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KONSEP PENDIDIKAN ANAK 
 

 

Allah q menganugerahkan anak kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. Allah q berfirman; 

 

ْٓ َيَشاُء  َّ ٌِ ُة  َٙ َي َٚ َٔاًثا  ْٓ َيَشاُء ِإ َّ ٌِ ُة  َٙ ا َيَشاُء َي َِ ٍُُك  َيْخ
ُوٛسَ  ْٓ َيَشاُء .  ٌزُّذ َِ  ًُ َيْجَع َٚ َٔاًثا  ِإ َٚ ًٔا  ُْ ُرْوَش  ُٙ ُج ِّٚ ْٚ يَُض أَ

ٌُم َلِذْيشٌم   ْ ٍِ  َ ُٗ ا ِإَّٔن ًّ  .َ ِمْ 

 

“Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia 

memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang 

Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki 

kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia 

menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan 

(kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia 

menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. 

Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha 

Kuasa.”
1
  

 

Anugerah anak merupakan kenikmatan yang besar. 

Karena diharapkan nantinya anak tersebut akan tetap 

mendoakan kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua 

orang tuanya telah meninggal dunia. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
1
 QS. Asy-Syura : 49 - 50. 
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ْٓ َثََلَثٍح ِإَّلَّن  ِِ ُٗ ِإَّلَّن  ٍُ َّ  َ ُٗ ْٕ َمَطَع َ  ْٔ  ِ ُْ َغا ْٔ اَخ  ْْلِ َِ ِإَر  
ٌٍِح  ٌٍَذ َصا َٚ  ْٚ ِٗ أَ َرَفُع ِت ْٕ ٍُ يُ ٍْ  ِ ْٚ ْٓ َصَذَلٍح َجاِسَيٍح أَ ِِ

 ُٗ ٌَ  ْٛ  .َيْذُ 

 

“Jika seorang manusia meninggal dunia, (maka) 

terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu; Sedekah 

jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, 

atau anak shalih yang mendoakan untuknya.”
2
 

 

Dan kedua orang tua dapat diampuni dosanya serta 

diangkat derajatnya di Surga melalui doa dan 

permohonan ampun anaknya. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ٌِِح ِفي  ا َعْثِذ  ٌّصَّن ٍْ ٌِ َسَجَح  ٌََ ْشَفُع  ٌذَّن ًَّن  َج َٚ َ َ ضَّن  َّْن  َّللَّن ِإ
ُي ِتاْعِرْغَفاِس  ْٛ ِٖ َفَ ُم ِز َ٘ ٌِْي  ُي َيا َسّبِ أََّٔنٝ  ْٛ َجَّٕنِح َفَ ُم ٌْ  

ٌََه  ٌَِذَن  َٚ. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 HR. Muslim Juz 3 : 1631. 
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“Sesungguhnya Allah r akan mengangkat derajat 

seorang hamba yang shalih di Surga. Lalu hamba 

tersebut berkata, “Wahai Rabbku (apa yang 

menyebabkan)ku memperoleh (derajat seperti) ini?” 

Allah q berfirman, “Karena istighfar (permohonan 

ampun) anakmu untukmu.”
3
 

 

Agar seorang anak menjadi anak yang shalih dan 

shalihah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, 

maka anak tersebut harus dibesarkan dan dididik dengan 

tarbiyah Islamiyyah. Sehingga dengan demikian 

diharapkan nantinya anak tersebut akan menjadi generasi 

muslim yang tangguh, yang berbakti kepada orang tua, 
dan berguna bagi keluarga, agama, dan negaranya. 

 

 

Berikut ini adalah konsep pendidikan anak di dalam 

Islam berdasarkan fase usia anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 HR. Ahmad.Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 1617. 
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PENDIDIKAN ANAK 

FASE SETELAH KELAHIRAN 
 

 

Pendidikan anak pada fase setelah kelahiran antara 

lain adalah : 

 

1. Mentahnik Bayi yang Baru Lahir 

Disunnahkan untuk mentahnik bayi yang baru 

lahir. Tahnik adalah mengunyahkan kurma, lalu 

mengoleskannya di langit-langit mulut bayi yang baru 

lahir. Sebagaimana diriwayatkan dari „Aisyah i; 

 

َْ يُْؤَذٝ  َُ َوا ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص َي  َّللَّن ْٛ َّْن َسُع أَ
 ُْ ُٙ ُى يَُ ِّٕ َٚ  ُْ ِٙ  ْ ٍَ ُن َ  ِْ َفَ َثّشِ ْثَ ا  .ِتاٌّّصِ

 

“Bahwa didatangkan kepada Rasulullah a beberapa 

bayi, lalu beliau mendoakan keberkahan untuk mereka 

dan beliau mentahniknya.”
4
 

 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“Seluruh ulama‟ telah bersepakat atas disunnahkannya 

tahnik dengan kurma setelah (bayi) dilahirkan. Jika tidak 

ada kurma, maka boleh dengan makanan lain asalkan 

rasanya manis. Orang yang menyuapi mengunyah kurma 

tersebut sampai lembut dan mudah untuk ditelan, lalu 

meletakkannya di dalam mulit bayi supaya dapat masuk 

                                                 
4
 HR. Muslim Juz 3 : 2147. 
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ke dalam perutnya. Jika orang yang akan menyuapi ini 

sedang tidak berada di tempat, (maka) bayi tersebut 

dibawa menghadapnya.”
5
 

 

2. Mencukur Rambut Bayi 

Waktu mencukur rambut bayi adalah pada hari 

ketujuh. Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Aisyah i, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ِٓ َ َغ ٌْ   ِٓ  َ َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص ُي  َّللَّن ْٛ َ كَّن َسُع
 ْٓ اَط َ  َّ ْْ يُ َش أَ َِ أَ َٚ اِتِع  ََ  ٌغَّن ْٛ ِٓ َي ِٓ َشاَذْ  ُ َغْ  ٌْ  َٚ

ِٗ  ْْلََرٜ  َسْأِع

 

”Rasulullah a telah meng‟aqiqahi untuk Al-Hasan dan 

Al-Husain p masing-masing dua ekor kambing pada 

hari ketujuh dan beliau memerintahkan agar dihilangkan 

kotoran dari kepalanya (dicukur habis rambut 

kepalanya).”
6
 

 

Diriwayatkan pula dari Samurah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 ٝ َّّن يَُغ َٚ اِتِع  ََ  ٌغَّن ْٛ ُٗ َي ْٕ ِٗ يُْزَتُح َ  ٌٓم ِتَعِمْ َمِر َٙ ْشَذ َِ  َُ ُغََل ٌْ َ 
 ُٗ ٍَُك َسْأَع يُْ  َٚ. 

                                                 
5
 Syarah Shahih Muslim, 5/302. 

6
 HR. Baihaqi Juz 9 : 19077. 
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“Seorang anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; 

disembelih („aqiqahnya) pada hari ketujuh (dari 

kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) 

kepalanya.”
7
 

 

Namun dilarang mencukur qaza‟. Qaza‟ adalah 

mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian 

yang lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, bahwa 

Nabi a bersabda; 

 

َُ َسأَٜ ِصِة  ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن َّْن  ٌَّٕنِثيَّن َص ٍََك  ًّي أَ   َلْذ َح
ٌَِه َفَماَي  ْٓ َر  َ ُْ ُ٘ ا َٙ َٕ ُٗ  َف َذَشَن َتْعُ  َٚ  ِٖ  : َتْعُ  َشَعِش

 ُٗ ٍَّن ُٖ ُو ْٛ ِٚ  ْذَشُو ُٗ أَ ٍَّن ُٖ ُو ْٛ ُم ٍِ  .ِ ْح

 

“Bahwa Nabi a melihat anak-anak yang dicukur 

sebagian rambutnya dan dibiarkan sebagian (rambut) 

yang lainnya, maka beliau melarang mereka dari yang 

demikian itu dan bersabda, “Cukurlah seluruhnya atau 

biarkan seluruhnya.”
8
 

 

 

 

                                                 
7
 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2837, 

dan Ibnu Majah : 3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4184. 
8
 HR. Nasa‟i Juz 8 : 5048 dan Abu Dawud : 4195, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 212. 
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Setelah dicukur rambut kepala bayi tersebut, maka 

kepalanya dilumuri dengan minyak  za‟faran (minyak 

wangi). Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Buraidah 

y, ia berkata; 

 

ٌَم َرَتَح َشاًج  َٔا ُغََل ٌَِذ ِْلََحِذ ُٚ  َّنِح ِإَر  
ٍِ ِ٘ َجا ٌْ ُوَّٕنا ِفي  

َْٔزَتُح  َِ ُوَّٕنا  ْعََل ُ ِتاْْلِ ا َجاَء  َّللَّن َّّن ٍَ ا  َف َٙ ِِ ُٗ ِتَذ ٌََطَخ َسْأَع َٚ
 َْ ُٗ ِتَضْ َفَش  َطُخ ٍْ َٔ َٚ  ُٗ ُك َسْأَع ٍِ  َْٔ َٚ  .َشاًج  

 

”Dahulu pada masa jahiliyah, jika seorang dari kami 

kelahiran seorang anak laki-laki, maka disembelihlah 

seekor kambing dan dilumuri kepala anak tersebut 

dengan darah sembelihan itu. Ketika Islam datang, kami 

menyembelih seekor kambing, mencukur rambutnya dan 

melumuri kepalanya dengan minyak za‟faran.”
9
 

 

Kemudian bersedekah kepada fakir miskin dengan 

perak seberat rambut anak yang dicukur tersebut. 

Diriwayatkan dari „Ali bin Abi Thalib y,ia berkata; 

 ِٓ َ َغ ٌْ   ِٓ  َ َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص ُي  َّللَّن ْٛ َ كَّن َسُع
َِٔح  ِلْي ِتِض َذَّصذَّن َٚ  ُٗ ِمْي َسْأَع ٍِ ُح ِ ْح َّ َلاَي َيا َفاِط َٚ ِتَشاٍج 

حً  ِٖ ِف َّن  َشْعِش

                                                 
9
 HR. Abu Dawud : 2843. Hadits dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1172. 
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“Rasulullah a meng‟aqiqahi Al-Hasan y dengan 

kambing dan bersabda, “Wahai Fathimah, cukurlah 

rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat 

timbangan rambutnya.”
10

 

 

3. Mengkhitan Bayi 

Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, 

sedangkan bagi wanita adalah sunnah. Ini adalah 

pendapat Jumhur ulama‟. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ُْ ِخَرا ٌْ ِفْطَشِج  َ ٌْ   َٓ ِِ ظٌم  ّْ ْٚ َخ ظٌم أَ ّْ ِفْطَشُج َخ ٌْ َ 
َلّصُّذ  َٚ ْتِط  ََٔرُف  ْْلِ َٚ ُُ  ْْلَْظَفاِس   ْ ٍِ َذْم َٚ ْعِرْ َذ ُد  َٚ َّْلِ

اِسِب   . ٌشَّن

 

“Fithrah itu ada lima atau lima hal yang termasuk 

fithrah, (yaitu); khitan, mencukur bulu kemaluan, 

memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong 

kumis.”
11

 

 

 

 

 

                                                 
10

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1519 dan Baihaqi Juz 9 : 19081, lafazh ini 

milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 7475. 
11

 HR. Bukhari Juz 5 : 5550 dan Muslim Juz 1 : 257, lafazh ini 

miliknya. 
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Dan Nabi a pernah bersabda kepada Ummu 

„Athiyah (sebagai wanita tukang khitan); 

 

ِىْي  ِٙ ْٕ َّْن َريِ  ََّل ذُ ٌَٝ  َفِئ أََحةُّذ ِإ َٚ ْشأَِج   َّ ٍْ ٌِ َن أَْحَظٝ 
 ًِ َثْع ٌْ  . 

 

“(Jika engkau mengkhitan) janganlah dihabiskan 

(jangan berlebih-lebihan ketika memotong bagian yang 

dikhitan), karena yang demikian itu lebih mencerahkan 

(wajah) wanita dan lebih menyenangkan bagi suami.”
12

 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

“Rasulullah a memerintah wanita yang tugasnya 

mengkhitan agar tidak berlebihan dalam memotong. 

Hanya saja masalah ini ada sedikit perinciannya. Masalah 

ini berbeda hukumnya sesuai kondisi negara dan tempat 

masing-masing. Karena sepotong kulit yang dipotong 

dari wanita, terkadang kelihatan sangat menonjol dan 

terkadang tidak kelihatan sedikit pun. Yang tidak 

kelihatan ini biasanya di negara-negara dingin. Maka jika 

ada sesuatu yang menonjol dan perlu dipotong maka 

harus dipotong. Jika tidak ada maka tidak perlu.”
13

 

 

Khitan disunnahkan untuk dilakukan sebelum 

baligh. Dan jika sebelum baligh anak tersebut belum 

dikhitan, maka wajib dikhitan ketika sudah baligh. 

Berkata Al-Mawardi 5; 

                                                 
12

 HR. Abu Dawud : 5171. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 7475. 
13

 Majmu‟ah Fatawa Al-Madinatul Munawarrah. 
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“Khitan ada dua waktu; waktu wajib dan waktu 

mustahabb (sunnah). Waktu yang wajib adalah ketika 

baligh dan waktu mustahab adalah sebelum baligh. Dan 

diberikan pilihan untuk melakukan pada hari ketujuh 

setelah kelahiran. Disunnahkan untuk tidak 

mengakhirkan khitan dari waktu mustahab kecuali karena 

udzur.”
14

 

 
4. Mengadakan ’Aqiqah 

‟Aqiqah adalah hewan yang disembelih kerena 

kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah q 

dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Seorang anak yang 

terlahir ke dunia tergadaikan dengan „aqiqahnya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ٝ َّّن يَُغ َٚ اِتِع  ََ  ٌغَّن ْٛ ُٗ َي ْٕ ِٗ يُْزَتُح َ  ٌٓم ِتَعِمْ َمِر َٙ ْشَذ َِ  َُ ُغََل ٌْ َ 
 ُٗ ٍَُك َسْأَع يُْ  َٚ. 

 

“Seorang anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; 

disembelih („aqiqahnya) pada hari ketujuh (dari 

kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) 

kepalanya.”
15

 

 

                                                 
14

 Fathul Bari, 10/342. 
15

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 

2837, dan Ibnu Majah : 3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4184. 
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Atha‟ dan Imam Ahmad n berpendapat bahwa 

maksud tergadai ialah terhalang untuk memberikan 

syafa‟at kepada kedua orang tuanya, jika ia meninggal 

diwaktu masih kecil, namum belum di‟aqiqahi. Ada 

beberapa fiqih yang berkaitan tentang masalah „aqiqah, 

antara lain : 

 

a. Hukum ‟aqiqah 

Hukum ‟aqiqah adalah Sunnah Muakkadah, ini 

adalah pendapat Jumhur ulama‟ dari kalangan sahabat, 

tabi‟in, dan para ahli fiqih. Ini juga merupakan pendapat 

para ulama‟ penganut madzhab Syafi‟i, Maliki, dan 

merupakan pendapat terkuat dalam madzhab Hambali. Di 

antara dalil yang menunjukkan diperintahkannya ‟aqiqah 

adalah hadits dari Salman bin ‟Amir y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٗ ْٕ  َ  ْٛ ْ طُ ِِ أَ َٚ ا  ًِ ُٗ َد ْٕ  َ  ْٛ ِشْيُم ْ٘ َِ َ ِمْ َمحٌم َفأَ ُغََل ٌْ َع   َِ
 . ْْلََرٜ

 

”Seorang anak (terkait) dengan ‟aqiqah(nya). Maka 

tumpahkanlah darah (hewan ‟aqiqah) untuknya dan 

singkirkanlah kotoran darinya.”
16

  

 

 

                                                 
16

 HR. Baihaqi Juz 9 : 19046. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 5877. 
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Yahya bin Sa‟id Al-Anshari 5 (guru Imam Malik 5) 

berkata; 

”Aku berjumpa dengan generasi (para sahabat). Mereka 

tidak pernah meninggalkan ‟aqiqah, baik untuk anak laki-

laki maupun anak perempuan.”
17

 

 

Berkata Imam Malik 5; 

 

ا  َٙ ًَ ِت َّ َع ٌْ ا يُْغَرَ ةُّذ   َٙ ٌَِىَّٕن َٚ َٛ ِجَثٍح  َعِمْ َمُح ِت ٌْ ٌَْ َغِد   َٚ
 ُْ ٌَ ِش  ٌَّنِزْ   ِْ َٓ  ْْلَ ِِ َي  ِ٘ َٚ ِٗ  ْ ٍَ َٔاَيَضْي َ  َذ ْٕ    ٌَّٕناُط ِ 

 

”‟Aqiqah (hukumnya adalah) tidak wajib, akan tetapi 

dianjurkankan untuk dikerjakan. Ia merupakan amalan 

yang tidak pernah ditinggalkan oleh manusia, menurut 

kami.”
18

 

 

Imam Ahmad 5 sering ditanya tentang hukum ‟aqiqah 

apakah wajib? Maka beliau menjawab, ”Tidak, akan 

tetapi barangsiapa yang ingin menyembelih, maka 

hendaklah ia menyembelih.” 

 

 

 

 

                                                 
17

 Tharhut Tatsrib, 5/206. 
18

 Al-Muwaththa‟, 1072. 
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b. Pihak yang dibebani ‟aqiqah 

Pihak yang berkewajiban melakukan ‟aqiqah 

adalah ayah yang dilahirkan baginya seorang anak atau 

orang yang menanggung nafkah anak yang dilahirkan 

tersebut. Apabila ada pihak lain yang ingin meng‟aqiqahi 

atau membantu biaya ‟aqiqah anak tersebut sedangkan 

ayah anak tersebut masih ada, maka harus dengan seizin 

ayahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

ُْٕغْه   َ ٍْ ُٗ َف ْٕ ُغَه َ  ْٕ ْْ َي ٌَذٌم َفأََحةَّن أَ َٚ  ُٗ ٌَ ٌَِذ  ُٚ  ْٓ َِ. 

”Barangsiapa dilahirkan anak baginya, maka jika ia 

ingin menyembelih (kambing untuk anaknya), maka 

hendaknya ia menyembelih.”
19

  

 

Adapun dalil diperbolehkannya pihak lain yang 

ingin meng‟aqiqahi atau membantu biaya ‟aqiqah anak 

tersebut adalah karena Rasulullah a dahulu pernah 

meng‟aqiqahi kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain 

p. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 

Ibnu ‟Abbas p; 

 ِٓ َ َغ ٌْ   ِٓ َُ َ كَّن َ  ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص َي  َّللَّن ْٛ َّْن َسُع أَ
ا َوْثًشا َوْثًشا َّ ُٙ ْٕ  َ ُ ِٓ َسِضَي  َّللَّن ُ َغْ  ٌْ  َٚ. 

”Rasulullah a meng‟aqiqahi Hasan dan Husain p, 

(masing-masing) satu kambing.”
20

 

                                                 
19

 HR. Abu Dawud : 2842. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 7630. 
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c. Jumlah hewan ‟aqiqah 

Untuk anak laki-laki ‟aqiqahnya dengan 

menyembelih dua ekor kambing dan untuk anak 

perempuan seekor kambing. Ini adalah pendapat Jumhur 

ulama‟, di antaranya adalah; Ibnu ‟Abbas, dan ‟Aisyah 

p. Ini juga pendapat Asy-Syafi‟i, Ahmad, Ishaq, dan 

Abu Tsaur n. Diriwayatkan dari „Aisyah i; 

 

ْْ يَُعكَّن  ُْ أَ ُ٘ َش ِْ َُ أَ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص َّْن َسُعَٛي  ََّللَّن أَ
َجاِسَيِح َشاجٌم  ٌْ   ِٓ  َ َٚ   ِْ َىاِفَ َرا ُِ  ِْ َِ َشاَذا ُغََل ٌْ   ِٓ  َ 

 

“Rasulullah a memerintahkan mereka agar ber‟aqiqah 

untuk bayi laki-laki (dengan) dua ekor kambing yang 

sepadan (umurnya) dan untuk anak perempuan seekor 

kambing.”
21

  

 

d. Waktu pelaksanaan ‟aqiqah 

Disunnahkan menyembelih „aqiqah pada hari 

ketujuh dari hari kelahirannya. Jika hari ketujuh 

terlewatkan, maka pada hari keempat belas dari 

kelahiran, jika terlewatkan, maka pada hari kedua puluh 

satu, atau kapan pun. Ini adalah pendapat Hanabilah. 

Diriwayatkan dari Buraidah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

                                                                                              
20

 HR. Abu Dawud : 2841. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1167. 
21

 HR. Ahmad dan Tirmidzi Juz 4 : 1513. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1166. 
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 َٚ ْحَذٜ  ْٚ ِْلِ ْٚ ِْلَْسَتَع َ ْشَشَج أَ ٌَِغْثٍع أَ َعِمْ َمُح ذُْزَتُح  ٌْ َ 
 َٓ  .ِ ْشِشْي

”Aqiqah disembelih pada hari ketujuh atau hari keempat 

belas atau hari kedua puluh satu.”
22

  

 

Berkata Imam Tirmidzi 5; 

“Yang diamalkan dari (hadits) ini oleh Ahli Ilmu, mereka 

menyukai meyembelih (hewan) „aqiqah untuk anak pada 

hari ketujuh. Jika tidak mampu pada hari ketujuh, maka 

pada keempat belas, jika tidak mampu, maka pada hari 

yang kedua puluh satu.”
23

 

 

e. Bacaan ketika menyembelih hewan ‟aqiqah 

Apabila seorang penyembelih hewan „aqiqah hanya 

mengucapkan basmallah saja, maka hal tersebut sudah 

mencukupi. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ْٛ ٍُ َٓ  َفُى  ْ ِٕ ِِ ْؤ ُِ  ِٗ ُْ ِت َياِذ ُر ْٕ ْْ ُو ِٗ ِإ  ْ ٍَ  َ ِ ُُ  َّللَّن ا ُرِوَش  ْع َّّن ِِ. 

 

“Maka makanlah hewan-hewan (yang halal) yang 

disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian 

beriman kepada ayat-ayat-Nya.”
24

  

                                                 
22

 HR. Baihaqi Juz 9 : 19076. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahiul Jami‟ish Shaghir : 4132 
23

 Sunan Tirmidzi, 4/1522. 
24

 QS. Al-An‟am : 118 
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Namun disunnahkan bagi orang yang akan 

menyembelih hewan ‟aqiqah tersebut untuk 

mengucapkan; 

 

َُّن  ُٙ ٍَّن ُ أَْوَثُش  ٌَ َٚ  َّللَّن  ِ ُِ  َّللَّن ٌََه ِتْغ  َٚ َه  ْٕ ِِ ِٖ ِز َ٘ َ ِمْ َمُح   
 ٍْ .ُفََل

 

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah dari-

Mu dan untuk-Mu ini adalah ‟aqiqahnya Fulan.”  

 

Atau mengucapkan; 

 

َُّن  ُٙ ٍَّن ُ أَْوَثُش  ٌَ َٚ  َّللَّن  ِ ُِ  َّللَّن ِزِٖ نَ ْ  َي إِ  َٚ  ٌََه ِتْغ َ٘ َ ِمْ َمُح   
 ٍْ .ُفََل

 

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah untuk-

Mu dan kepada-Mu ini adalah ‟aqiqahnya Fulan.”  

 

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 

‟Aisyah i, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َجاِسَيِح َشاجٌم  ٌْ   ِٓ  َ َٚ  ِْ َىاِفأََذا ُِ  ِْ َِ َشاَذا ُغََل ٌْ   ِٓ يَُعكُّذ َ 
 ِٓ  َ َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص ُي  َّللَّن ْٛ َ كَّن َسُع َٚ َلاَي  َٚ
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اَط  َّ ْْ يُ َش أَ َِ أَ َٚ اِتِع  ََ  ٌغَّن ْٛ ِٓ َي ِٓ َشاَذْ  ُ َغْ  ٌْ  َٚ  ِٓ َ َغ ٌْ  
  ْٛ ٌُ ْٛ ُل َٚ  ِٗ ِّ ٍَٝ  ْع  َ  ْٛ َلاَي  ْرَتُ  َٚ ِٗ  ْْلََرٜ  ْٓ َسْأِع  َ

ِٖ َ ِمْ َمُح  َز َ٘ ٌَْ َه  ِإ َٚ ٌََه  َُّن  ُٙ ٍَّن ُ أَْوَثُش  ٌَ َٚ َّللَّن  ِ ُِ  َّللَّن ِتْغ
 ٍْ  .ُفََل

 

”Di‟aqiqahkan untuk anak laki-laki dua ekor kambing 

yang sepadan (umurnya) dan untuk anak perempuan 

seekor kambing. (Kemudian) ‟Aisyah i berkata, 

”Rasulullah a telah meng‟aqiqahi untuk Hasan dan 

Husain masing-masing dua ekor kambing pada hari 

ketujuh dan beliau memerintahkan agar dihilangkan 

kotoran dari kepalanya (dicukur habis rambut kepalanya) 

dan beliau bersabda, ”Sembelihlah atas nama Allah dan 

ucapkanlah;  

 

َُّن  ُٙ ٍَّن ُ أَْوَثُش  ٌَ َٚ  َّللَّن  ِ ُِ  َّللَّن ِزِٖ نَ ْ  َي إِ  َٚ  ٌََه ِتْغ َ٘ َ ِمْ َمُح   
 ٍْ .ُفََل

 

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah untuk-

Mu dan kepada-Mu ini adalah ‟aqiqahnya Fulan.”
25

  

 

 

                                                 
25

 HR. Baihaqi Juz 9 : 19077. 
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f. Pembagian daging „aqiqah 

Hendaknya daging ‟aqiqah tersebut dibagi menjadi 

tiga bagian; satu bagian untuk keluarga, satu bagian 

untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan satu bagian 

untuk dibagi-bagikan kepada para tetangga. Berkata Ibnu 

Hazm 5; 

”Dikonsumsi, dibagikan, dan disedekahkan, semua ini 

hukumnya mubah, bukan wajib.”  

 

5. Memberi Nama Dengan Nama yang Disunnahkan 

Di dalam Islam nama memiliki arti penting 

terhadap sesuatu yang dinamai. Nama yang disandang 

oleh seseorang –dengan izin Allah q- memiliki pengaruh 

terhadap akhlak dan perilaku orang tersebut. Nama juga 

akan tetap digunakan ketika seorang telah memasuki 

alam Barzah. Bahkan pada Hari Kiamat seorang juga 

akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya, 

oleh karena itu hendaknya seorang memilihkan nama 

yang baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Ada beberapa 

fiqih yang berkaitan tentang masalah nama, antara lain : 

 
a. Pihak Yang berhak memberi nama 

Tidak ada perselisihan dikalangan ulama‟ bahwa 

yang paling berhak memberi nama kepada seorang anak 

adalah bapak dari anak tersebut. Rasulullah a sendiri 

(sebagai bapak) adalah yang memberi nama untuk anak-

anaknya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 
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 َُ  ْ ِ٘ ُِ أَِتْي ِإْتَش  ُٗ ِتاْع ْ ُر َّ ٌَم َفَغ َح ُغََل ٍَ  ْ ٍَّن ٌَِي  ٌ ٌَِذ  ُٚ 
 

“Semalam anakku lahir, maka aku memberi nama 

dengan nama bapakku; Ibrahim.”
26

 

 

Oleh karena itu jika terjadi perselisihan antara 

suami dan isteri tentang nama bagi anak mereka, maka 

yang lebih berhak memberi nama untuk anak tersebut 

adalah suami (bapak dari anak tersebut). 

 

b. Waktu pemberian nama 

Disunnahkan memberi nama anak pada salah satu 

di antara dua waktu berikut, yaitu : 

 

 Pada Hari Pertama 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َُ  ْ ِ٘ ُِ أَِتْي ِإْتَش  ُٗ ِتاْع ْ ُر َّ ٌَم َفَغ َح ُغََل ٍَ  ْ ٍَّن ٌَِي  ٌ ٌَِذ  ُٚ 
 

“Semalam anakku lahir, maka aku memberi nama 

dengan nama bapakku; Ibrahim.”
27

 

 

Dan hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. 

Ini adalah pendapat madzhab Syafi‟i dan pendapat inilah 

yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin 5. 

                                                 
26

 HR. Muslim Juz 4 : 2315. 
27

 HR. Muslim Juz 4 : 2315. 
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 Pada Hari Ketujuh 

Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ٝ َّّن يَُغ َٚ اِتِع  ََ  ٌغَّن ْٛ ُٗ َي ْٕ ِٗ يُْزَتُح َ  ٌٓم ِتَعِمْ َمِر َٙ ْشَذ َِ  َُ ُغََل ٌْ َ 
 ُٗ ٍَُك َسْأَع يُْ  َٚ. 

 

“Seorang anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; 

disembelih („aqiqahnya) pada hari ketujuh (dari 

kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) 

kepalanya.”
28

 

 

Namun jika seorang memberi nama bagi anaknya 

pada selain kedua waktu tersebut, maka hal itu 

diperbolehkan. Berkata Ibnul Qayyim 5; 

“Memberi nama (anak) pada hari pertama (ia) dilahirkan, 

boleh juga ditunda sampai hari ketiga, atau sampai 

pelaksanaan hari „aqiqah (hari ketujuh). Boleh sebelum 

atau sesudah hari tersebut, tergantung kebutuhan.”
29

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 

2837, dan Ibnu Majah : 3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4184. 
29

 Tuhfatul Maudud, 88. 
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c. Hukum sebuah nama 

Nama yang disandang oleh seseorang akan masuk 

pada salah satu di antara empat hukum berikut; termasuk 

nama yang diperbolehkan, disunnahkan, dimakruhkan, 

atau yang diharamkan. Berikut ini adalah perinciannya. 

 

I. Nama yang diperbolehkan 

Nama yang diperbolehkan adalah nama-nama yang 

tidak masuk pada ketegori; nama-nama yang 

disunnahkan, dimakruhkan, dan diharamkan. Dan hukum 

asal nama apapun adalah mubah (boleh), selama tidak 

termasuk nama yang dimakruhkan atau yang diharamkan. 

 

 

II. Nama yang disunnahkan 

Nama yang disunnahkan untuk digunakan bagi 

seseorang, antara lain:  

 

1. Nama „abdullah atau „abdurrahman 

Nama „Abdullah dan „Abdurahman adalah nama 

yang paling dicintai oleh Allah q. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Wahab Al-Jasymi y, Rasulullah 

a bersabda; 

 

 ِٓ َّ ْح َ ْثُذ  ٌشَّن َٚ  ِ ِ َ ْثُذ  َّللَّن ٌَٝ  َّللَّن اِء ِإ َّ  أََحةُّذ  ْْلَْع

 

“Nama yang paling dicintai Allah adalah „Abdullah dan 

„Abdurrahman.”
30

 

 

                                                 
30

 HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 161. 
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Terdapat sekitar tiga ratus orang sahabat yang 

menggunakan nama „Abdullah. Dan nama „Abdullah 

juga diberikan kepada bayi pertama kaum Muhajirin 

yang lahir di Madinah setelah hijrah dari Makkah, yaitu 

„Abdullah bin Zubair p. 

 

2. Nama penghambaan kepada Allah q dengan Asma‟ul 

Husna 

Misalnya; 

Abdul „Aziz : Hamba Dzat Yang Maha Mulia 

Abdul A‟la : Hamba Dzat Yang Maha Tinggi 

Abdul Ghafur : Hamba Dzat Yang Maha Pengampun 

Abdul Hakim : Hamba Dzat Yang Maha Bijaksana 
Abdul Halim : Hamba Dzat Yang Maha Penyabar 

Abdul Malik : Hamba Dzat Yang Maha Menguasai 

Abdul Wahhab : Hamba Dzat Yang Maha Pemberi 

Abdurrauf : Hamba Dzat Yang Maha Belas Kasih 

Abdussalam : Hamba Dzat Yang Maha Sejahtera 

Dan yang semisalnya. 

 

3. Nama Nabi dan Rasul 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Wahab Al-

Jasymi y, Rasulullah a bersabda; 

 

ِثَ اءِ  ْٔ اِء  ْْلَ َّ ْٛ  ِتأَْع ُّّذ  َذَغ

 

“Berilah nama dengan nama para Nabi.”
31

 

 

 

                                                 
31

 HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 1977. 



- 23 - 

Nama para Nabi dan Rasul antara lain : 

1. Adam   14. Harun 

2. Idris    15. Dawud 

3. Nuh    16. Sulaiman 

4. Hud    17. Ayyub 

5. Shalih   18. Ilyas 

6. Luth    19. Ilyasa‟ 

7. Ibrahim    20. Yunus 

8. Ismail    21. Zakaria 

9. Ishaq    22. Yahya 

10. Ya‟qub   23. Dzul Kiffli 

11. Yusuf    24. Isa 

12. Syua‟ib    25. Muhammad 

13. Musa 

 

4. Nama orang yang shalih 

 

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu‟bah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ ُٙ ٍَ َٓ َلْث  ْ ٌِِ ا َٚ ٌّصَّن  ُْ ِٙ ِثَ اِا ْٔ َْ ِتأَ ْٛ ُّّذ ْٛ  يَُغ ُْ َوأُ ُٙ  .ِإَّٔن

 

“Sesungguhnya mereka biasa memberi nama (anak-anak 

mereka) dengan nama-nama para nabi mereka dan 

orang-orang yang shalih sebelum mereka.”
32

 

 

Yang termasuk golongan orang-orang shalih 

adalah; para sahabat, tabi‟in, atba‟ut tabi‟in, dan para 

ulama‟. Misalnya; Umar, Utsman, „Ali, „Abbas, Jabir, 

                                                 
32

 HR. Muslim Juz 3 : 2135. 
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Muawiyah, Anas, Salman, „Aisyah, Hafshah, Sufyan, 

Fudhail, dan lain sebagianya. 

 

5. Nama sifat yang terpuji 

Nama sifat yang terpuji yang disunnahkan adalah 

harus memenuhi dua syarat, yaitu; berasal dari bahasa 

arab dan maknanya baik, jika ditinjau dari segi syari‟at 

dan bahasa. Berkata Syaikh Bakar Abu Zaid 2; 

“Bahwa nama bayi menumbuhkan sifat yang terpuji 

selama kedua syarat ini terpenuhi; berasal dari bahasa 

arab, dan konteks serta maknanya baik, jika ditinjau dari 

segi bahasa dan syari‟at.”
33

 

Misalnya; 

„Irfan  : Kebaikan 

Hanif  : Yang lurus 

Hafizhah : Wanita yang memelihara diri 

Dan sebagainya. 

 

III. Nama yang dimakruhkan 

Nama-nama yang dimakruhkan untuk digunakan 

bagi seseorang, antara lain : 

1. Nama yang dilarang di dalam hadits dan yang semisal 

dengannya 

Di antara nama-nama yang dilarang melalui hadits 

Rasulullah a adalah : 

Aflah  : Yang menang 

Rabah  : Yang beruntung 

Yasar  : Kiri 

Nafi  : Yang bermanfaat 

Najih  : Yang sukses 

                                                 
33

 Asy-Syarhul Mumti‟, 7/542. 
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Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub y, ia 

berkata; 

 

َي  ّ ِّ ْْ َُٔغ َُ أَ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص َي  َّللَّن ْٛ َٔا َسُع ا َٙ َٔ
َٔاِفعٍ  َٚ َيَغاٍس  َٚ َسَتاٍا  َٚ ٍََح  اٍء أَْف َّ َٕا ِتأَْسَتَعِح أَْع  .َسِلْ َم

 

“Rasulullah a melarang kami memberi nama kepada 

hamba sahaya kami dengan empat nama; Aflah, Rabah, 

Yasar, dan Nafi‟.”
34

  

 

Hikmah tidak diperbolehkannya menggunakan 

nama-nama tersebut adalah agar tidak menimbulkan 

pesimisme. Hal ini sebagainana diriwayatkan dari 

Samurah bin Jundub y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ََّل  َٚ َِٔجْ ً ا  ََّل  َٚ ََّل َسَتاًحا  َٚ َه َيَغاًس   َِ َّٓن ُغََل  َ ِّّ ََّل ذَُغ
ُي ََّل  ْٛ ُْ َفَ ُم ْٛ َٛ َفََل َيُى ُ٘ َُّن  ُي أََث ْٛ ٍََح َفِئَّٔنَه َذُم  أَْف

 

“Janganlah engkau namakan anakmu dengan Yasar, 

Rabah, Najih, dan Aflah. Karena sesungguhnya jika 

engkau bertanya, “Apakah disana ada dia?” Padahal ia 

tidak ada  disana, maka orang akan menjawab, “Tidak 

ada.”
35

  

 

                                                 
34

 HR. Muslim Juz 3 : 2136. 
35

 HR. Muslim Juz 3 : 2137. 



- 26 - 

Nama-nama yang semisal dengan nama-nama yang 

dilarang pada hadits di atas, adalah : 

Mubarak : Penuh barakah 

Muflih  : Selalu menang 

Khair  : Selalu baik 

Surur  : Selalu bahagia 

Ni‟mah : Kenikmatan 

 

Berkata Ibnul Qayyim 5; 

“Nama-nama berikut juga termasuk kategori nama-nama 

di atas; Mubarak, Muflih, Khair, Surur, Ni‟mah, dan 

semisalnya. Karena muatan makna yang tidak disukai 

oleh Rasulullah a dalam keempat nama di atas (Aflah, 

Rabah, Yasar, dan Nafi‟) terdapat pula dalam nama-nama 

tersebut. Karena dapat pula ditanyakan, “Apakah Khair 

(kebaikan) ada padamu?” “Apakah Surur (kebahagian) 

ada padamu?” “Apakah Ni‟mah (kenikmatan) ada 

padamu?” Seorang mungkin menjawab, “Tidak.” Maka 

hati orang pun akan merasa tidak berkenan dengan hal 

tersebut dan dapat menyimpan pesimisme. Sehingga 

menjadi bentuk ucapan yang tidak baik.”
36

 

 

2. Nama yang memiliki makna yang buruk 

Seperti; 

Harb  : Perang 

Murrah : Pahit) 

Zhalim  : Yang zhalim 

Dan yang semisalnya. 

 

 

                                                 
36

 Tuhfatul Maudud. 



- 27 - 

3. Nama hewan yang dikenal dengan sifat jelek 

Seperti; 

Kalb  : Anjing 

Himar  : Keledai 

Hayyah : Ular 

Dan semisalnya. 

 

4. Nama orang-orang yang sombong 

Seperti; Fir‟aun, Qarun, Haman. Dan lain 

sebagainya. 

 

5. Nama malaikat 

Seperti; Jibril, Mikail, Israfil, dan selainnya. 

Berkata Asyhab 5; 

“Imam Malik 5 pernah ditanya tentang seorang yang 

memberi nama anaknya dengan Jibril. Beliau tidak 

menyukainya dan tidak tertarik sama sekali.”
37

 

Kecuali nama Malik, karena nama ini bersekutu 

antara nama manusia dengan nama malaikat. Dan banyak 

sahabat Rasulullah a yang namanya Malik. 

 

6. Nama surat dalam Al-Qur-an 

Misalnya; Furqan, Hamim, Thaha, Yasin, dan 

semisalnya. 

 

7. Nama yang dikaitkan dengan agama 

Misalnya; Dhiyauddin, Izzuddin, Muhyiddin, 

Nashiruddin, Nuruddin, Qamaruddin, Syamsuddin, Nurul 

Islam, Saiful Islam, dan semisalnya. 

 

                                                 
37

 Tuhfatul Maudud. 
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8. Nama-nama yang merangsang syahwat 

Seperti; 

Nuhad  : Wanita yang montok payudaranya. 

Ghadat  : Wanita yang halus, lunak, gemulai. 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

 

َٔاِصُش  َٚ  ِٓ ْي ْ ِي  ٌذَّن ُِ َٚ  ِٓ ْي َ ُح ِتـ ِ ضُّذ  ٌّذِ ِّ ُص  ٌرَّنْغ ْٛ َفََل َيُج
 ِٓ ْي ٌَم . . .  ٌّذِ ا َٙ ِع َٚ َصايٌم  ِٚ  ًُ ْث ِِ ٌَِه  َوَز َٚ  ُٖ َٛ  َْٔ َٚ

َٕحٌم  ِفْر َٚ َغاَدجٌم  َٚ ادٌم  َٙ ُٔ ٌَِه . . . . َٚ َٛ َر  َْٔ َٚ. 

 

“Maka tidak diperbolehkan memberi nama dengan; 

Izzuddin, Muhyiddin, Nashiruddin, dan semisalnya. Dan 

termasuk juga di dalamnya seperti; Wishal, Siham, 

Nuhad, Ghadat, Fitnah, dan semisalnya.”
38

 

 

9. Nama asing dari orang kafir, yang nama tersebut 

khusus untuk mereka 

Karena di antara bentuk bara‟ (berlepas diri) 

terhadap orang kafir adalah dengan tidak memberi nama 

dengan nama-nama orang kafir. Hal ini berdasarkan 

keumuman hadits dari Ibnu „Umar p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ ُٙ ْٕ ِِ  َٛ ُٙ ٍَ َف ْٛ َٗ ِتَم ْٓ َذَشثَّن َِ. 

 

                                                 
38

 As-Silsilah Ash-Shahihah, 1/216. 
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“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia 

termasuk golongan mereka.”
39

 

 

Di antara nama orang kafir, antara lain; Cruz, 

Diego, Franciscus, George, Tom, Victor, Xaverius, 

Margaretha, Suzan, dan semisalnya. 

 

10. Nama yang tersusun (ganda) 

Misalnya; Muhammad Ahmad, Muhamad Sa‟id, 

Muhammad Haris, dan semisalnya. 

 

IV. Nama yang diharamkan 

Nama-nama yang diharamkan adalah : 

 

1. Nama yang mengandung penghambaan kepada selain 

Allah q 

Para ulama‟ telah bersepakat atas diharamkannya 

nama-nama yang  mengandung penghambaan kepada 

selain Allah q. Misalnya; 

 

Abdul Ka‟bah : Hamba Ka‟bah 

„Abdul Uzza : Hamba Uzza  

Abdun Nabi : Hamba Nabi 

Abdurrasul : Hamba Rasul 

Addussyamsi : Hamba Matahari 

Dan sebagainya. 

 

 

 

 

                                                 
39

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4031. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1269. 
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2. Nama yang khusus untuk Allah q 

Seperti; Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan 

semisalnya. Diperbolehkan menggunakan nama-nama 

tersebut dengan ditambah dengan kata „Abdul. Misalnya; 

„Abdul Bari, Abdul Khaliq, Abdurrahman, Abdurrahim, 

dan semisalnya. 

 

3. Nama berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah 
q 

Misalnya; Lata, Uzza, Isaf, Nailah, Hubal, Brahma, 

Siwa, Wisnu, dan sebagainya. 

 

4. Nama setan 

Seperti; Khinzab, Walhan, Al-A‟war, Al-Ajda‟, dan 

semisalnya. 

 

5. Nama rajanya para raja dan yang semisal dengannya 

Karena rajanya para raja adalah Allah q. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 
 

ََلنِ  ِْ ُه  ْْلَ ٍِ َِ  ٝ َّّن ًٌم ذَُغ ِ َسَج َذ  َّللَّن ْٕ  ِ ٍُ ََٕع  ْع َّْن أَْخ  ََّل  ِإ
ًَّن  َج َٚ ُ َ ضَّن  ٌَِه ِإَّلَّن  َّللَّن ا َِ. 

 

“Sesungguhnya serendah-rendah nama disisi Allah 

adalah seorang yang bernama raja diraja, (padahal) 

tidak ada raja (diraja) kecuali Allah r.”
40

 

                                                 
40

 HR. Bukhari Juz 5 : 5852 dan Muslim Juz 3 : 2143, lafazh ini 

miliknya. 
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Adapun nama yang semisal dengan rajanya para 

raja adalah : 

  

Syahansah  : Raja Diraja 

Sulthanus Salathin : Raja Diraja 

Hakamul Hukkam : Hakim dari seluruh hakim 

Qadhil Qudhat  : Hakim segala hakim 

Dan yang lainnya. 

 

Termasuk yang diharamkan pula adalah nama 

khusus untuk Rasulullah a, seperti; 

 

Sayyidun Nas  : Pemimpin manusia 

Sayyid Walad Adam : Pemimpin anak cucu Adam 

Dan yang lainnya. 

 

Berkata Ibnul Qayyim 5; 

“Demikian pula haramnya menggunakan nama Sayyidun 

Nas (pemimpin manusia), Sayyidul Kul, begitu pula 

haramnya menggunakan nama dengan Sayyid Walad 

Adam (pemimpin anak cucu Adam), karena nama ini 

khusus untuk Rasulullah q. Beliau adalah Sayyid Walad 

Adam, sehingga tidak diperbolehkan seorang pun 

memberi nama kepada orang lain dengan nama ini.”
41

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Tuhfatul Maudud. 
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PENDIDIKAN ANAK 

FASE USIA 0 TAHUN s/d 3 TAHUN 
 

 

Pendidikan anak pada fase setelah kelahiran hingga 

usia tiga tahun, antara lain adalah : 

 

1. Mengajarkan Dasar-dasar Tauhid 

Tauhid merupakan hak Allah q atas para hamba-

Nya. Sehingga dasar-dasar tauhid perlu ditanamkan 

kepada anak semenjak usia dini, seperti; mengajarkan 

bahwa yang menciptakan langit adalah Allah q, Allah q 

berada di atas langit, jika ingin sembuh meminta kepada 

Allah q, dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari 

„Abdullah bin „Abbas p, ia berkata, Nabi a bersabda 

kepadanya; 

 

اٍخ  َّ ٍِ َه َو ُّ ٍِّ َُ ِإِّْٔي أَُ  َ َيْ َفْظَه  : َيا ُغَلَ ِ ْحَفِظ  َّللَّن
ِإَر   َٚ  َ ٌَْد َفاْعأَِي  َّللَّن َه  ِإَر  َعأَ َ٘ ُٖ ذَُجا َ َذِجْذ ِ ْحَفِظ  َّللَّن

ْٓ ِتاَّللَّنِ  َْٕد َفاْعَرِع   ْعَرَع

 

”Wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu 

beberapa kalimat; Jagalah Allah, niscaya Dia akan 

menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan 

mendapati Dia di hadapanmu. Jika engkau meminta, 

maka mintalah kepada Allah. Jika engkau minta 



- 33 - 

pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada 

Allah.”
42

 

 

2. Mengajarkan Adab-adab Islam 

Pada masa ini anak perlu pembiasaan-pembiasaan 

yang baik, maka hendaknya orang tuanya mengajarkan 

adab-adab Islam sehari-hari kepada anak tersebut dan 

membimbingnya agar terbiasa melakukan adab-adab 

Islam. Ada beberapa adab Islam yang dapat diajarkan 

kepada anak pada usia ini, di antaranya : 

 

a. Adab ketika makan 

Adab ketika makan adalah : 

 

 Duduk ketika makan 

Duduk yang terbaik ketika makan adalah seperti 

duduk ketika duduk antara dua sujud dalam shalat. 

Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah a. 

Sebagaimana diriwayatkan dari „Abdullah bin Busr y, ia 

berkata; 

 

َُ َشاجً  ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ٌٍَِّٕنِثّيِ َص َذْيُد  ْ٘ َفَجَثٝ . أَ
 ًُ ِٗ َيْأُو ٍَٝ ُسْوَثَرْ   َ َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص ُي  َّللَّن ْٛ . َسُع

َغُح  َفَماَي :  َفَماَي أَْ َش ِتيٌم  ٍْ َج ٌْ   ِٖ ِز َ٘ ا ْي  : َِ ِٕ ٍَ َ َجَع َّْن  َّللَّن ِإ
ْ ًذ  ِٕ ْي َجثَّناًس  َ  ِٕ ٍْ ُْ َيْجَع ٌَ َٚ ا   َّ  .َ ْثًذ  َوِشْي

                                                 
42

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2516, ia berkata, hadits ini Hasan Shahih. 
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“Aku memberikan hadiah kepada Nabi a (daging) 

kambing. Lalu beliau langsung melipat kakinya (dan) 

makan. Seorang badui bertanya, ”Duduk apa ini?” 

Rasulullah a menjawab, “Sesungguhnya Allah 

menjadikanku hamba yang mulia dan tidak menjadikanku 

seorang yang sombong dan angkuh.”
43

 

 

 Tidak meniup makanan dengan nafas 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin Abu Qatadah, dari 

bapaknya y; 

 

َظ ِفي  َٕفَّن ْْ َيَر ٝ أَ َٙ َٔ  َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن َّْن  ٌَّٕنِثيَّن َص أَ
َٔاءِ   . ْْلِ

 

“Bahwa Nabi a melarang bernafas di dalam wadah 

(makanan).”
44

 

 

 Membaca basmalah dan berdoa 

Hendaknya membaca basmalah terlebih dahulu 

sebelum memulai makan. Dan jika ia lupa membaca 

basmalah pada permulaan makannya, maka hendaknya ia 

mengucapkan; 

  

 ِٖ َٚ ِخِش  ِٗ ٌِ َّٚن ِ ِفْي أَ ُِ  َّللَّن  ِتْغ

“Dengan nama Allah, di awal dan di akhirnya.”
45

 

                                                 
43

 HR. Ibnu Majah : 3263. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 1740. 
44

 HR. Muslim Juz 1 : 267. 
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Lalu membaca doa makan, dengan mengucapkan; 

  

 ُٗ ْٕ ِِ َٕا َخْ ًش   ّْ أَْطِع َٚ  ِٗ َٕا ِفْ  ٌَ َُّن َتاِسْن  ُٙ ٍَّن ٌَ  

 

“Ya Allah, berikanlah keberkahan pada (makanan) ini. 
Dan berilah kami makanan yang lebih baik dari 

makanan (ini).”
46

 

 

Adapun jika akan meminum susu, maka doa yang 

diucapkan adalah; 

 

 ُٗ ْٕ ِِ َٔا  ِصْد َٚ  ِٗ َٕا ِفْ  ٌَ َُّن َتاِسْن  ُٙ ٍَّن ٌَ  

 

“Ya Allah, berikanlah keberkahan pada (minuman) ini. 

Dan berilah kami tambahan dari susu tersebut.”
47

 

 

 Makan dan minum dengan tangan kanan 

Makan dan minum dengan tangan kanannya 

hukumnya adalah wajib. Sebagaimana diriwayatkan dari 

„Umar bin Abi Salamah y, ia berkata; 

 

                                                                                              
45

 HR.Tirmidzi Juz 4 : 1858. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 1323. 
46

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3455. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 
47

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3455. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 
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 ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص ِي  َّللَّن ْٛ ا ِفْي ِحْجِش َسُع ًِ ُْٕد ُغََل ُو
ٌِْي  ْ َفِح َفَماَي  َْٔد َيَذ َّن َذِطْ ُش ِفي  ٌّصَّن َوا َٚ  َُ ٍَّن َع َٚ
 َ ُِّ  َّللَّن َُ َع َُ َيا ُغََل ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص ُي  َّللَّن ْٛ َسُع

ْ َه  ٍِ ا َي َّّن ِِ  ًْ ُو َٚ َه  ِٕ  ْ ِّ ًْ ِتَ  ُو َٚ 

 

“Aku dahulu adalah seorang anak yang berada dalam 

pemeliharaan Rasulullah a. Dan tanganku terburu-buru 

masuk ke dalam nampan. Maka Rasulullah a bersabda 

kepadaku, “Wahai anak, bacalah bismillah, makanlah 

dengan tangan kananmu, dan makanlah yang dekat 

denganmu.”
48

  

 

 Berdoa Setelah Selesai Makan 

Setelah selesai makan disunnahkan untuk membaca 

doa; 

 

ََ ِٗ ٌِ ُذ  ّْ  َ ٌْ َ em ٍي ْٛ ْٓ َغْ ِش َح ِِ  ِٗ  ْ ِٕ َسَصَل َٚ َز   َ٘ ْي  ِٕ َّ   ٌَّنِزْ  أَْطَع
جٍ  َّٛن ََّل ُل َٚ  ْٝ

ِّٕ ِِ 

 

“Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan 

ini dan telah memberiku rizki, tanpa daya dan upaya 

dariku.”
49

 

                                                 
48

 HR. Bukhari Juz 5 : 5061. 
49

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3458 dan Ibnu Majah : 3285. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1989. 
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Keutamaannya membaca doa tersebut adalah 

sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan 

dari Sahl bin Muadz bin Anas Al-Juhni, dari bapaknya 

y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ا َفَماَي  ًِ ًَ َطَعا ْٓ أََو َز  :  َِ َ٘ ْي  ِٕ َّ ََََخ  ٌَّنِزْ  أَْطَع ِٗ ٌِ ُذ  ّْ  َ ٌْ َ 
 ََ ا َذَمذَّن َِ  ُٗ ٌَ ٍج  ُغِفَش  َّٛن ََّل ُل َٚ  ْٝ

ِّٕ ِِ ٍي  ْٛ ْٓ َغْ ِش َح ِِ  ِٗ  ْ ِٕ َسَصَل َٚ
 ِٗ ِث ْٔ ْٓ َر ِِ. 

 

“Barangsiapa yang telah selesai makan dan ia 

mengucapkan, “Segala puji bagi Allah yang telah 

memberiku makanan ini dan telah memberiku rizki, 

tanpa daya dan upaya dariku.” Maka dosanya yang telah 

lalu akan diampuni.”
50

 

 

b. Adab ketika berpakaian 

Adab ketika hendak berpakaian adalah : 

 

 Mendahulukan bagian yang kanan 

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 

‟Aisyah i, ia berkata; 

 

                                                 
50

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3458 dan Ibnu Majah : 3285. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1989. 
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ُٓ ِفْي  ُّّذ ُٗ  ٌرَّنَ  َُ يُْعِجُث ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن َْ  ٌَّٕنِثيُّذ َص َوا
 ِٗ ٍِّ ِٗ ُو ِٔ ِفْي َشْأ َٚ  ِٖ ِس ْٛ ُٙ َط َٚ  ِٗ ٍِ َذَشجُّذ َٚ  ِٗ ٍِ َٕعُّذ َذ

“Nabi y suka mendahulukan yang kanan dalam; 

memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam 

segala hal.”
51

 

 

 Berdoa ketika memakai pakaian  

Dengan membaca; 

 

ْٓ َغْ ِش  ِِ  ِٗ  ْ ِٕ َسَصَل َٚ َب  ْٛ َز   ٌثَّن َ٘ ِْٔي  ِ  ٌَّنِزْ  َوَغا ُذ َّلِلَّن ّْ  َ ٌْ َ 
ج َّٛن ََّل ُل َٚ ْي  ِّٕ ِِ ٍي  ْٛ  َح

“Segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian ini dan 

menganugerahkannya kepadaku, tanpa daya dan upaya 

dariku.” 

 

Keutamaan membaca doa tersebut adalah sebagaimana 

sabda Rasulullah a; 

 

شَ  ا َذأَخَّن َِ َٚ  ِٗ ِث ْٔ ْٓ َر ِِ  ََ ا َذَمذَّن َِ  ُٗ ٌَ  ُغِفَش 

“Maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu 

dan yang akan datang.”
52

 

                                                 
51

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 166, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 268. 
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c. Adab ketika hendak tidur 

Adab ketika hendak tidur adalah : 

 

 Membaca doa sebelum tidur 

Dengan membaca; 

 

أَْحَ ا  َٚ ُخ  ْٛ ُِ َُّن أَ ُٙ ٍَّن َه  ٌ ِّ  ِتاْع

 

“Dengan nama-Mu aku mati dan hidup.”
53

 

 

 Berdoa ketika bangun tidur 

Dengan membaca; 

 

ََ ِٗ ٌِ ُذ  ّْ  َ ٌْ َ ”a ِس ْٛ ِٗ  ٌُّٕذُش  ٌَْ ِإ َٚ َٕا  اَذ َِ ا أَ َِ َٔا َتْعَذ     ٌَّنِزْ  أَْحَ ا

 

“Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami 

setelah mematikan kami. Dan kepada-Nya lah (kami) 

dibangkitan.”
54

 

 

 

 

 

                                                                                              
52

 HR. Abu Dawud : 4023. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6086. 
53

 HR. Bukhari Juz 5 : 5965. 
54

 HR. Bukhari Juz 5 : 5965. 
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3. Mengajarkan Kebaikan Dengan Permainan dan 

Canda 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y, 

ia berkata; 

 

ًٍُما  َٓ  ٌَّٕناِط ُخ َُ أَْحَغ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن َْ  ٌَّٕنِثيُّذ َص َوا
 ًُ ُٗ َفِطْ  ْ ٍش َلاَي أَْحِغُث َّ  ُ ْٛ ُٗ أَتُ ٌَ ٌِْي أَخٌم يَُماُي   َْ َوا َٚ

ًَ  ٌُّٕذَغْ ُش ُٔ َ  ا َفَع َِ ْ ٍش  َّ َْ ِإَر  َجاَء َلاَي َيا أََتا ُ  َوا سٌم ْ  َٚ
 ِٗ َعُة ِت ٍْ َْ َي  َوا

 

“Nabi a adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan 

aku mempunyai saudara laki-laki yang dipanggil (dengan 

kunyah) Abu Umair –dan ia sudah disapih.– Jika beliau 

datang ke rumah(ku), beliau berkata, “Wahai Abu 

„Umair, apa yang telah dilakukan oleh Nughair?” 

Nughair (adalah seekor burung kecil) yang dipakai 

bermain oleh Abu ‟Umair (lalu burung kecil tersebut 

mati).”
55

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 HR. Bukhari Juz 5 : 5850, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 

333, Abu Dawud : 4969, dan Ibnu Majah : 3720. 
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4. Memberikan Hadiah Kepada Anak 

Terutama jika anak tersebut berhasil melakukan 

sesuatu kebaikan, sebagai apresiasi terhadap apa yang 

telah dilakukannya. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p; 

 

َُّن  ِٗ ثُ  َْٕ  ْ َ ٍَٝ ا َ  َٙ َضَع َٚ َشِج  ّْ َسِج  ٌثَّن ْٛ َْ ِإَر  أُِذَي ِتَثاُو َوا
 ِٗ ٍَٝ َشِفَرْ  َلاَي )َ  َٚ  : ُٖ َٔا  ِخَش ُٗ َفأََس ٌُ َّٚن َٕا أَ ا أََسْيَر َّ َُّن َو ُٙ ٍَّن ٌَ 

 ِْ ْثَ ا َٓ  ٌّّصِ ِِ  ُٖ َذ ْٕ  ِ ُْ ْٛ ْٓ َيُى َِ  ِٗ َُّن َيْعِطْ   (ثُ

 

“Jika (Rasulullah a) dibawakan bakurah
56

 kurma, maka 

beliau meletakkannya di hadapannya dan disampingnya. 

Lalu beliau bersabda, “Ya Allah, sebagaimana Engkau 

perlihatkan kepadaku awalnya, maka perlihatkan 

kepadaku yang akhirnya.” Kemudian beliau memberikan 

kepada anak-anak yang berada disekitar beliau.”
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Bakurah adalah buah yang pertama kali di panen. 
57

 HR. Ibnu Sunni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami‟ : 4323. 
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5. Mengajarkan Kejujuran Kepada Anak 

Orang tua hendaknya mengajarkan kejujuran 

kepada anak. Di antaranya adalah dengan menepati apa 

yang dijanjikan kepada anak-anaknya. Karena hal ini 

sebagai landasan dalam menanamkan kejujuran kepada 

anak. Dan sifat jujur nantinya akan membawa kepada 

kebaikan. diriwayatkan dari „Abdullah (bin Mas‟ud) y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َجَّٕنِح  ٌْ   ٌَٝ ِذٜ ِإ ْٙ ِثشَّن َي ٌْ َّْن   ِإ َٚ ِثّشِ  ٌْ   ٌَٝ ِذٜ ِإ ْٙ ْذَق َي َّْن  ٌّّصِ ِإ
ْيًما  ٌََ ّْصُذُق َحرَّنٝ يُْىَرَة ِصّذِ  ًَ ُج َّْن  ٌشَّن ِإ َٚ 

 

“Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan 

dan kebaikan menunjukkan kepada Surga. Sesungguhnya 

seorang selalu belaku jujur hingga dicatat disisi Allah 

sebagai orang yang jujur.”
58
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 HR. Bukhari Juz 5 : 5743 dan Muslim Juz 4 : 2607. 
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PENDIDIKAN ANAK 

FASE USIA 4 TAHUN s/d 9 TAHUN 
 

 

Pendidikan anak pada fase usia empat tahun hingga 

sembilan tahun, antara lain adalah : 

 

1. Mengajarkan Masalah Shalat 

Shalat merupakan tiang agama. Sehingga shalat 

perlu diajarkan kepada anak sejak kecil. Rasulullah a 

bersabda; 

 

  َٓ  ْ ِٕ َٕاُء َعْثَع ِع ُْ أَْت ُ٘ َٚ ََلِج  ُْ ِتاٌّصَّن ََّلَدُو ْٚ ْٚ  أَ ُش ُِ
  ْٛ ُل َفّشِ َٚ   َٓ  ْ ِٕ َٕاُء َ ْشَش ِع ُْ أَْت ُ٘ َٚ ا  َٙ  ْ ٍَ  َ ُْ ُ٘ ْٛ َٚ ْضِشتُ

َ اِجعِ  َّ ٌْ ُْ ِفي   ُٙ َٕ  .َتْ 

 

“Perintahkanlah anak-anak kalian (untuk melaksanakan) 

shalat ketika telah berusia tujuh tahun, dan pukullah 

mereka (untuk melaksanakan shalat setelah mencapai 

usia sepuluh tahun (jika mereka enggan). Dan pisahkan 

tempat tidur mereka.”
59

 

 

 

 

                                                 
59

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 495, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 298. 
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2. Mengajarkan Akhlak yang Mulia 

Pada usia ini orang tua perlu mengajarkan akhlak-

akhlak yang mulia kepada anaknya. Di antara bentuk 

akhlak yang mulia adalah : 

 

a. Tidak mengganggu (  (  ْْلََرَٜوفُّذ 

Hendaknya anak dibiasakan untuk tidak 

mengganggu saudara dan temannya. Diriwayatkan dari 

Abu Syuraih, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 ِ َٚ َّللَّن   ُٓ ِِ ِ ََّل يُْؤ َٚ َّللَّن   ُٓ ِِ ِ ََّل يُْؤ ًَ ََّل َٚ َّللَّن ُٓ  ِلْ  ِِ :   يُْؤ
 ََ ِ  َلاَي َٚ َي  َّللَّن ْٛ ُٗ :  ْْ َيا َسُع َٛ ِاَم ُٖ َت ُٓ َجاَس َِ   ٌََّنِزْ  ََّل َيْأ

 

“Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, 

demi Allah tidak beriman.” Ditanyakan, “Siapa wahai 

Rasulullah?” Beliau menjawab, “Seorang yang 

tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.”
60
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 HR. Bukhari Juz 5 : 5670. 



- 45 - 

b. Bersikap dermawan (  (  ٌَّٕنَذَٜتْزيُ 

Anak hendaknya dibiasakan untuk bersikap 

dermawan terhadap saudara dan temannya. Diriwayatkan 

dari „Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

َد  ٌَّٕناِط  َٛ َُ أَْج ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص ُي  َّللَّن ْٛ َْ َسُع َوا
َخْ شِ  ٌْ  ِتا

 

“Rasulullah a adalah orang yang paling dermawan 

dalam kebaikan.”
61

 

 

c. Bersikap ramah ( ِٗ َطََلَلحُ  ْج َٛ ٌْ   ) 

Hendaknya anak dibimbing untuk bersikap ramah 

ketika bertemu dengan saudara dan temannya. 

Diriwayatkan dari Abu Dzar y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

 

َمٝ أََخاَن  ٍْ ْْ َذ ْٛ أَ ٌَ َٚ ِف َشْ ً ا  ْٚ ْعُش َّ ٌْ   َٓ ِِ َّْن  ََّل َذْ ِمَش
ٍك  ٍْ ٍٗ َط ْج َٛ  ِت

 

“Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun, 

walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah 

yang ceria.”
62

 

                                                 
61

 HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308, lafazh ini 

miliknya. 
62

 HR. Muslim Juz 4 : 2626. 
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3. Membiasakan Anak-Anak Untuk Senantiasa 

Berada di Dalam Rumah Ketika Hari Mulai Malam 

Karena ketika malam mulai datang, setan pun 

mulai berkeliaran. Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah 

p, Rasulullah a bersabda; 

َّْن  ُْ َفِئ َُٔى ْٛ  ِصْثَ ا ُْ َفَىفُّذ َغْ ُر ِْ ْٚ أَ ًُ أَ  ْ ٍَّن ََٕح  ٌ َْ َج ِإَر  َوا
َِٕ زٍ  َرِشُش ِحْ  ْٕ َٓ َذ َ اِطْ    ٌشَّن

 

“Jika malam mulai datang atau (ketika) sore hari, maka 

tahanlah anak-anak kalian (di rumah). Kerena saat itu 

setan sedang berkeliaran.”
63

 

 

4. Memotivasi Anak Agar Percaya Diri 

Orang tua hendaknya menanamkan rasa percayadiri 

pada jiwa anaknya, seperti memotivasi untuk; berani 

tampil ke depan, menjawab pertanyaan, dan yang 

semisalnya, Diriwayatkan dari Ibnu p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ًُ َث َِ ا  َٙ ِإَّٔن َٚ ا  َٙ َسَل َٚ َجِش َشَجَشجٌم ََّل َيْغُمُط  َٓ  ٌشَّن ِِ َّْن  ِإ
َلَع  ٌَّٕناُط ِفْي َشَجِش  َٛ َي َف ِ٘ ا  َِ ِْٔي  ْٛ ُِ َفَ َذثُ ٍِ ْغ ُّ ٌْ  

ُح  ٍَ َْٕخ ٌْ ا   َٙ َْٔفِغْي أََّٔن َلَع ِفْي  َٚ َٚ  ِ َٛ ِدْ  َلاَي َ ْثُذ  َّللَّن َث ٌْ  
                                                 
63

 HR. Bukhari Juz 3 : 3128 dan Muslim Juz 3 : 2012, lafazh ini 

milik keduanya. 
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ِ َلاَي  َي  َّللَّن ْٛ َي َيا َسُع ِ٘ ا  َِ َٕا  ْٛ  َحَذْث َُّن َلاٌُ َفاْعَرْ َ ْ ُد ثُ
 ْْ َش َلاَي ِْلَ َّ ٌُِع ٌَِه  ُح َلاَي َفَزَوْشُخ َر ٍَ َي  ٌَّٕنْخ ِ٘ َفَماَي 

َوَز  َٚ ْٓ َوَز   ِِ ٌَيَّن  ُح أََحةُّذ ِإ ٍَ َي  ٌَّٕنْخ ِ٘ َد  ٍْ َْ ُل ْٛ  .َذُى

 

“Sesungguhnya di antara pohon-pohon ada pohon yang 

daunnya tidak jatuh, itulah perumpamaan seorang 

muslim. Beritahukanlah kepadaku (pohon) apakah itu?” 

Orang-orang menyangka (bahwa pohon tersebut adalah) 

pohon padang pasir. „Abdullah (bin „Umar) p berkata, 

“Terlintas di dalam hatiku bahwa (pohon) yang dimaksud 

adalah pohon kurma. Namun aku malu (untuk 

mengungkapkannya).” Kemudian orang-orang berkata, 

“Beritahukan kepada kami (pohon) apakah itu, wahai 

Rasulullah?” Rasulullah a bersabda, “Pohon kurma.” 

Berkata Ibnu „Umar p, “Aku menceritakan yang 

demikian itu kepada „Umar y.” Lalu „Umar y berkata, 

“Seandainya engkau menjawab bahwa pohon tersebut 

adalah pohon kurma, niscaya hal itu lebih aku sukai 

daripada ini dan itu.”
64
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 HR. Bukhari Juz 1 : 61 dan Muslim Juz 4 : 2811, lafazh ini 

miliknya. 
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5. Mengajarkan Sikap Menjaga Amanah 

Handaknya orang tua mengajarkan kepada anaknya 

agar menjalankan dan menjaga amanah yang dibebankan 

kepada anaknya tersebut. Sehingga ketika anak tersebut 

telah tumbuh dewasa, maka ia akan menjadi orang yang 

dapat memikul amanah dan tanggung jawab. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

َعُة  ٌْ َٔا أَ أَ َٚ  َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص ُي  َّللَّن ْٛ ٍَيَّن َسُع أََذٝ َ 
ٌَٝ َحاَجٍح  ْي ِإ ِٕ َٕا َفَثَعَث  ْ ٍَ  َ َُ ٍَّن ِْ َلاَي َفَغ ا َّ ٍَ ُغ ٌْ َع   َِ

ُد  ٍْ ا َحْثُغَه ُل َِ ٌَْد  ا ِجْ ُد َلا َّّن ٍَ ْي َف ِِّ ٍَٝ أُ َفأَْتَطْأُخ َ 
ٌَْد  ٌَِ اَجٍح َلا  َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص ُي  َّللَّن ْٛ ْي َسُع ِٕ َتَعَث
ِي  ْٛ َٓ ِتِغّشِ َسُع ٌَْد ََّل َذَ َذْث ا ِعٌش َلا َٙ ُد ِ َّٔن ٍْ ُٗ ُل ا َحاَجَر َِ

 ْٛ ٌَ  ِ َٚ َّللَّن َٔظٌم  َُ أََحًذ  َلاَي أَ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص  َّللَّن
ٌََ َذْثُرَه َيا َثاِتُد  ِٗ أََحًذ    .َحَذْثُد ِت

 

“Rasulullah a mendatangiku (ketika) aku sedang 

bermain bersama dua orang anak. Maka Nabi a 

mengucapkan salam kepada kami. Beliau mengutusku 

untuk suatu keperluan (yang menyebabkan) aku 

terlambat (pulang) ke (rumah) ibuku. Ketika aku sudah 

sampai (rumah), ibuku (Ummu Sulaim i) berkata, “Apa 

yang menahanmu (sehingga engkau terlambat)?” Aku 

menjawab, “Aku diutus oleh Rasulullah a untuk suatu 

keperluan.” Ibuku bertanya, “Apa keperluannya?” Aku 
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menjawab, “(keperluan tersebut) rahasia” Ibuku berkata, 

“(Kalau begitu) janganlah engkau ceritakan (tentang) 

rahasia Rasulullah a kepada seorang pun.” Kemudian 

Anas y berkata, “Demi Allah, seandainya aku 

menceritan tentang hal itu kepada seseorang, niscaya 

akan aku ceritakan kepadamu, wahai Tsabit.”
65

 

 

6. Mengajarkan Keadilan Terhadap Anak-anak 

Handaknya orang tua mengajarkan keadilan kepada 

anak-anaknya, dengan membiasakan berlaku adil kepada 

mereka. Sehingga dengan demikian tidak akan 

menimbulkan rasa iri dan dengki di antara anak-anaknya. 

Adil bukan berarti membagi sama rata, namun adil 
adalah memberikan sesuai dengan proporsinya. 

Diriwayatkan dari Nu‟man bin Basyir y, ia berkata; 

 

َٚ َحَح ََّل  ُْٕد َس َشُج ِت ّْ ٌَْد َ  ِْٔي أَِتْي َ ِط َّنًح َفَما أَْ َطا
 َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص َي  َّللَّن ْٛ َذ َسُع ِٙ أَْسَضٝ َحرَّنٝ ذُْش

ِْٔي  َُ َفَماَي ِإ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص َي  َّللَّن ْٛ َفأََذٝ َسُع
 ْْ ْي أَ ِٕ َشْذ َِ َٚ َحَح َ ِط َّنًح َفأَ ِْٕد َس َشَج ِت ّْ  َ ْٓ ِِ ْي  ِٕ أَْ َطْ ُد  ْت

 ًَ ْث ِِ ٌَِذَن  َٚ ِ َلاَي أَْ َطْ َد َعاِاَش  َي  َّللَّن ْٛ َذَن َيا َسُع ِٙ أُْش

                                                 
65

 HR. Muslim Juz 4 : 2482. 
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ُْ َلاَي  ََّلِدُو ْٚ َٓ أَ ْٛ  َتْ  َٚ ْ ِذٌُ  َ َز  َلاَي ََّل َلاَي َفاذَّنُمٛ   َّللَّن َ٘
 ُٗ َر  .َفَشَجَع َفَشدَّن َ ِط َّن

 

“Bapakku memberikan sesuatu kepadaku, lalu (ibuku) 

„Amrah binti Rawahah i berkata, “Aku tidak rela 

(terhadap pemberian tersebut) hingga dipersaksikan di 

hadapan Rasulullah a.” Kemudian ia mendatangi 

Rasulullah a. Lalu bapaknya berkata, “Aku memberikan 

sesuatu kepada anakku dari „Amrah binti Rawahah, lalu 

ia  memerintahkanku untuk aku persaksikan di 

hadapanmu, wahai Rasulullah. Rasulullah a bersabda, 

“Apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu yang 

lain juga seperti itu?” Bapakku menjawab, “Tidak.” 

Rasulullah a bersabda, “Bertaqwalah kepada Allah dan 

berlaku adillah di antara anak-anakmu.” Akhirnya ia 

pulang dan mengambil kembali pemberiannya 

(dariku).”
66
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 HR. Bukhari Juz 2 : 2447, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1623. 
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PENDIDIKAN ANAK 

FASE USIA 10 TAHUN s/d 14 TAHUN 
 

 

Pendidikan anak pada fase usia sepuluh tahun 

hingga empat belas tahun, antara lain adalah : 

 

1. Melihat Potensi Anak dan Mengembangkannya 

Para orang tua hendaknya pandai dalam membaca 

potensi yang ada pada anaknya. Sehingga apa yang 

dilakukan oleh anaknya tidak dinilai sebagai sebuah 

kesalahan, namun dianggap sebagai potensi yang 

nantinya dapat dikembagkan. Diriwayatkan dari Anas y, 

ia berkata; 

 

 َٓ  َ ْٕ َُ َ ْشَش ِع ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص َي  َّللَّن ْٛ ُد َسُع ِْ َخَذ
َد  ٍْ َُ َفَع ٌِ ٌِْشْيٍء  ٌِْي  ََّل َلاَي  َٚ ٌِْي أََفا َلطُّذ  ا َلاَي  َِ  ِ َٚ َّللَّن

َد َوَز  ٍْ َلَّن َفَع َ٘ َٚ  َوَز  

 

“Aku telah membantu Rasulullah a selama sepuluh 

tahun. Demi Allah, beliau tidak pernah sama sekali 

mengatakan kepadaku dan terhadap sesuatu, “Mengapa 

engkau melakukan ini? Mengapa engkau tidak 

melakukan ini.”
67
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 HR. Muslim Juz 4 : 2309. 
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Anak yang selalu disalahkan dan dilarang, maka 

potensinya akan terus terpendam, bahkan potensi tersebut 

bisa mati karena tidak direalisasikan. 

 

2. Menghidarkan Anak Dari Teman yang Buruk 

Pada usia ini anak lebih cenderung untuk mencari 

jati diri. Sehingga ia akan mudah terpengaruh terhadap 

figur yang dikaguminya. Jika orang yang dikagumi 

tersebut adalah orang yang buruk, maka pelan-pelan ia 

pun akan meniru keburukannya. Sehingga orang tua 

harus berupaya untuk memproteksi anaknya dari teman-

teman bergaul yang buruk. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ًُ ٌِ ْٓ َيَخا َِ  ُْ ْٕظُْش أََحُذُو  َ ٍْ ِٗ َف ٍِ  ْ ٍِ ِٓ َخ ٍَٝ ِدْي ْشُء َ  َّ ٌْ َ . 

 

“Seorang sesuai dengan agama temanya, maka 

hendaklah kalian melihat siapa temannya.”
68

 

 

3. Tidak Mempermalukan Anak di Khalayak Umum 

Jika anak melakukan suatu kesalahan atau ia tidak 

menjalankan perintah dari orang tuanya, maka hendaknya 

orang tua tidak memberikan hukuman terhadap anak 

tersebut di depan orang banyak. Karena hal itu akan 

mempermalukan anak tersebut. Dan tabiat manusia tidak 

menyukai dipermalukan di khalayak umum. 

Diriwayatkan dari Anas y; 

                                                 
68

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 4833. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 2 : 927. 
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 ِٓ ْٓ أَْحَغ ِِ  َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص ُي  َّللَّن ْٛ َْ َسُع َوا
ِ ََّل  َٚ َّللَّن ُد  ٍْ ٌَِ اَجٍح َفُم ا  ًِ ْٛ ْي َي ِٕ ٍْ ًٍُما َفأَْسَع  ٌَّٕناِط ُخ

 ِ َِٔثيُّذ  َّللَّن ِْٔي ِتٗ  َش َِ ا أَ َّ ٌِ َة  َ٘ ْْ أَْر َْٔفِغْي أَ ِفْي  َٚ ُة  َ٘ أَْر
 ٍَٝ َش َ  َِ َُ َفَخَشْجُد َحرَّنٝ أَ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن َص

ٍَّنٝ  ِ َص ُي  َّللَّن ْٛ ِق َفِئَر  َسُع ْٛ َْ ِفي  ٌغُّذ ْٛ َعُث ٍْ ُْ َي ُ٘ َٚ  ِْ ِصْثَ ا
َس ِاْي َلاَي  َٚ  ْٓ ِِ َُ َلْذ َلَثَ  ِتَمَفاِ   ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ  َّللَّن

ْثَد  َ٘ َْٔ ُظ أََر َٛ َيْ َ ُه َفَماَي َيا أُ ُ٘ َٚ  ِٗ  ٌَْ ََٕظْشُخ ِإ َف
َي  َّللَّنِ  ْٛ ُة َيا َسُع َ٘ َٔا أَْر ُْ أَ ََٔع ُد  ٍْ ْشذَُه َلاَي َل َِ  .َحْ ُ  أَ

 

“Rasulullah a adalah orang yang paling baik 

akhlak(nya). Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu 

keperluan. Aku berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 

pergi.” Namun di dalam hatiku aku ingin pergi karena 

yang menyuruhkan adalah Nabiyullah a. Aku keluar 

hingga aku bertemu dengan anak-anak yang sedang 

bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah a memegang 

tengkukku dari belakang. Lalu aku memandang beliau, 

kemudian beliau tersenyum dan bersabda, “Wahai Unais, 

apakah engkau telah pergi ke tempat yang aku 

perintahkan?” Aku menjawab, “Ya, aku akan pergi, 

wahai Rasulullah.”
69
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 HR. Muslim Juz 4 : 2310. 
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4. Menjelaskan Tentang Masalah Keremajaan 

Menjelaskan tentang masalah keremajaan kepada 

anak terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang 

tabu. Padahal akan lebih berbahaya jika anak mencari 

tahu sendiri tentang masalah tersebut pada sumber-

sumber yang tidak baik. Oleh karena itu orang tua perlu 

menjelaskan masalah tersebut kepada anaknya. Di antara 

masalah remaja yang perlu dijelaskan oleh orang tua 

kepada anaknya pada usia ini adalah tentang : 

 

a. Madzi 

Madzi adalah cairan putih (bening) encer, dan 

lengket, yang keluar ketika naik syahwat. Tidak 

menyembur, tidak diikuti dengan rasa lemas, dan 

terkadang keluar tanpa terasa. Dialami oleh pria dan 

wanita. Madzi adalah najis, oleh karena itulah Nabi a 

memerintahkan untuk membasuh kemaluan darinya. Hal 

ini berdasarkan hadits Ali y, ia berkata; 

 

ْْ أَْعأََي  ٌَّٕنِثيَّن  ُْٕد أَْعَرْ ِ ْي أَ ُو َٚ زَّن ًء  َِ ُْٕد َسُجًَل  ُو
 َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن َٓ َص ْمَذ َد ْت ِّ ٌْ ْشُخ   َِ ِٗ َفأَ َِٕر ِْ  ْت َىا َّ ٌِ  

أُ  ضَّن َٛ َيَر َٚ  ُٖ ًُ َرَوَش ُٗ َفَماَي َيْغِغ ٌَ ِد َفَغأَ َٛ . ْْلَْع
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“Aku adalah laki-laki yang sering keluar madzi. Aku 

malu menanyakannya kepada Nabi a karena kedudukan 

putri beliau. Maka aku menyuruh Al-Miqdad bin Al-

Aswad y untuk menanyakannya. Beliau lantas bersabda, 

”Dia (harus) membasuh kemaluannya dan berwudhu.”
70

 

 

b. Darah Haidh 

Darah haidh adalah sesuatu yang telah Allah q 

tetapkan atas anak-anak perempuan keturunan Adam 

j. Rasulullah a bersabda; 

 

 ََ َٕاِخ  َد ٍَٝ َت  َ ُ ُٗ  َّللَّن شٌم َوَرَث ِْ َز  أَ َ٘ َّْن   ِإ

 

”(Darah haidh) ini adalah suatu perkara yang 

ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan keturunan 

Adam.”
71

 

 

Darah haidh adalah darah yang memiliki ciri-ciri 

khusus dan keluar dari seorang wanita dari tempat khusus 

(kemaluan) pada waktu yang diketahui. Tidak ada 

batasan waktu minimal dan maksimalnya, tetapi biasanya 

selama enam atau tujuh hari dalam sebulan. Adapun ciri-

ciri darah haidh adalah; berwarna hitam, kental, berbau 

tidak sedap, dan tidak membeku setelah keluar. 
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 132 dan Muslim Juz 1 : 303, 

lafazh ini miliknya. 
71

 HR. Bukhari Juz 1 : 290 dan Muslim Juz 2 : 1213, lafazh ini milik 

keduanya. 
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c. Tata cara mandi besar 

 Tata caranya mandi besar yang sempurna adalah : 

1. Membasuh kedua tangan tiga kali  

2. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri 

3. Berwudhu‟ dengan sempurna, dan diperbolehkan 

mengakhirkan membasuh kaki hingga di akhir 

mandi  

4. Mengalirkan air sebanyak tiga kali pada kepala 

sampai akar rambut 

5. Mengguyurkan air keseluruh badan sekali dimulai 

dari bagian yang kanan lalu bagian yang kiri. 

6. Membasuh kedua kaki 
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PENDIDIKAN ANAK 

FASE USIA 15 TAHUN s/d 18 TAHUN 
 

 

Pendidikan anak pada fase usia lima belas tahun 

hingga delapan belas tahun, antara lain adalah : 

 

1. Memotivasi Anak Agar Cinta Terhadap Al-Qur-an 

Al-Qur‟an merupakan petunjuk dan pembeda 

antara yang haq dan yang batil. Sehingga orang tua harus 

memotivasi anaknya untuk cinta terhadap Al-Qur-an, 

dengan cara membiasakan anak tesebut untuk membaca 

dan menghafal Al-Qur‟an. Dan Al-Qur-an pada Hari 

Kiamat akan memberikan syafa‟at kepada para 

pembacanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Umamah Al-Bahili y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ ِح َشِفْ ًعا ِْلَْصَ اِت َِ ِمَ ا ٌْ   ََ ْٛ ُٗ َيْأِذْي َي َْ َفِئَّٔن ُمْش  ٌْ    ْٚ  ِ ْلَشأُ

 

“Bacalah Al-Qur‟an, karena sesungguhnya ia akan 

datang pada Hari Kiamat sebagai pemberi syafa‟at 

kepada para pembacanya.”
72

 

 

 

 

 

                                                 
72

 HR. Muslim Juz 1 : 804. 
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2. Memotivasi Anak Agar Gemar Menuntut Ilmu 

Agama 

Pada usia ini anak memiliki daya nalar yang tinggi 

sehingga orang tua perlu mengarahkannya dalam majelis 

ilmu untuk mengimbangi perkembangan otaknya 

tersebut. Dengan duduk di majelis ilmu, maka anak 

tersebut akan merasakan ketenangan dan akan hilang 

semua kecemasan dan kegundahannya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata,  

Rasulullah a bersabda; 

 

َْ ِوَراَب  ْٛ ٍُ ِ َيْر ِخ  َّللَّن ْٛ ْٓ تُُ  ِِ ٌَم ِفي َتْ ٍد  ْٛ َع َل َّ ا  ْجَر َِ َٚ
َُٕح  ِىْ  ُْ  ٌغَّن ِٙ  ْ ٍَ ٌَْد َ  ََٔض ُْ ِإَّلَّن  ُٙ َٕ ُٗ َتْ  َٔ ْٛ َيَرَذ َسُع َٚ  ِ  َّللَّن

 ُ ُُ  َّللَّن ُ٘ َرَوَش َٚ َلَِاَىُح   َّ ٌْ   ُُ ُٙ ْر َحفَّن َٚ ُح   َّ ْح ُُ  ٌشَّن ُٙ َغِشَ ْر َٚ
َذُٖ  ْٕ  ِ ْٓ َّ  ِفْ 

 

“Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu 

masjid dari masjid-masjid Allah untuk membaca 

Kitabullah dan mereka saling mempelajarinya di antara 

mereka, kecuali akan akan diturunkan ketenangan 

kepada mereka, mereka akan diliputi dengan rahmat, 

dan dinaungi oleh para Malaikat, dan Allah akan 

menyebut mereka di hadapan (para Malaikat) di sisi-

Nya.”
73
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 HR. Muslim Juz 4 : 2699. 
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Namun orang tua harus memperhatikan pula 

kepada siapa anak tersebut belajar agama. Anak tersebut 

harus diarahkan agar belajar kepada orang-orang yang 

mengajarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah di atas 

pemahaman Salaful Ummah. Karena jika yang 

mengajarkan agama kepada anak tersebut adalah orang-

orang yang menyimpang manhajnya, maka akan rusak 

pula keberagamaan anak tersebut. Berkata Muhammad 

bin Sirin 5; 

 

 ُْ َُٕى َْ ِدْي ْٚ ْٓ َذْأُخُز َّّن  َ  ْٚ ظُُش ْٔ ٌٓم َفا َُ ِدْي ٍْ ِع ٌْ َز    َ٘ َّْن   .ِإ

 

“Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka 

perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil agama 

kalian.”
74
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 Shahih Muslim. 
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3. Mengajarkan Kepada Anak Perempuan Agar 

Berjilbab Yang Syar’i 

Para ulama‟ telah bersepakat atas wajibnya seorang 

wanita untuk berjilbab, karena Allah q yang telah 

memerintahkan demikian. Sehingga orang tua harus 

mengajarkan kepada anak perempuannya agar berjilbab 

yang sesuai dengan aturan syari‟at. Allah q berfirman; 

 

َٓ  َيا  ْ ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ َِٔغاِء   َٚ َٕاِذَه  َت َٚ َٚ ِجَه  ًْ ِْلَْص ا  ٌَّٕنِثيُّذ ُل َٙ  أَيُّذ

َٓ َفََل  ْْ يُْعَشْف َٔٝ أَ ٌَِه أَْد َّٓن َر ِٙ ْٓ َجََلِتْ ِث ِِ َّٓن  ِٙ  ْ ٍَ  َ َٓ  ْ ِٔ  يُْذ

ا ًّ ًس  َسِحْ  ْٛ ُ َغُف َْ  َّللَّن َوا َٚ  َٓ  .يُْؤَرْي

 

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-

anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-orang yang 

beriman, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka 

lebih mudah untuk dikenal, (dengan) itu mereka tidak 

diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”
75

 

 

Wanita yang tidak berjilbab secara syar‟i, maka 

akan membuka pintu fitnah dan ia sendiri pun tidak 

selamat dari fitnah. 
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 QS. Al-Ahzab : 59. 
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PENDIDIKAN ANAK 

FASE USIA 19 TAHUN s/d 23 TAHUN 
 

 

Pendidikan anak pada fase usia sembilan belas 

tahun hingga dua puluh tiga tahun, antara lain adalah : 

 

1. Memotivasi Anak Laki-Laki Agar Giat Bekerja 

Anak laki-laki harus giat bekerja, karena nantinya 

ia berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ُْ ْجِذُو ُٚ  ْٓ ِِ  ُْ ُر ْٕ ْٓ َحْ ُ  َعَى ِِ َّٓن  ُ٘ ْٛ  أَْعِىُٕ

 

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kalian 

bertempat tinggal, menurut kemampuan kalian.”
76

 

 

2. Menasihati Anak Perempuan Agar Mentaati 

Suaminya Nanti Setelah Menikah 

Karena ketaatan seorang isteri kepada suaminya 

merupakan hak terbesar suami atas isterinya dan 

merupakan sarana bagi isteri untuk masuk ke dalam 

Surga. Diriwayatkan dari „Abdurrahman bin „Auf y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
76

 QS. Ath-Thalaq : 6. 
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َحِفَظْد  َٚ ا  َ٘ َش ْٙ ْد َش َِ َصا َٚ ا  َٙ َغ ّْ ْشأَُج َخ َّ ٌْ ٍَّنِد   ِإرَّن  َص
ا َٙ ٌَ  ًَ ا ِلْ  َٙ َج ْٚ أََطاَ ْد َص َٚ ا  َٙ ْٓ :  َفْشَج ِِ َجَّٕنَح  ٌْ ْي   ٍِ  ُْدُخ

َجَّٕنِح ِشْ ِد  ٌْ َٛ ِب    .أَّ ِ أَْت

 

“Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima (waktu), 

berpuasa di bulan (Ramadhan), menjaga 

kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan 

kepadanya (kelak pada Hari Kiamat), “Masuklah ke 

dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau 

kehendaki.”
77

 

 

3. Menjelaskan Tentang Masalah Tahapan Untuk 

Menikah 

Orang tua hendaknya menjelaskan kepada anaknya 

tentang tahapan pernikahan yang syar‟i, agar anak 

tersebut memiliki persiapan dan tidak terjerumus pada 

hal-hal yang menyipang. Tahapan untuk menikah adalah: 

 

a. Ta‟aruf 

Ta‟aruf adalah mengenal calon suami atau isteri. 

Ta‟aruf dapat dilakukan dengan tukar menukar biodata, 

dan hendaknya ta‟aruf dilakukan dengan perantara atau 

melalui pihak keluarga calon suami atau isteri. 
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 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 660. 
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b. Nazhar 

Nazhar adalah melihat wanita calon isteri. Adapun 

batasan-batasan saat proses nazhar adalah : 

 Katika nazhar wanita tersebut harus ditemani 

mahramnya.  

 Ketika nazhar diperbolehkan bagi seorang laki-laki 

untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan 

wanita yang dinazhar.  

 Ketika nazhar tidak diperbolehkan untuk menyentuh 

wanita yang dinazhar, karena wanita tersebut belum 

halal baginya.  

 Ketika nazhar diperbolehkan untuk bertanya dan 

berbicara kepada wanita yang dinazhar, karena 

sesungguhnya suara wanita di dalam pembicaraan 

yang biasa bukanlah aurat. 

 

c. Khithbah 

Khithbah artinya melamar seorang wanita untuk 

dinikahi. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada 

walinya. 

 

d. Akad nikah 

Akad nikah dilakukan dengan mengucapkan ijab 

qabul. Ijab adalah ucapan dari pihak wali atau wakilnya 

untuk menikahkan wanita yang berada dalam 

perwaliannya kepada seorang laki-laki. Ucapan ijab harus 

dengan lafazh “nikah” atau “kawin” atau semua lafazh 

yang diambil dari keduanya. Seperti; “Saya menikahkan 

engkau dengan putriku” atau “Saya kawinkan engkau 

dengan putriku.”  
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Adapun qabul adalah ucapan dari pihak suami atau 

wakilnya bahwa ia menerima akad nikah tersebut. 

Misalnya dengan mengatakan, ”Saya terima nikahnya” 

atau yang semisalnya. Para ulama‟ telah bersepakat 

bahwa tidak ada lafazh khusus untuk qabul, bahkan dapat 

menggunakan lafazh apa saja yang dapat 

mengungkapkan persetujuan dan kemauan untuk 

menikah, seperti; “Saya terima” atau “Saya putuskan” 

atau “Saya laksanakan.”  

 

4. Menjelaskan Tentang Larangan Bagi Suami dan 

Isteri 

Meskipun menjelaskan kepada anak tentang hal-hal 

yang dilarang bagi suami dan isteri setelah akad nikah 

terkadang dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Namun 

orang tua hendaknya tetap menjelaskan kepada anaknya, 

agar anaknya tersebut tidak terjerumus ke dalam hal-hal 

yang diharamkan. Di antara hal-hal yang dilarang bagi 

suami dan isteri adalah : 

 

a. Diharamkan bagi seorang suami untuk menjima‟i isteri 

pada duburnya 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Nabi a bersabda; 

 

ًٕا َفَمْذ َوَفَش  ِ٘ ْٚ َوا ا أَ َ٘ َشأًَج ِفْي ُدتُِش ِْ   ِٚ ْٓ أََذٝ َحاِاً ا أَ َِ
 َُ ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ٍذ َص َّّن  َ ُِ  ٍَٝ ِضَي َ  ْٔ ا أُ َّ  ِت
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“Barangsiapa yang menggauli isterinya dalam keadaan 

haidh atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka 

ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada 

Muhammad a (yaitu; Al-Qur-an).”
78

 

 

b. Diharamkan jima‟ dengan isteri ketika haidh 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

  ِ ْ ِ َّ ٌْ َغاَء ِفي    َفاْ َرِضٌُٛ   ٌِّٕ

 

“Hendaklah kalian menjauhkan diri (kalian) dari wanita 

di waktu haidh.”
79

  

 

Seorang suami yang menjima‟i isterinya ketika 

haidh, maka harus membayar kaffarah. Kaffarahnya 

adalah dengan bersedekah kepada kepada fakir miskin; 

satu dinar
80

 jika ia melakukannya pada permulaan 

keluarnya darah, atau setengah dinar jika ia 
melakukannya pada akhir keluarnya darah. Kaffarah 

tersebut dikenakan bagi suami dan isteri. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas p, dari Nabi a, 

bahwa beliau pernah bersabda tentang laki-laki yang 

menggauli isterinya ketika sedang haidh; 

 

َٕاسٍ  ّْصِف ِدْي ِٕ ْٚ ِت َٕاٍس أَ ُق ِتِذْي  َيَرَّصذَّن

                                                 
78

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2006. 
79

 QS. Al-Baqarah : 222. 
80

 Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. 
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”Ia harus bersedekah sebanyak satu atau setengah 

dinar.”
81

 

 

Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu „Abbas p, ia 

berkata; 

 

ا ِفي  َٙ ِإَر  أََصاَت َٚ َٕاسٌم  َِ َفِذْي ِي  ٌذَّن َّٚن ا ِفْي أَ َٙ ِإَر  أََصاَت
َٕاسٍ  ّْصُف ِدْي ِٕ َِ َف َمَطاِا  ٌذَّن ْٔ  . 

 

“Jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya 

darah, (maka ia harus bersedekah) satu dinar. Dan jika 

ia melakukannya pada akhir keluarnya darah, maka 

(maka ia harus bersedekah) setengah dinar.”
82

 

 

Namun seorang suami diperbolehkan bersenang-

senang dengan isterinya yang sedang haidh, tetapi dari 

atas kain. Diriwayatkan dari Maimunah i, ia berkata; 

 

 ُٖ َِٔغاَء َُ يَُثاِشُش  ٍَّن َع َٚ  ِٗ  ْ ٍَ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن ِ َص َْ َسُعُٛي  َّللَّن َوا
َّٓن ُح َّن ٌم  ُ٘ َٚ َص ِس  َق  ْْلِ ْٛ  َف

 

”Rasululah a bersenang dengan isteri-isterinya dari atas 

kain, sementara mereka sedang haidh.”
83

 

                                                 
81

 HR. Nasa‟i Juz 1 : 289 dan Abu Dawud : 264, lafazh ini miliknya. 

dan. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 197. 
82

 HR. Abu Dawud : 265. 
83

 HR. Muslim Juz 1 : 294. 
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c. Diharamkan bagi suami isteri untuk membuka rahasia 

ranjang mereka kepada orang lain 

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ًُ ُج ِح  ٌشَّن َِ ِمَ ا ٌْ   ََ ْٛ ًٌَح َي ِض ْٕ َِ  ِ َذ  َّللَّن ْٕ ْٓ أََشّشِ  ٌَّٕناِط ِ  ِِ َّْن  ِإ
ا َ٘ ُشُش ِعشَّن ْٕ َُّن َي ِٗ ثُ  ٌَْ ذُْفِ ْي ِإ َٚ  ِٗ َشأَِذ ِْ   ٌَٝ  .يُْفِ ْي ِإ

 

“Sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek 

kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah 

seorang yang jima‟ dengan isterinya, kemudian ia 

membuka rahasianya.”
84

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84

 HR. Muslim Juz 2 : 1437, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

4870. 
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KHATIMAH 
 

 

Demikianlah konsep pendidikan anak di dalam 

Islam berdasarkan fase usia anak. Semoga kita dapat 

memahami dan mengamalkannya sehingga anak-anak 

kita tumbuh dalam tarbiyah Islamiyyah dan nantinya 

akan menjadi anak-anak yang unggul, bermanfaat, shalih 

dan shalihah. Akhirnya kita memohon kepada Allah q 

agar pasangan kita dan anak-anak kita dijadikan sebagai 

penyejuk pandangan mata kita;  

 

َٕا  ٍْ َٚ ْجَع  ٍٓ َج أَْ ُ  َٕا ُلشَّن يَّناِذ ُرّسِ َٚ َٕا  َٚ ِج ْٓ أَْص ِِ َٕا  ٌَ ْة  َ٘ َٕا  َستَّن
ا ًِ ا َِ َٓ ِإ رَّنِمْ  ُّ ٍْ ٌِ. 

“Wahai Rabb kami, anugrahkanlah kepada kami, 

pasangan-pasangan kami, dan keturunan kami sebagai 

penyejuk pandangan mata (kami), dan jadikanlah kami 

pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.”
85

 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َصْ ِث  ِٗ ٌِ َ  ٍَٝ  َ َٚ ٍذ  َّّن  َ ُِ َٕا  َِٔثّ ِ  ٍَٝ  َ ُ ٍَّنٝ  َّللَّن َٚ َص
 َُ ٍَّن َٓ  َع  ْ ِّ ٍَ َع ٌْ ِ َسّبِ   ُذ َّلِلَّن ّْ  َ ٌْ   ِْ َٔا  َ  َٛ  .َٚ  َِخُش َدْ 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 
***** 

                                                 
85

 QS. Al-Furqan : 74. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur-anul Karim. 

2. Ahkamul Maulud fis Sunnatil Muthahharah, Salim 

bin Rasyid Asy-Syubli, Muhammad bin Khalifah bin 

Muhammad Ar-Rabah. 

3. Al-Bidayah wan Nihayah, Abul Fida‟ Ismail bin 

Amr bin Katsir. 

4. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma‟il Al-

Bukhari. 

5. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

6. Al-Mufashshal fi Ahkamil ‘Aqiqah, Hasamuddin bin 

Musa „Afanah. 

7. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul 

‟Azhim bin Badawi Al-Khalafi. 

8. Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-

Mubarakfuri. 

9. As-Silsilah Adh-Dha’ifah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 



- 70 - 

10. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

11. Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahum An-Nabiyyul 

Amin a, Jamal ‟Abdurrahman. 

12. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar 

Al-„Asqalani. 

13. Fiqhu Tarbiyatil Abna’ wa Thaifatun min 

Nashaihil Athibba’, Musthafa Al-Adawi. 

14. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an 

Ta’rifahu Kullu Muslimatin mi Ahkam, Abu Malik 

Kamal bin As-Sayyid Salim. 

15. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil 

Kiram, Muhammad Abdurrahim. 

16. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

17. Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

18. Mukhtashar Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, 

Abu Shuhaib Al-Karimi. 

19. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin 

Ibrahim bin „Abdullah At-Tuwaijiri. 
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20. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

21. Muwaththa’ Malik, Malik bin Anas bin Malik. 

22. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 

Madzahib Al-A’immah, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim. 

23. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

24. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

25. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

26. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy‟ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

27. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

„Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

28. Sunan Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib An-Nasa‟i.   

29. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin 

„Ali bin Musa Al-Baihaqi. 

30. Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Syamsuddin 

Abu „Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ad-

Dimasyqi Al-Qayyim Al-Jauziyah. 


