  dan nama-nama orangtuamu. 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,bahwaRasulullah 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. 

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 
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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.WallahuA'lam. 

F. 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 

orangtua secara ringkas ialah sebagai berikut: 

1. Memberikan kasih sayang yang diperlukan anak dari pihak kedua orangtua, 

terutama ibu. 

Ini perlu sekali, agar anak belajar mencintai orang lain. Jika anak tidak 

merasakan cintakasih ini,maka akan tumbuh mencintai dirinya sendiri saja dan 

membenci orang disekitamya. “Seorang ibu yang muslimah harus menyadari 

bahwa tidak ada suatu apapun yang mesti menghalanginya untuk memberikan 

kepada anak kebutuhan alaminya berupa kasih sayang dan perlindungan. Dia akan 

merusak seluruh eksistensi anak, jika tidak memberikan haknya dalam perasaan-

perasaan ini, yang dikaruniakan Allah 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. 

2.  Membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal 

kehidupannya. 
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Kami kira, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Telah terbukti bahwa 

membiasakan anak untuk menyusu 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. 

3. Hendaklah kedua orangtua 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 

orangtua 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 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. 

4. 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. 
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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 dandibiasakan ·tidur dengan miring ke kanan. 

4) Dihindarkan tidak memakai pakaian atau celana yang pendek, agar anak 

tumbuh dengan kesadaran menutup aurat dan malu membukanya. 

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. 

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 denganmenggunakan 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-saudaranya, 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 

mengatakanYarhamukallah” kepada orang yang bersin jika membaca 

“Alhamdulillah”. 

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

bersuara. 
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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 orangtua 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 „Alaikum” serta membalas salam orang yang 

mengucapkannya. 

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

25) Dibiasakan menuruti perintah orangtua 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 orangtua mengucapkan terima kasih kepada anak jika 

menuruti perintah dan menjauhi larangan. Bisa juga sekali-kali memberikan 

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 membenci alat permainan yang mempunyai 

bentuk terlarang seperti manusia dan hewan. 
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30) Dibiasakan menghormati milik orang lain, dengan tidak mengambil 

permainan ataupun makanan orang lain, sekalipun permainan atau makanan 

saudaranya sendiri. 

 

 

G. Usia setelah 6 tahun 

Setelah usia 6 tahun anak perlu diajarkan tentang : 

1. Kenalkan Allah 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. 

2. Cinta kepada Allah, dengan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang 

dikaruniakan Allah untuknya 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 keluargamu? 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 dikaruniakan-Nya, seperti firman-Nya:"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..."(Surah Luqman : 20). 

"Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu Adakah pencipta 

selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan 

bumi...."(Surah Fathir :3) 

Dan dengan rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya 

kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dai 
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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 

3. Ajarkan dan biasakan membaca Al-Quran dengan benar 

Al Qur'an adalah jalan lurus yang tak mengandung suatu kebatilan apapun. 

Maka amat baik jika anak dibiasakan membaca Al Qu~an dengan benar, dan 

diupayakan semaksimalnya agar mengbafal Al Qur'an atau sebagian besar darinya 

dengan diberi dorongan melalui berbagaicara. Karena itu, kedua orangtua 

hendaklah berusaha agar putera puterinya masuk pada salah satu sekoiah tahfizh 

Al Qur'an; kalau tidak 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-quran dan mengamalkan 

kandungan isinya, niscaya Allah 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 
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kepada orangtuanya, sehingga memperhatikan beliau dengan sungguh-sungguh 

sampai dapat khatam Al Qur'an ketika menginjak dewasa." 

4. Ajarkan tentang hak-hak  orang tua 

Diajarkan kepada anak untuk bersikap hormat, taat dan berbuat baik 

kepada kedua orangtua, sehingga terdidik dan terbiasa demikian. Anak sering 

bersikap durhaka dan melanggar hak-hak orangtua disebabkan karena kurangnya 

perhatian orangtua dalam mendidik anak dan tidak membiasakannya berbuat 

kebaikan sejak usia dini. 

5. Kenalkan tokoh-tokoh teladan seperti Rasulullah 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 /bayarhutang)" 

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 
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berpaling kepada orangYahudi dan bersabda: "Hai Yahudi, piutangmu akan 

dibayarkan besok.” 

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

 

 

 

H. Masa Remaja 

Jika anak sudah masuk dalam masa remaja orang tua perlu memberikan lebih 

ektra agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Hal- hal yan perlu 

diperhatiakn dalam proses pendidikan anak dalam Islam  yaitu : 

1. 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. 

2. Berikan dorongan untuk ikut serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, 

seperti melakukan pekerjaan yang membuatnya merasa bahwa dia sudah 

besar. 

3. Mengawasi  dan menyibukkan waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat 

4. Carikan teman yang baik. 
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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) 

 

Dalam Bab ini akan membahas tentang defenisi holistik, 

A. Definisi Holistik 

Kata holistik terdiri atas kata holydan 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 hanya secara fisik, tetapi lebih pada aspek sinergitas dengan spiritual. 

Holistik merupakan salah satu konsep yang mendasari tindakan keperawatan yang 

meliputi dimensi fisiologis, psikologis, sosiokultural, 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, intelektual, sosial dan spiritual.  

Perawatan Holistik adalah perawatan dengan menggunakan konsep menyeluruh, 

yaitu keterpaduan antara jiwa dan raga, dengan metodealamiah yang ilmiah, serta ilahia 

yang mana tubuh manusia merupakan keterpaduan sistem yang sangat kompleks, dan 

saling berinteraksi satu sama lainnya dengan sangat kompak. Tentunyasecara otomatis 

BAB 
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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, konteks 

lingkungan.Asuhan keperawatan yang didasarkan kepada perawatan pasien secara total 

yang 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 keutuhan aspek kehidupan sebagai manusia yang meliputi 

kehidupan jasmani, mental, sosial dan spiritual yang saling 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. Konsep Perawatan Holistik Anak dalam Perspektif Islam 

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 Surah Ali Imran 

(3:47): 

A.                                

 

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. 
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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 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. 

 

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 anak yaitu family center care, atraumatic care, dan anticipatory guidance. 

 

Family center care (FCC) 
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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 system pelayanan dan personel pendukung di 

dalam system tersebut berubah-ubah. 

2. Memfasilitasi kolaborasi keluarga/professional pada semua tingkat pelayanan 

keperawatan di rumah sakit, rumah, dan di masyarakat. 

3. Saling bertukar informasi yang lengkap dan jelas antara anggota keluarga dan 

professional dalam cara suportif di setiap saat. 

4. Menggabungkan pemahaman dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, 

kekuatan dan individualitas di dalam dan diantara seluruh keluarga, termasuk 

keanekaragaman suku, ras, spiritual, social, ekonomi, bidang pendidikan, emosi, 

lingkungan, dan dukungan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang berbeda-

beda. 

5. Mendorong dan memfasilitasi dukungan dan jaringan kerjasama keluarga dengan 

keluarga 

6. Menetapkan bahwa rumah, rumah sakit, dan pelayanan masyarakat serta system 

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 
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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 memberdayakan. Perawat memampukan keluarga dengan menciptakan kesempatan dan 

cara bagi semua anggota keluarga untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi terbaru 

mereka dan untuk mendapatkan kemampuan dan kompetensi yang baru yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Pemberdayaan menggambarkan interaksi 

professional 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 

kemampuan 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). 
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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 system 

pelayanan kesehatan. 

 Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan mengacu pada setiap tempat yang 

memberikan perlindungan (mis. Rumah, rumah sakit atau di setiap tempat pemberian 

pelayanan kesehatan).  

 Personel yang dimaksud meliputi orang yang secara langsung terlibat dalam 

memberikan asuhan terapeutik.  

 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.  

 Distress psikologis meliputi kecemasan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, 

malu atau rasa bersalah.  

 Distress fisik dapat berkisar dari kesulitan tidur dan imobilisasi sampai pengalaman 

stimulus sensori yang mengganggu seperti rasa sakit, temperature 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: 

 Mengembangkan hubungan anak-orang tua selama di rawat di rumah sakit  

 Menyiapkan anak sebelum pelaksanaan terapi dan prosedur yang tidak dikenalinya 

 Mengendalikan perasaan sakit 

 Memberikan privasi pada anak 

 Memberikan aktivitas bermain untuk mengungkapkan ketakutan dan permusuhan 

 Menyediakan pilihan untuk anak-anak dan menghormati perbedaan budaya. 
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Anticipatory guidance 

Anticipatory guidance atau dalam bahasa Indonesia berarti petunjuk antisipasi merupakan 

petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orangtua 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 orangtua 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 dengan bersahabat dan mengamati respons sosialanak, 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). 
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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 

pukulanpada 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 keterampilanmotorik 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. 

a. Menggali perasaan orang tua sehubungan dengan pola tidur bayinya. 

3. Petunjuk antisipasi pada anak usia 12-18 bulan 

a. Menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi adanya perubahan tingkah laku dan 

balita, terutama negativistik dan ritualisme. Negavistik adalah perilaku 

yangbertentangan dengan kebiasaan. 

b. Mengkaji kebiasaan makan sekarang dan menganjurkan penyapihan dan botol 

secara bertahap, serta meningkatkan pemasukan makananpadat. 

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 

yangmemperlambat jam tidur. 

e. Menyiapkan orang tua untuk mencegah bahaya yang potensial terjadi di rumah, 

seperti kecelakaan kendaraan bermotor dan bahaya/kecelakaan jatuh. Berikansaran 

yang sesuai untuk pengamanan di rumah. 

f. Mendiskusikan kebutuhan akan adanya ketentuan-ketentuan/aturan-aturan yang 

disertai dengan disiplin yang lembut dan cara-cara untuk mengatasi negativistik dan 
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tempertantrum, serta menekankan pada keuntungan yang positif dan disiplin yang 

tepat atau sesuai. 

g. Mendiskusikan mainan baru yang dapat mengembangkan 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 pentingnya persiapan anak terhadap kehadiranbayi baru. 

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 menyenangkan orang lain. 
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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, pemahamannya terhadap waktu, dan ketidakmampuannya 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, 

sertamenunjukkan emosi dan perkembangan tingkah laku yang ekstrim, seperti 

gagap. 

g. Menyiapkan orang tua untuk mengekspetasi tuntutan-tuntutan akan perhatian ekstra 

dan anak, yang merupakan refleksi dan emosi tidak aman dan ketakutanakan 

kehilangan cinta. 

h. Mengingatkan kepada orang tua bahwa keseimbangan pada usia 3 tahun akan 

berubah ke tingkah laku agresif di luär batas pada usia 4 tahun. 
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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 perlawanan 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 dengan ibunya dan anak perempuan dengan ayahnya. 

Olehkarena 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 mencontohkan untuk 
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membacakan doa pada anak. Hal ini diperuntukkan agar anak terhindar dari gangguan setan. 

Doa yang dibacakan Rasulullah sebagai berikut:  

......         

Terjemahnya: 

“...dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada 

(pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (QS. Ali Imran: 36). 
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