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Pendahuluan

َمامَُْرِعيَِّتوَِْعنَْْمْسُئولٌْوَُكلُُّكمْْرَاعٍُْكلُُّكمْْ َأْىِلوِِْفْرَاعٍَْوالرَُّجلَُْرِعيَِّتوَِْعنَْْوَمْسُئولٌْرَاعٍْاْْلِ
ِفْرَاعٍَْواْْلَاِدمَُْرِعيَِّتَهاَعنَْْوَمْسُئوَلةٌَْزْوِجَهابَ ْيتِِْفْرَاِعَيةٌَْواْلَمْرَأةَُْرِعيَِّتوَِْعنَْْمْسُئولٌَْوُىوَْ

َوَمْسُئولٌْأَبِيوَِْمالِِْفْرَاعٍَْوالرَُّجلُْقَالََْقدَْْأنَْْوَحِسْبتُْقَالََْرِعيَِّتوَِْعنَْْوَمْسُئولٌَْسيِِّدهَِْمالِْ
َرِعيَِّتوَِْعنَْْوَمْسُئولٌْرَاعٍْوَُكلُُّكمَْْرِعيَِّتوَِْعنْْ



Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan 

diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.

Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas 

keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga 

suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut.

Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.

Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan: Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas 

harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah 

pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang 

dipimpinnya. (HR. al-Bukhari)



Jangan remehkan
pendidikan anak

● Mendidik anak tidak sama
dengan memerintah robot

● Banyak orang shalih yang tidak
mampu mengantarkan anaknya
menjadi shalih

● Dahulu pendidikan anak terasa
sederhana, semakin lama 
permasalahan yang dihadapi
semakin sulit



1. Mengajarkan Menjaga Rahasia
Usia Anak Menyimpan Rahasia

Pada usia sekitar 7 tahun seorang anak akan mulai memiliki rahasia, baik antara dirinya

dengan orang tua, dengan teman atau lainnya.

Rahasia Terbagi Menjadi 2 (dua)

Rahasia bisa jadi berupa kebaikan atau keburukan, kenalkan sejak dini pada anak untuk

memahaminya.

Jangan Menutup Rahasia dari Orangtua

Saat masih anak-anak, jangan biarkan anak menyembunyikan rahasia dari orangtua. 

Kecuali orangtua yakin bahwa rahasia yang disimpannya adalah kebaikan.



Mengenal perkara umum dan khusus (rahasia)
dari Abdullah bin Ja'far dia berkata,

ْ ْملسو هيلع هللا ىلصَْأْرَدَفِِنَْرُسوُلْاَّللَِّ ُثِْبِوَْأَحًداِْمْنْالنَّاِسْوََكاَنَْأَحبَّ ِْإََلََّْحِديثًاََْلُْأَحدِّ َذاَتْيَ ْوٍمَْخْلَفُوْفََأَسرَّ
ْ ِِلَاَجِتِوَْىَدٌفَْأْوَْحاِئُشََْنْلٍْملسو هيلع هللا ىلصَْماْاْستَ تَ َرِْبِوَْرُسوُلْاَّللَِّ

"Rasulullah memboncengku ملسو هيلع هللا ىلص di belakangnya pada suatu hari, lalu beliau

membisikkan suatu hadits yang tidak aku ceritakan kepada seorang pun manusia, 

'Sesuatu yang disukai Rasulullah untuk ملسو هيلع هللا ىلص menunaikan hajatnya adalah bangunan

kamar kecil dan kebun pohon kurma.'" (HR. Muslim: 517)



Orang tua harus mendukung anak yang menjaga rahasia
ْ ْملسو هيلع هللا ىلصَْدَعاِنَْرُسوُلْاَّللَِّ ُتُوْملسو هيلع هللا ىلصْفَ بَ َعَثِِنِْإََلَْحاَجٍةَْلُوَْفَذَىْبُتِْفيَهاَْوَجَلَسَْرُسوُلْاَّللَِّ َْأتَ ي ْ ٍءَْحَّتَّ ِفَْفْ

تُ َهاَْقاَلْتَْماَْحَبَسَكْقُ ْلُتْبَ عَْ اَْأتَ ي ْ ُْكْنُتْآتِيَهاِْفيِوْفَ َلمَّ تْ َياِنْالَِّذي يَْعْنْاْْلِ ِِنَْرُسوُلْثََْواْحتَ َبْسُتَْعْنُْأمِّ
ْ ْملسو هيلع هللا ىلصْاَّللَِّ ِْلَرُسوِلْاَّللَِّ ْملسو هيلع هللا ىلصِْفَْحاَجٍةَْلُوَْقاَلْتَْوَماِْىَيْقُ ْلُتُْىَوِْسرٌّ ِسرَُّهْملسو هيلع هللا ىلصَْقاَلْتَْفاْحَفْظَْعَلىَْرُسوِلْاَّللَِّ

Rasulullah memanggil ملسو هيلع هللا ىلص saya dan menyuruhku untuk menyelesaikan urusan

beliau. Aku pergi menunaikannya sedangkan Rasulullah duduk ملسو هيلع هللا ىلص di bawah suatu

naungan sampai aku mendatanginya. Hal ini menjadikanku tidak bisa menemui

ibuku dan juga membereskan urusannya. Tatkala aku menemui (ibu), dia berkata, 

apa yang menyebabkan kamu terlambat? Aku menjawab, aku disuruh Rasulullah

merampungkan ملسو هيلع هللا ىلص urusannya. (Ibuku) berkata, apakah itu? Aku berkata, itu

rahasia Rasulullah . ملسو هيلع هللا ىلص Ibu kontan mengatakan, kalau begitu, jagalah rahasia

Rasulullah . ملسو هيلع هللا ىلص (HR. Ahmad: 12552)



Memiliki tempat terpercaya untuk bercerita
Tsabit berkata, Anas berkata kepadaku,

ثْ ُتَكِْبِوََْيًَْثِبُتْ ًًثِْبِوَِْلَدَّ ُْكْنُتُُْمَدِّ ْثُتِْبِوَْأَحًداِْمْنْالنَّاِسَْأْوَْلْو َلْوَْحدَّ

kalaulah aku menyampaikan masalah itu kepada seseorang, atau dengan redaksi

'kalaulah aku mau menyampaikannya kepada seseorang', tentu kusampaikan

kepadamu ya Tsabit. (HR. Ahmad: 12552)



2. Melatih Mandiri & Mengamalkan Akhlaq Mulia
Waktu Mengajarkan

Di usia SD, terlebih saat usianya telah baligh, ajarkan anak untuk hidup mandiri. 

Dimulai dari belajar menginap di rumah kerabat yang shalih.

Selain mengajarkan untuk hidup mandiri, menginap di rumah keluarga yang shalih

juga bermanfaat untuk belajar tentang akhlak dari orang lain, kepercayaan diri, dll.

Saat ini menginap di kerabat yang shalih juga dapat diwakili dengan mengikuti

pesantren kilat yang diadakan sekolah Islam atau lembaga Islam lainnya.



Ibnu Abbas menginap di rumah Maimunah (bibinya)
Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah bermalam di rumah

Maimunah, bibinya dari pihak ibu. Ia mengatakan, Aku tidur pada sisi tikar sedangkan

Rasulullah dan ملسو هيلع هللا ىلص istrinya (maimunah) berbaring pada bagian tengahnya.

Rasulullah tidur hingga pertengahan malam atau kurang sedikit, kemudian beliau

bangun dan mengusap sisa tidur pada wajahnya, membaca sepuluh ayat dari surah Ali 'Imran. 

Kemudian beliau berdiri mengambil kantong berisi air yang digantung, beliau berwudhu

dengan sempurna lalu mendirikan shalat. Aku kemudian mengerjakan seperti apa yang beliau

kerjakan, aku lantas berdiri di sampingnya. Beliau kemudian meletakkan tangan di atas

kepalaku, meraih telingaku dan menariknya (menggeser). Kemudian beliau shalat dua rakaat, 

lalu dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu shalat

witir. Kemudian Beliau berbaring hingga seorang muadzin mendatanginya, kemudian beliau

melaksanakan shalat dua rakaat lalu keluar melaksanakan shalat Subuh. (HR Bukhari)



3. Mendukung Anak Berjual Beli
Waktu Mengajarkan

Saat anak telah mumayyiz (lebih kurang di usia baligh), ajarkan mereka tentang

jual beli dan dukunglah mereka. 

Manfaat Mengajarkan Jual Beli di Usia Dini

Jual beli dapat mempercepat proses pendewasaan, mengetahui tanggung jawab, 

dan menjadi sarana mempraktikkan ilmu yang diajarkan di rumah dan di sekolah.

Semakin cepat anak mengetahui prinsip mencari nafkah secara halal, maka dia

akan semakin menghargai orang, semakin cepat pula dia dapat hidup mandiri

tidak menjadi beban bagi orang tua.



Rasulullah Mendoakan Anak Kecil yang Berdagang
اللهّمْابركْلوْفْبيعو:ْمّرْرسولْهللاْملسو هيلع هللا ىلصْبعبدْهللاْبنْجعفرْوىوْيبيعْ،ْبيعْالغلمانْوالصبيانْفقال

Rasulullah melewati di depan Abdullah bin Ja‟far saat ia sedang berjual-beli dengan

sesama anak-anak, lalu beliau mendoakan, “Ya Allah jadikanlah jual belinya

berbarakah. (HR Thabrani)



4. Mengajak Hadir pada Pertemuan Dewasa
Waktu Mengajarkan

Terutama saat anak telah mumayyiz (lebih kurang di usia baligh), ajarkan mereka

tentang adab majelis. 

Manfaat mengajak anak hadir pada pertemuan dewasa

Mengenalkan adab majelis, mendewasakan pembicaraan

Tanyakan pada anak, berapa banyak dari pembicaraan dalam forum dewasa

yang dipahaminya?



Umar mengajak Abdullah untuk ikut dalam pertemuan
ْإنْمنْالشجرْشجرةَْلْيسقطْورقهاْ،ْوإهناْمثلْاملسلمْ،ْفحدثوِنْماْىيْ؟ْ

Rasulullah bersabda “di antara banyak pohon, ada pohon yang daunnya tidak jatuh

ke tanah, itulah perumpamaan seorang muslim. Beritahu aku, pohon apakah itu?” 

Banyak para sahabat menduga itu pohon langka di pelosok negeri, Ibnu Umar

berkata: „saya menduga itu adalah pohon kurma, tapi saya malu menyebutnya.‟ 

para sahabat kemudian bertanya pada Rasulullah tentang pohon itu, dan

Rasulullah menyampaikan bahwa itulah pohon kurma.

Ibnu Umar menyampaikan hal ini pada Umar bin Khattab, dan beliau mengatakan, 

“andaikan kamu tadi mengatakannya bahwa itu kurma, tentu saya lebih menyukai

dari pada begini dan begitu,” (HR Muslim)



Umar mengajak Ibnu Abbas rapat bersama para pahlawan
Umar bin Khattab juga pernah mengajak Ibnu Abbas dalam rapat bersama dengan

para pahlawan senior di perang Badar. Pada mulanya para pahlawan menanyakan

kedatangan Ibnu Abbas, namun Umar meyakinkan bahwa Ibnu Abbas seorang yang

sangat cakap.

Umar kemudian menanyakan mereka tentang makna surat idza ja-a nashrullahi wal

fath, para pahlawan ini pun menjelaskan dengan beberapa makna sesuai

pemahamannya, sebagian lagi mengatakan tidak tahu.

Di saat ini Umar mempersilakan Ibnu Abbas untuk menafsirkannya, bahwa surat ini

adalah tanda bahwa usia Nabi tidak lagi panjang. Umar pun memuji tafsirannya.

(HR Thabrani)



Melatih bertanya dan menyampaikan pesan
Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim; Rasulullah pernah

memerintahkan Ibnu Abbas untuk menyampaikan pesan untuk memanggil

Muawiyah

Dalam hadits lain diriwayatkan oleh al-Baihaqi, disebutkan bahwa para sahabat nabi

terbiasa memerintahkan anak-anak untuk menanyakan suatu permasalahan

keagamaan.



5. Mengajarkan Identitas Seorang Muslim
Waktu Mengajarkan

Terutama saat anak telah baligh dan mulai peduli dengan gaya berbusana, 

berperilaku

Manfaat

Mengajarkan identitas seorang muslim dalam berpakaian, bersikap, dan

menjauhkan dari bertingkah laku layaknya non-muslim



Rasulullah memerintahkan menanggalkan identitas non-muslim
إنْىذهْمنْثيابْالكفارْفالْتلبسهاْرأىْرسولْهللاْملسو هيلع هللا ىلصْعليْثوبنيْمعصفرينْفقال  

Rasulullah melihat aku mengenakan dua helai pakaian yang telah diwarnai

kuning, beliau bersabda: “pakaian seperti ini adalah identitas orang kafir (pada

saat itu) maka jangan kamu mengenakannya.” (HR Muslim)



Identitas Berpakaian Sesuai Prioritas
Saat tiba di Madinah, Rasulullah menjumpai kebiasaan Ahli Kitab (Yahudi) 

membiarkan rambutnya tidak disisir, sementara para penyembah berhala

menyisir rambutnya secara rapi. Hal ini menjadi identitas mereka di tengah

masyarakat.

Karena belum ada wahyu yang menjelaskan tentang cara menata rambut, Rasulullah

memilih untuk membiarkan rambutnya seperti yang biasa dilakukan ahli kitab.

Namun setelah Allah menurunkan wahyu tentang cara menata rambut, barulah

Rasulullah menyisir rambutnya dengan rapi. (Syamail Muhammadiyah)



Mendapatkan pendidikan Islam 
adalah hak setiap anak.
Pendidikan Islam tidak harus diberikan melalui sekolah

ataupun pondok pesantren. Namun orangtua juga bisa

mengajak mereka mengikuti pengajian dan jadilah orang

tua yang mampu menjadi guru bagi anak-anaknya
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