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Allah Swt. berfirman: 

َنُكْم  آُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْـ  َوِمْن َءايَاتِهِۤ  َها َوَجَعَل بـَيـْ ِإلَيـْ
 )٢١: الروم( َمَودًة َوَرْمحًَة ِإن ِيف َذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكُرونَ 

 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rum [30]: 21). 

Dari ayat di atas terlihat bahwa salah satu tujuan pernikahan dalam Islam 

adalah mewujudkan keluarga yang sakinah (tenteram).  

Terbentuknya keluarga sakinah itu didukung oleh dua faktor: 1) adanya 

mawaddah dan 2) rahmah dalam keluarga tersebut. Kedua kata itu sering 

diterjemahkan menjadi kasih dan sayang. Kedua kata ini (kasih dan sayang) hampir 

sama, dan sulit dibedakan. Namun, ada yang mencoba memahami perbedaan antara 

keduanya.  

Mawaddah lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani, seperti kecantikan dan 

kegagahan, sementara rahmah lahir dari sesuatu yang bersifat rohani (hubungan 

batin). Kedua hal ini terwujud dalam hubungan antara suami isteri. Pada pasangan 

yang masih muda – laki-lakinya masih gagah dan isterinya masih cantik – faktor 

mawaddah-lah yang dominan, sedang pada pasangan yang sudah tua – ketika laki-

lakinya tidak gagah lagi dan isterinya tidak lagi cantik – maka yang lebih dominan 

adalah faktor rahmah (Yunahar Ilyas, 2004: 160).  

Kedua faktor pendukung keluarga sakinah itu tidak boleh terabaikan. Idealnya 

kedua faktor itu berjalan bersama-sama, namun kondisi dan situasi dapat 

menentukan perjalanan kedua faktor itu dalam keluarga. Kita jangan hanya 

terpancang pada faktor mawaddah yang cenderung tidak bertahan lama, bahkan 

terkadang berobah secara drastis, tetapi sejak awal keluarga harus dapat membina 

faktor rahmah yang akan terus terbawa mengiringi perjalanan suatu keluarga hingga 

ke ujung akhir sampai keluarga itu tidak ada lagi.  

Tujuan pernikahan yang lain adalah: 1) ibadah (paling pokok), karena 

mengikuti perintah Allah dan Rasulullah; 2) pemenuhan kebutuhan biologis dalam 



rangka regenerasi; 3) rekreasi; dan 4) menjaga kesehatan dalam berhubungan antara 

laki-laki dan perempuan. 

 

Untuk mewujudkan keluarga yang ideal seperti di atas Islam memberikan 

berbagai tuntunan yang dapat dipegangi mulai dari:  

1. Memilih pasangan (sebelum menikah) hingga membina keluarga (setelah 

menikah).  

Untuk memilih pasangan, Nabi memberikan kriteria yang dapat dijadikan 

pertimbangan. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Saw. bersabda: 

ْيِن  تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة ِألَْرَبٍع ِلَماِهلَا َوحلََِسِبَها َوجلََِماِهلَا َوِلِديِْنَها َفاْظَفْر ِبَذاِت الد
  )درواه البخاري ومسلم وأبو داو (َترَِبْت َيَداَك 

Artinya: “Seorang wanita dinikahi berdasarkan empat pertimbangan: karena hartanya, 

keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Peganglah yang memiliki agama niscaya 

kedua tanganmu tidak akan terlepas.” (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud). 

Dengan empat kriteria di atas kedua pasangan akan dengan mudah 

mewujudkan keluarga yang diidam-idamkan, sebab faktor-faktor pendukungnya 

cukup memadai.  

Faktor agamalah yang paling dominan dalam mewujudkan keluarga sakinah. 

Sedang tiga faktor lainnya (harta, kecantikan, dan keturunan) merupakan faktor 

pendamping yang lebih mempercepat tujuan tersebut. Karena itulah, faktor agama 

harus menjadi keharusan dalam menentukan calon pasangan.  

Bahkan al-Quran dengan tegas melarang seorang Muslim menikahi wanita 

musyrikah atau seorang Muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Firman Allah 

Swt.: 

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو  َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتّٰ يـُْؤِمن، َوَألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ
ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َأْعَجَبْتُكْم، َوَال تـُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكْنيَ َحىتّٰ يـُْؤِمنُـْوا َوَلَعْبٌد ُمْؤمِ  ٌن َخيـْ

 )٢٢١: البقرة(َوَلْو َأْعَجَبُكْم 
Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari 

orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.” (QS. al-Baqarah (2): 221). 



 

2. Melakukan pernikahan dengan benar, dengan memenuhi syarat dan rukunnya 

dan memperhatikan semua ketentuan pernikahan dalam Islam. 

3. Masing-masing anggota keluarga harus memahami dan menunaikan hak dan 

kewajibannya: 

a. Hubungan suami isteri 
b. Hubungan anak-anak dengan kedua orang tuanya 
c. Hubungan di antara saudara 
d. dsb. 

 

1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri 

Di antara hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri dalam keluarga 

adalah sebagai berikut: 

a.  Hak tamattu’ badani 

Seorang suami harus memberikan pelayanan seksual yang baik kepada isterinya, 

begitu juga isterinya.  

Seorang suami tidak boleh memaksakan diri untuk melakukan hubungan seksual 

ketika isterinya tidak berkeinginan untuk itu.  

Hubungan sebadan yang baik dan harmonis harus didasarkan pada saling suka 

sama suka dan saling membutuhkan, bukan didasari paksaan atau keterpaksaan.  

Suami atau isteri tidak boleh saling mengabaikan masalah ini ketika salah satu 

dari keduanya membutuhkannya. 

b.  Hak saling mewarisi 

c.  Hak nasab anak 

2. Kewajiban Suami terhadap Isterinya 

Kewajiban suami di sini sekaligus merupakan hak bagi isterinya. Di antara 

kewajiban suami terhadap isterinya adalah: 

a.  Memberikan mahar 

Mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada isterinya (QS. al-Nisa’ (4): 

4).  

b.  Memberi nafkah 

Memberi nafkah dalam keluarga, termasuk kepada isteri, adalah menjadi 

kewajiban suami.  

Nafkah keluarga ini bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, atau 

kebutuhan-kebutuhan keluarga lainnya.  



Kewajiban suami dalam hal ini sebanding dengan kewajiban isteri untuk taat dan 

patuh terhadapnya.  

c.  Menggauli isterinya dengan baik 

Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan suami kepada isterinya dalah 

menggaulinya dengan sebaik-baiknya (mu’asyarah bil ma’ruf).  

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memberikan pergaulan yang baik kepada 

isteri, misalnya bertutur kata yang lemah lembut kepada isteri, membuat isteri 

gembira, tidak mencurigai isteri, tidak membuka rahasia isteri, memberikan 

kebebasan isteri melakukan aktivitas yang bermanfaat, memberikan bantuan 

kepada isteri ketika diperlukan, dan lain sebagainya.  

Kewajiban ini ditegaskan dalam al-Quran, misalnya firman Allah Swt.: 

 )١٩: النساء(َوَعاِشُرْوُهن بِاْلَمْعُرْوِف 
Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. al-Nisa’ (4): 19). 

Teladan yang baik untuk melakukan hubungan suami isteri ini adalah Rasulullah 

Saw. Beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana memberikan pergaulan 

yang terbaik buat isteri-isterinya. Tidak terdengar dari isteri-isterinya keluhan 

mengenai kejelekan beliau ketika menggauli mereka. 

d. Membimbing dan mendidik keagamaan isteri 

Seorang suami wajib bertanggung jawab di hadapan Allah dalam membimbing 

dan mendidik isterinya, sebab suami merupakan pemimpin bagi isterinya dalam 

keluarga (QS. al-Nisa’ (4): 34).  

Sebagai pemimpin suami harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. 

Karena itu suami bertanggung jawab atas pendidikan isterinya.  

Seandainya isterinya belum memiliki pengetahuan agama yang cukup, maka 

suami wajib mendidiknya sehingga memiliki pengetahuan agama yang cukup 

dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika suami tidak 

mampu mendidiknya sendiri, maka dia wajib mendatangkan guru untuk 

isterinya, atau menyediakan buku yang dapat dibaca isterinya. 

e.  Melindungi isteri dari berbagai ancaman dan bahaya 

Suami juga wajib melindungi isterinya dari berbagai gangguan atau bahaya yang 

mungkin timbul. Sebagai pemimpin suami juga harus mampu memberikan 

perlindungan yang baik kepada isterinya, karena secara fisik suami memiliki 

kelebihan dibanding isterinya.  

Islam menempatkan isteri sebagai amanah yang diberikan kepada suaminya 

untuk dijaga keselamatannya. Karena seorang isteri selalu dipengaruhi oleh 



suaminya, maka suami bisa membawa isterinya ke surga atau ke neraka. Karena 

itulah, kewajiban suami melindungi isteri dan semua anggota keluarganya dari 

ancaman dan bahaya yang terbesat, yakni siksaan api neraka. Allah Swt. 

berfirman: 

يَآأَيـَها الِذْيَن َءاَمنُـْوا قـُْوآ أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِلْيُكْم نَارًا َوقـُْوُدَها الناُس َواحلَِْجاَرُة 
َها َمَآلِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصْوَن اَهللا َمآ أََمَرُهْم َويـَْفَعُلْوَن َما يـُْؤَمُرْوَن  َعَليـْ

 )٦: التحرمي(
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-

Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. al-Tahrim 

(66): 6).  

3.  Kewajiban Isteri terhadap Suaminya  

a.  Patuh kepada suami. 

Di antara kewajiban isteri yang paling pokok adalah patuh kepada suaminya, 

selama suaminya tidak membawanya ke jurang kemaksiatan.  Rasulullah Saw. 

ketika ditanya sahabat tentang siapa yang paling berhak dipatuhi oleh seorang 

isteri, beliau menjawab, “Suaminya”. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Saw. 

bersabda: 

َأْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها َلْو ُكْنُت آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد ِألََحٍد َألََمْرُت اْلَمْرأََة 
  )رواه الرتمذي(

Artinya: “Kalau aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, tentu akan 

aku perintahkan seorang isteri untuk sujud kepada suaminya”. (HR. al-Tirmidzi).  

Kewajiban isteri untuk patuh kepada suaminya adalah seimbang dengan 

kewajiban yang diberikan suami kepada isterinya, seperti memberi nafkah kepada 

isterinya, melindunginya, membimbing dan mendidiknya, serta memimpin isteri 

dan keluarganya (QS. al-Baqarah (2): 228 dan QS. al-Nisa’ (4): 34). 

b.  Bergaul dengan suaminya secara baik. 

Kewajiban isteri yang juga pokok adalah bergaul dengan suaminya secara baik 

(ihsan al-‘asyarah). Bentuk pergaulan sebaik-baiknya yang harus diberikan isteri 

kepada suaminya adalah seperti menerima pemberian suami dengan tulus lahir 

dan batin, dengan rasa puas dan terima kasih, serta tidak menuntut suami yang 



berlebihan, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada suami, 

memberikan perhatian kepada suami sampai pada hal-hal yang kecil, menjaga 

penampilan supaya selalu rapi dan menarik, tidak menjelek-jelekkan suami, tidak 

melawan suami, dan lain sebagainya. 

c.  Menjaga kehormatan dan harta suami 

Kewajiban isteri untuk menjaga kehormatan suami serta menjaga hartanya 

ditegaskan dalam al-Quran seperti berikut: 

ِلٰحُت ٰقِنٰتٌت ٰحِفٰظٌت لِْلَغْيِب ِمبَا َحِفَظ اهللاُ    )٣٤: النساء(َفالصّٰ
Artinya: “Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” 

(QS. al-Nisa’ (4): 34). 

d.  Melaksanakan hak suami, mengatur rumah, dan mendidik anak 

Kewajiban ini sesuai dengan fitrah dan merupakan tugas pokok yang harus 

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan 

mempersiapkan generasi yang baik. 

 

I.  Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak 

Tidak diragukan lagi bahwa anak merupakan merupakan penyejuk pandangan 

mata (qurrata a’yun), sumber kebahagiaan, dan belahan hati manusia di dunia ini 

(QS. al-Furqan (25): 74).  

Keberadaan anak dalam suatu keluarga menjadikan keluarga itu terasa hidup, 

harmonis, dan menyenangkan, sebaliknya ketiadaan anak dalam keluarga 

menjadikan keluarga terasa hampa dan gersang, karena kehilangan salah satu ruh 

yang dapat menggerakkan keluarga itu.  

Di mata seorang bapak, anak akan menjadi penolong, penunjang, pemberi 

semangat, dan penambah kekuatan. Di mata seorang ibu, anak menjadi harapan 

hidup, penyejuk jiwa, penghibur hati, kebahagiaan hidup, dan tumpuan di masa 

depan (al-Hasyimy, 1997: 199). 

Karena itulah al-Quran menggambarkan anak sebagai perhiasan dunia 

sebagaimana harta. Allah Swt. berfirman: 

نـَْيا  ٤٦: الكهف(اْلَماُل َواْلبَـنُـْوَن زِيـَْنُة اْحلََياِة الد( 
Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” (QS. al-Kahfi (18): 46). 

Keberadaan anak seperti di atas dapat terwujud jika dipersiapkan sejak dini 

oleh orang tuanya. Pendidikan dan pembentukan kepribadian anak harus 



diperhatikan dengan sebaik-baiknya, sebab jika tidak maka anak justeru akan 

menjadi yang sebaliknya, yakni akan menjadi bencana dalam keluarga dan akan 

menjadi gangguan bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. 

Mewujudkan anak yang baik dan berkualitas adalah tanggung jawab yang 

harus dipikul oleh orang tuanya.  

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tuanya 

yang harus dipertanggung-jawabkannya nanti di akhirat. Karena itu orang tua wajib 

memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya 

dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. 

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya bukan merupakan 

tanggung jawab yang ringan tetapi cukup berat. Orang tua harus menjaga anak dan 

seluruh anggota keluarganya selamat dari siksa api neraka (QS. al-Tahrim (66): 6).  

Islam mengharuskan orang tua untuk mendidik anak-anaknya beribadah 

kepada Allah sejak usia mereka masih muda. Rasulullah Saw. bersabda: 

َها َوُهْم أَبـَْناُء  ُمُرْوا َأْوَالدَُكْم بِالصَالِة َوُهْم أَبـَْناُء َسْبِع ِسِنْنيَ َواْضرِبـُْوُهْم َعَليـْ
  )رواه أمحد وأبو داود واحلاكم(َعْشٍر 

Artinya: “Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat pada saat mereka berusia 

tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mereka enggan melakukannya pada saat mereka 

berusia sepuluh tahun.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan al-Hakim).  

Di antara tanggung jawab yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya 

adalah seperti berikut: 

1. Menerima kehadiran anak sebagai amanah dari Allah. 

Yang pertama kali dilakukan seorang Muslim ketika mendapatkan anak adalah 

menyambutnya dengan gembira, seperti apa pun kondisinya.  

Anak yang baru saja dilahirkan hendaknya diperdengarkan suara adzan di 

telinga kanannya dan suara iqamah di telinga kirinya. Hal ini bertujuan untuk 

membentengi sang anak dengan kalimah-kalimah thayyibah yang bermuatan 

tauhid, sehingga anak memiliki bekal tauhid yang mantap.  

Orang tua juga dianjurkan untuk memberikan makanan yang terbaik, semisal 

madu atau kurna yang suydah dihaluskan, di mulut anak sebagai upaya 

menyenangkan anak. Yang lebih penting lagi adalah berdoa untuk sang anak 

agar kelak anak yang baru saja dilahirkan menjadi anak yang shalih yang 

membawa nama baik orang tuanya.  



Bersamaan  dengan hal ini, orang tua juga dianjurkan untuk merayakan 

kelahiran anak dengan aqiqah sambil mencukur rambutnya dan memberinya 

nama yang baik.  

2. Mendidik anak dengan cara yang baik. 

Orang tua yang cerdas mengerti jiwa anak-anaknya dan menghormati perbedaan 

karakter dan kecenderungan mereka, sehingga orang tua dapat masuk ke dalam 

jiwa itu dan menyelam ke dalam dunia mereka yang masih jernih dan bersih 

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

akhlak karimah dengan menggunakan cara yang baik. 

Orang tua juga memberikan pujian dan bercanda dengan anak-anaknya, 

mengucapkan kata-kata cinta dan kasih sayang yang membuat mereka bahagia. 

Dengan demikian mereka akan mencintainya dan menerima apa yang 

diajarkannya dengan mudah. Jika mereka mematuhinya, itu berasal dari hatinya, 

bukan karena terpaksa (al-Hasyimy, 2003: 130).  

Seorang Muslim harus terbiasa akrab dengan anak-anaknya, memperlakukan 

mereka dengan cinta dan ramah, bercanda dengan mereka sebanyak yang dia 

mampu dan kapan pun memiliki kesempatan, sehingga hati mereka dipenuhi 

dengan kebahagiaan. 

3. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. 

Memberikan kasih sayang kepada anak merupakan karakteristik akhlak mulia 

dan juga merupakan karakteristik terkemuka dari Nabi Saw. Seperti 

diriwayatkan oleh Anas, “Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sayang 

kepada keluarganya selain Rasulullah Saw. Pada saat puteranya, Ibrahim, hendak 

dicarikan wanita yang menyusuinya dari kalangan keluarga Madinah, beliau pergi dan 

kami bersamanya lalu beliau masuk ke suatu rumah dan menggendong Ibrahim dan 

menciumnya, dan kemudian beliau pulang.” (HR. Muslim). 

4. Bersikap dermawan kepada anak. 

Islam memperkuat naluri alamiah orang tua untuk menjaga anak-anak mereka 

dengan memberikan janji pahala yang mendorong mereka untuk berkorban dan 

membantu mereka menanggung kemiskinan mereka. Ummu Salamah berkata, 

“Saya berkata: “Wahai Rasululllah, apakah saya akan memperoleh pahala dari apa yang 

saya berikan untuk putera Salamah? Saya tidak ingin membiarkan mereka, karena mereka 

juga anak-anakku.” Nabi menjawab, “Ya, kamu akan diberi pahala dari apa yang kamu 

berikan buat mereka.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

5. Tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal 
kasih sayang dan pemberian harta. 

Banyak orang merasa kecewa memiliki anak perempuan, dan mereka berharap 

Allah memberikan anak laki-laki. Mereka tidak mengetahui betapa besar pahala 

yang dijanjikan Allah untuk seorang ayah yang dikaruniai anak-anak perempuan 



dan menerima kehadiran mereka, memelihara mereka, memberi mereka 

pendidikan yang baik, serta menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap 

mereka.  

Jika para orang tua mengetahui pahala merawat, memberikan kasih sayang 

seorang ayah kepada anak perempuan, mereka akan iri kepadanya dan akan 

menginginkan bahwa mereka juga merasakannya (al-Hasyimy, 2003: 138).  

Terkait dengan hal di atas, Nabi Saw. bersabda: “Barang siapa yang memiliki tiga 

anak perempuan lalu dia merawat mereka, memberikan apa yang mereka perlukan dan 

menunjukkan kasih sayang kepada mereka, maka dia benar-benar pantas masuk surga. 

Seorang bertanya kepada Nabi, “Kalau mereka memiliki dua anak perempuan, wahai 

Rasulullah?” Nabi menjawab, “Ya, meskipun dua anak perempuan.” (HR. al-Bukhari). 

6. Mewaspadai segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi pembentukan dan 
pembinaan anak. 

Dia mengetahui apa saja yang dibaca dan ditulis anak-anaknya, hobi yang 

mereka pilih atau yang mungkin mendorong mereka untuk mengikutinya, 

teman-teman di mana mereka menghabiskan waktunya, atau tempat-tempat di 

mana mereka berada.  

Dia mengetahui semua itu tanpa mereka merasa diawasi. Jika dia tahu mereka 

melakukan sesuatu yang menyimpang dari rel agama, dia harus meluruskan 

mereka dengan jalan yang ramah dan bijak serta membimbing mereka kembali 

ke jalan yang lurus (al-Hasyimy, 2003: 140). 

Fitrah manusia sejak lahir dalam keadaan suci, dan kedua orang tuanyalah yang 

mengantarkannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Demikian hadis Nabi 

yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Orang tua memiliki pengaruh besar dalam 

mengasah otak, membentuk kepribadian, dan mendidik mentalnya dengan 

memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berpengaruh terhadap 

kepribadiannya sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Karena itu, buku 

bacaan anak harus yang baik dan benar, hobi dan kegemarannya harus yang 

mendatangkan kebaikan, dan temannya pun harus yang dapat membawanya 

menuju surga, bukan ke neraka. 

7. Tidak menyumpahi anak. 

Orang tua, khususnya ibu, yang bijak tidak akan menyumpahi anak-anaknya, 

karena Nabi Saw. merlarang para ibu menyumpahi anak-anaknya. Dalam satu 

hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi Saw. bersabda: “Janganlah kalian 

menyumpahi diri kalian dan jangan pula menyumpahi anak-anak kalian dan harta kalian, 

kalian tidak mengetahui saat permintaan (doa) dikabulkan sehingga Allah akan 

mengabulkan doa itu.” 

Menyumpahi anak merupakan akhlak tercela. Orang tua jangan sekali-kali 

menyumpahi anak-anaknya, karena sejelek apa pun, mereka adalah juga 



keturunannya sendiri. Yang lebih baik bagi orang tua adalah mendoakan mereka 

agar mereka memperoleh hidayah dari Allah Swt. sehingga mereka dapat meniti 

jalan lurus yang diridoi-Nya. 

8. Menanamkan akhlak mulia kepada anak. 

Sejak dini orang tua sudah harus menamkan akhlak mulia kepada anak-anaknya. 

Orang tua harus menanamkan kepada mereka semisal sikap cinta kasih kepada 

orang lain, menyambung silaturrahim, membantu orang-orang lemah, 

menghormati orang tua, menyayangi anak kecil, jujur dalam ucapan dan 

perbuatan, menepati janji, adil dalam mengambil keputusan, dan bentuk-bentuk 

akhlak terpuji lainnya.  

Anak-anak seperti inilah yang oleh al-Quran digambarkan sebagai perhiasan 

hidup di dunia (QS. al-Kahfi (18): 46).  

ٌر ِعْندَ  نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصاِحلَاُت َخيـْ َك ثـََوابًا  اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياِة الدَرب
ٌر أََمًال   )٤٦: الكهف( َوَخيـْ

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan 

yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 

menjadi harapan” (QS. al-Kahfi (18): 46) 

Jangan sampai anak-anak kita menjadi musuh bagi kita (QS. al-Taghabun (64): 

14)  

ِإن ِمْن أَْزَواِجُكْم َوَأْوَالدُِكْم َعُدوا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم َوِإْن  آأَيـَها الِذيَن َءاَمُنو آيَ 
 )١٤:التغابن( َغُفوٌر َرِحيمٌ  ا َوتـَْغِفُروا َفِإن اهللاَ تـَْعُفوا َوَتْصَفُحو 

Artinya: “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan 

anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap 

mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) 

maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. al-

Taghabun (64): 14).  

Atau menjadi fitnah yang dapat menghancurkan kehormatan kita (QS. al-

Taghabun (64): 15). 

 ََنٌة َواهللاُ أَْمَواُلُكْم وَ  آِإمن  )١٥: التغابن( ِظيمٌ َأْجٌر عَ  ِعْنَدهُۤ  َأْوَالدُُكْم ِفتـْ
Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan 

di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. al-Taghabun (64): 15). 


