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sesuai dengan 
“standar” mereka. 
Ke dua, paket 
makanan untuk 
orangtua murid, 
yang harga per 
paketnya juga tidak murah. Ke 
tiga, paket hadiah untuk guru-
guru anaknya. 

Untuk itu semua ia harus 
merogoh kocek lima juta 
rupiah. Angka yang sebenarnya 
lumayan tinggi untuk Ainayya. 
Karena, sebenarnya ia harus 
menyisihkan uang untuk rumah 
yang sedang direnovasi dan 
memberikan uang saku untuk 
ibunya. Namun, ketidakinginan 
dipandang rendah oleh orangtua 
murid di sekolah anaknya, 
membuat ia memakai uang yang 
seharusnya ia alokasikan untuk 
keperluan lebih penting dan 
menunda pemberian uang saku 
untuk sang ibu.      
 
Ainayya hanyalah salah 
satu contoh, karena tidak 
sedikit keluarga Muslim yang 
menghabiskan banyak uang dan 

so
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P
esta ulang tahun, siraman 
menjelang pernikahan, 
empat dan tujuh bulanan 

kehamilan dan sebagainya. Hati-
hati, dengan tradisi keluarga 
yang tak Islami. Tradisi yang 
tidak bermanfaat bagi dunia 
dan akhirat kita. Tradisi yang 
jauh dari apa yang dicontohkan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, bahkan bisa jadi mengarah 
pada kemusyrikan. Na’udzubillah 
min dzalik. 

Merayakan ulang tahun
Ainayya bingung, sebenarnya 
ia tak ingin merayakan ulang 
tahun anaknya. Namun, sudah 
jadi tradisi di sekolah anaknya 

yang baru untuk merayakan 
ulang tahun setiap murid. Karena, 
kini Ainayya menyekolahkan 
anaknya di sekolah yang 
lumayan elit, maka mau tidak 
mau ia harus menyesuaikan 
standar pesta ulang tahun dengan 
yang biasa diselenggarakan di 
sekolah tersebut. 

Pertama, ia harus menyiapkan 
makan siang dan goodie bag 
berisi makanan ringan untuk 
teman-teman sekelas anaknya 
yang harganya cukup mahal. 
Ia tidak bisa memilih makanan 
yang berharga murah karena 
khawatir dicemooh oleh ibu-
ibu murid yang lain karena tak 

Hati-hati,
Tradisi Keluarga

Tak Islami!
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waktu untuk mempersiapkan 
pesta ulang tahun, dari yang 
sekadar makan-makan di rumah 
dan meniup lilin, sampai yang 
mewah di hotel-hotel berbintang 
lima. 

Acara ulang tahun lazim 
dirayakan oleh banyak keluarga, 
mulai dari ulang tahun anak 
yang baru berumur satu tahun 
sampai ulang tahun nenek atau 
kakek yang telah berumur 90 
tahun. Sudah menjadi tradisi pula 
untuk menyanyikan lagu panjang 
umur atau selamat ulang tahun, 
kemudian meniup lilin. Seringkali 
sebelum meniup lilin, yang 
berulang tahun disarankan untuk 
berdoa karena dianggap doanya 
saat itu mustajab. 

Atau jika memiliki anak berusia 
17 tahun, orangtua sangat 
antusias merayakan sweet 
seventeen-nya. Ulang tahun 
ini seringkali diadakan di kafe, 
restoran mahal, hotel, atau klub 
dan mengundang band-band 
ternama. Semakin mewah 
pestanya, semakin bangga pula 
orangtua maupun anaknya. 

Bukankah hal ini sudah dekat 
dengan yang disebut berlebih-
lebihan dan pemborosan? 
Padahal Allah Subhanahu wa 
Ta’ala berfirman dalam Al-
Quran surah al-Israa’ (17) ayat 27: 

serta mengorbankan jiwanya saat 
melahirkan kita.

Siraman jelang pernikahan
Okky merasa bingung. Sebentar 
lagi dia akan melangsungkan 
acara pernikahan dan ibunya 
bersikeras mengadakan upacara 
adat, serta menyuruhnya 
melepas jilbab saat acara 
siraman. Berbagai argumen 
telah dikeluarkan, minimal 
untuk tetap menutup aurat saat 
acara siraman dilakukan, tapi 
gagal. Tradisi adalah tradisi, dan 
itu harus dilaksanakan, kata 
ibunya. Karena, keluarga besar 
ibunya turun temurun selalu 
melakukan itu. Apa kata keluarga 
besar lainnya kalau Okky tidak 
melaksanakan siraman? Begitu 
pikir ibunya. Pada akhirnya, 
setelah doa pada Allah yang 
tidak henti-hentinya, Okky 
diperbolehkan untuk tetap 
memakai jilbab, walaupun acara 
siraman tetap harus dilakukan.

Acara pernikahan di dalam 
Islam sesungguhnya telah diatur 
sedemikian rupa. Dari mulai 
bagaimana mencari pendamping 
hidup sampai mewujudkan 
sebuah pesta pernikahan. 
Walaupun sederhana, tapi 
berkah dan tetap indah. Namun, 
yang terjadi adalah seringkali 
manusia mencampurkan antara 
tuntunan agama dengan adat 
istiadat dan tradisi. 

Bukan hanya siraman dalam 
adat Jawa, pada dasarnya 
setiap budaya memiliki adat 
pernikahannya sendiri-sendiri, 
Aceh, Padang, Sunda, dan 
sebagainya. Hal ini bukan 
masalah selama tidak mendekati 
pemborosan, syirik atau memiliki 
asal-usul ritual syirik kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala, serta 
hal-hal lain yang dilarang agama. 

Akan tetapi, yang seringkali 
terjadi adalah acara-acara adat 
ini begitu kental dengan suasana 
mempersekutukan Allah, 
seperti meminta keberkahan 

“Sesungguhnya orang-orang yang 
pemboros itu adalah saudara 
syaitan dan syaitan itu sangat 
ingkar pada Tuhannya.”

Mereka yang menyelenggarakan 
tradisi yang satu ini mengira 
bahwa mereka sedang 
melakukan sesuatu yang penting, 
yakni mengenang hari ketika 
mereka diizinkan Allah Ta’ala 
untuk lahir ke dunia dan menjadi 
hamba-Nya. Namun, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam tidak 
pernah merayakan hari ulang 
tahun beliau selama hidupnya, 
tidak juga memerintahkan 
hal itu, serta tidak pernah 
mengajarkannya kepada para 
shahabat beliau. 

Kalau kita jujur saat mengatakan 
bahwa kita mengadakan pesta 
ulang tahun karena mensyukuri 
kehidupan kita, maka mestinya 
setiap hari dalam kehidupan yang 
Allah karuniakan kepada kita 
akan kita habiskan untuk  banyak 
beribadah dan beramal shalih. 
Kalau kita jujur saat mengatakan 
bahwa pesta ulang tahun di 
restoran, di mall dan di kafe itu 
adalah untuk menunjukkan 
kesyukuran kita bahwa kita lahir 
selamat, maka saat itu juga kita 
akan pulang, mencium tangan 
ibu kita dan berusaha berbakti 
kepada seorang perempuan yang 
bermandi darah dan keringat, 
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dan keselamatan kepada selain 
Allah, menganggap benda-
benda tertentu sebagai benda 
keramat, dan sebagainya. Kalau 
yang terjadi adalah seperti 
itu, maka tentu saja sangat 
disayangkan. Apakah pantas 
kita mengharapkan keberkahan 
dan keselamatan diberikan oleh 
Allah pada pernikahan kita 
bila memulainya saja dengan 
mempersekutukan-Nya?

“Katakanlah: ‘Siapakah yang 
memberi rizki kepadamu dari 
langit dan bumi, atau siapakah 
yang kuasa (menciptakan) 
pendengaran dan penglihatan, 
dan siapakah yang mengeluarkan 
yang hidup dari yang mati dan 
mengeluarkan yang mati dari 
yang hidup, dan siapakah yang 
mengatur segala urusan?’ Maka 
mereka akan menjawab: ‘Allah’. 
Maka katakanlah: ‘Mengapa 
kamu tidak bertaqwa (kepada-
Nya)?’” (QS Yunus [10]: 31) 

Membaca Quran di kuburan 
selama sepekan
Suatu hari Ningsih, rekan 
kantor Iva curhat padanya. 
Ningsih bercerita, setelah 
ayahnya meninggal dunia, ia 
memiliki tumpukan utang. Iva 
bingung, sepengetahuannya, 
Ningsih bukan tipe orang yang 
suka berutang. Penasaran, Iva 
bertanya, “Memang uangnya 
untuk apa?” Kata Ningsih, untuk 
membayar orang yang menshalati 
jenazah ayahnya. Hah? Iva heran, 
mengapa menshalati jenazah 
harus dibayar? Bukankah Allah 
memberi ganjaran pahala bagi 
yang melakukannya? Apakah 
itu tidak cukup membuat 
orang dengan senang hati 
menshalatkan saudaranya 

“Wahai orang-orang yang 
beriman, jagalah diri kalian 
dan keluarga kalian dari api 
neraka yang bahan bakarnya 
adalah manusia dan batu, 
penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, dan keras, yang tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan.” (QS At-
Tahrim [66]: 6)

Untuk menjaga diri dan keluarga 
kita dari api neraka, maka mari 
hidupkan tradisi-tradisi keluarga 
yang sesuai dengan tuntunan Al-
Quran dan Hadits. 

TIADA HARI TANPA QURAN
Orangtua wajib memberikan 
pendidikan Al-Quran kepada 
anaknya. Segenap potensi anak, 
baik jasmani maupun akal 
hendaknya dicurahkan untuk 
menerima pendidikan utama ini 
agar keimanan tertanam dalam 
kalbunya. Misalnya, hal pertama 
yang didengar oleh telinga anak-
anak setiap pagi adalah Al-Quran 
yang dibacakan oleh kedua 
orangtuanya, bukannya musik 
atau tayangan kartun di televisi. 
Setelah itu, baru aktivitas lain, 
seperti makan dan mandi pagi. 
Pada malam hari, hal terakhir 
yang didengar anak sebelum 
tidur pun ayat-ayat Al-Quran.  

Di antara waktu bangun 
dan tidur tersebut, anak-
anak terus menerus dapat 
menikmati indahnya menghafal, 
mengamalkan dan mempelajari 
Al-Quran. Semua hal yang anak-
anak pelajari, baik itu ilmu-ilmu 
umum, seperti matematika, sains, 
sosial, semuanya dikaitkan erat 
dan disandarkan dengan apa 
yang diajarkan dalam Al-Quran. 

Mari jadikan ini tradisi yang 
dinikmati oleh anak-anak kita. 
Karena, tradisi inilah yang in syaa 
Allah dapat menyelamatkan kita 
dan keluarga kita dari api neraka. 

source: widehdwalls

sesama Muslim? 
  
Lalu, kata Ningsih, untuk 
membayar mereka yang 
membaca Quran selama tujuh 
hari berturut-turut dengan niat 
pahala membaca Quran ditujukan 
untuk mendiang ayahnya. Jadi, 
secara bergantian beberapa orang 
membaca Quran sejak ba’da 
maghrib hingga subuh di kuburan 
ayah Ningsih selama tujuh hari 
berturut-turut hingga khatam. 
Dengan imbalan, tujuh juta 
rupiah. Belum lagi biaya untuk 
peringatan tujuh hari, 40 hari, 
dan 100 hari kematian ayahnya.   

Mendengar ini Iva benar-benar 
tidak habis pikir. Bukankah Islam 
tidak memerintahkan itu semua? 
Ningsih tahu betul hal itu, tapi ia 
tak berdaya melawan keluarga 
besarnya yang percaya tradisi 
seperti itu harus dilakukan. Sejak 
dulu tradisi di kampungnya ya 
seperti itu. Jadi, keluarga Ningsih 
juga harus mengikutinya. 

“Kamu nggak sayang sama 
ayahmu? Masa ngeluarin duit 
segitu aja nggak mau? Padahal 
dulu ayahmu mati-matian 
menafkahimu hingga kau 
jadi sarjana dan bisa bekerja. 
Apa nanti kata orang kalau 
kamu nggak melakukannya?” 
Itulah yang dikatakan sanak 
keluarganya. Tak tahan 
mendengar omelan itu, Ningsih 
pun manut. Padahal, keluarga 
Ningsih bukan dari kalangan 
berada.  

Mari kita semakin banyak 
beristighfar dan bermuhasabah 
mengenai apa yang kita lakukan 
serta biasakan pada keluarga kita. 
Allah berfirman:   
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BIASAKAN BERMUSYAWARAH
Contohnya, sepekan sekali 
Anda membiasakan keluarga 
bermusyawarah, yakni setelah 
shalat subuh dan membaca Al-
Quran. Dimulai dengan membaca 
Al-Quran dan tafsirnya yang 
didengarkan dengan baik oleh 
setiap anggota keluarga, lalu 
dilanjutkan dengan musyawarah 
mengenai apa saja yang berkaitan 
dengan kebutuhan, keinginan, 
keluh kesah, kabar baru dan 
berbagai hal yang ingin dibahas 
dan dimusyawarahkan oleh tiap 
anggota keluarga. 

Tradisi ini sesungguhnya sangat 
diperlukan. Terutama untuk 
keluarga-keluarga di zaman 
sekarang dengan mobilitas 
sangat tinggi dan dominasi gadget 
sehingga kadangkala komunikasi 
atau berbicara dari hati ke hati 
sulit dilakukan setiap hari. 

Kata musyawarah berasal dari 
bahasa Arab, yakni kata “syawara” 
yang pada mulanya bermakna 
mengeluarkan madu dari 
sarang lebah. Kata musyawarah 
pada dasarnya hanya dapat 
digunakan untuk hal-hal yang 
baik, sejalan dengan makna 
dasarnya, yaitu mengambil 
madu. Madu dihasilkan oleh 
lebah, maka orang-orang yang 
bermusyawarah selayaknya 
bagaikan lebah sehingga dalam 
musyawarah akan didapatkan 
hasil yang optimal. 

Tidak hanya itu saja, utamanya 
musyawarah merupakan suatu 
hal yang dianjurkan dalam Al-
Quran. Dalam surah Asy-Syura 
(42) ayat 38, Allah menyatakan 
bahwa orang mu’min akan 
mendapat ganjaran yang lebih  
baik dan kekal di sisi Allah. 
Adapun yang dimaksud dengan 
orang-orang mu’min itu adalah:

“Orang-orang yang mematuhi 
seruan Rabb mereka dan 
melaksanakan shalat (dengan 
sempurna), serta urusan mereka 

diputuskan dengan musyawarah 
antara mereka, dan mereka 
menafkahkan sebagian rezeki 
yang Kami anugerahkan kepada 
mereka.”

Tidak jarang kita saksikan berapa 
banyak anggota keluarga saling 
bermusuhan hanya karena 
kesalahpahaman dan kurang 
komunikasi. Semuanya bermula 
karena tidak adanya tradisi untuk 
bermusyawarah pada keluarga 
tersebut. 

SILATURRAHIM
Tradisi keluarga yang sebaiknya 
juga tidak hilang adalah 
silaturrahim. Biasanya karena 
sudah tinggal berjauhan dan 
sibuk dengan aktivitas masing-
masing, anggota keluarga 
menjadi semakin jarang bertemu 
dan berkomunikasi. Padahal, 
Allah Subhanahu wa Ta’ala 
dalam Al-Quran secara spesifik 
memerintahkan ummat Islam 
untuk menjalin silaturrahim. 

Seperti termaktub dalam 
surah An-Nisa’ (4) ayat 1, “…
Dan bertaqwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. 

Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu.” 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pun bersabda: “Siapa 
yang senang untuk dilapangkan 
rizkinya dan diakhirkan ajalnya 
(dipanjangkan umurnya), maka 
hendaklah ia menyambung (tali) 
silaturrahim.” (HR Al-Bukhari) 

Ini hanyalah beberapa contoh 
dari tradisi-tradisi yang dapat 
Anda lakukan sebagai usaha 
untuk menghindarkan keluarga 
Anda dari api neraka dan meraih 
keridhaan Allah. Sungguh masih 
banyak tradisi-tradisi keluarga 
lain yang bisa Anda buat bersama 
keluarga, yang in syaa Allah 
dapat mengundang rahmat dan 
keberkahan dari-Nya. Kuncinya 
hanya satu, berpeganglah pada 
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam.

Sebagaimana sabda Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam: “Aku 
tinggalkan untuk kalian dua 
perkara. Kalian tidak akan sesat 
selama berpegangan dengannya, 
yaitu Kitabullah (Al Quran) dan 
sunnah Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam.” (HR Muslim)

source: orabyhookahcafe
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Jika di benak kita masih tersimpan pemikiran bahwa hidup ber-Quran dan ber-Sunnah is 
no fun, maka kita salah besar. Hidup bersama Al-Quran dan Sunnah, serta menghidupkan 
tradisi-tradisi keluarga yang bersumber dari keduanya sebenarnya bukan saja bisa sangat 
menyenangkan, tapi bahkan memberi sesuatu yang lebih, yakni ketentraman serta 

kebahagiaan jiwa dan raga. 

Berikut beberapa saran AMEERA untuk memulai tradisi keluarga yang asyik...

Jumat Istimewa1. 
Ummat Islam memiliki hari besar yang seharusnya kita istimewakan juga di luar hari Idul Fitri 
dan Idul Adha, yakni hari Jumat. Di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, hari Jumat 
adalah hari libur nasional. Namun, tidak demikian halnya di Indonesia. Sekarang mari kita mulai 
berusaha memuliakan dan mengistimewakan hari Jumat.

Ada setumpuk kegiatan yang bisa kita lakukan bersama keluarga di hari Jumat. Misalnya saja:

Muhasabah ba’da subuha. . Sesudah shalat subuh Anda bisa mengajak suami dan anak-anak 
duduk bersama di ruang tengah rumah atau mushala keluarga untuk membaca surah Al-
Kahfi. Lalu, adakan muhasabah bersama. Ini cara yang efektif untuk membiasakan masing-
masing anggota keluarga updated mengenai kondisi satu sama lain. Ini juga bisa menjadi 
saat yang baik bagi ayah dan ibu untuk berbagi kabar mengenai berbagai urusan rumah 
tangga, serta membuat rencana-rencana jangka pendek dan menengah. Atau, sama-sama 
mencari solusi dari masalah yang dialami masing-masing anggota keluarga.
Mandi Jumat untuk anak lelakib. . Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam menyuruh kaum 
lelaki mandi sebelum shalat Jumat. Jadi, Ayah bisa mengajarkan anak lelakinya cara 
melaksanakan mandi di hari Jumat, termasuk menjelaskan mengenai memotong kuku, 
mencukur rambut kemaluan dan beberapa tindakan lain yang memelihara fitrah, serta 
kedekatan seseorang kepada Allah Ta’ala.
Pergi shalat Jumat. c. Tidak sedikit lelaki yang sulit menyatakan cinta kepada anak dan 
istrinya. Mengatur waktu kerja sedemikian rupa sehingga bisa shalat Jumat bersama 
dengan anak lelakinya, berjalan kaki atau naik motor saat ke masjid, bisa menjadi sarana 
mendekatkan hubungan ayah dan anak lelaki. Apalagi kalau ditandai dengan keistimewaan 
sederhana lainnya, seperti makan bakso berduaan di pelataran masjid atau membeli es krim 
untuk dibawa pulang dan dimakan bersama.
Menyediakan Jumat malam hanya untuk keluarga. d. Jangan membuat acara keluar atau 
pertemuan dengan orang lain di Jumat malam. Sediakan sore dan malam hari Jumat hanya 

Gimme Fun Traditions!
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untuk keluarga. Kumpulkan anak-anak di mushala atau ruang keluarga, lalu ajak mereka 
bermain games:

Tebak Sirah/Sejarah Rasulullah. i. Siapa nama paman Nabi yang terkenal pemberani? 
Siapa nama istri-istri Nabi? Berapa tahun lamanya Rasulullah menerima wahyu? Apa 
sih Perang Badar? Berapa kali perang yang diikuti Rasulullah? Dan seterusnya...
Tebak Sirah Shahabah dan Shahabiyah. ii. Siapa perempuan yang dipanggil si Dua Ikat 
Pinggang? (Jawaban: Asma’ binti Abu Bakar) Siapa lelaki Sahabat Nabi yang pertama 
kali hijrah dari Makkah ke Madinah? (Abu Salamah al-Makhzumi) Siapa perempuan 
budak yang dipanggil “Ibu” oleh Rasulullah dan menjaga beliau sejak masih bayi? 
(Barakah atau Ummu Ayman) Siapa Sahabat yang dikenal sebagai Pedang Allah? 
(Khalid bin Walid). Dan seterusnya...
Tebak Al-Quran. iii. Ini beberapa contohnya:

Sebutkan lima nama surah dalam Al-Quran yang diawali huruf Qaf! (Kalau Anda tak 1. 
tahu jawabannya, Anda tentu bisa mengecek di Al-Quran) 
Siapa nama perempuan mulia yang disebut dan menjadi nama salah satu surah 2. 
dalam Al-Quran? (Maryam) 
Surah apakah yang bernilai sepertiga Al-Quran? (Surah Al-Ikhlas) 3. 
Surah apakah yang bernilai seperempat Al-Quran? (Surah Al-Kafirun) 4. 
Surah apakah yang di setiap ayatnya disebutkan lafaz Allah? (Surah Al-Mujadilah)5. 
Siapakah seseorang di dalam Al-Quran yang mengatakan, “Ya Ayahku, 6. 
laksanakanlah perintah Allah dan akan kau temui aku in syaa Allah tergolong orang 
yang sabar?” (Nabi Ismail ‘alayhissalam ketika akan disembelih oleh ayahnya, Nabi 
Ibrahim ‘alayhissalam, sebagai qurban)
Siapakah yang berkata begini kepada Allah, “Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, 7. 
bagaimanakah caraMu menghidupkan sesuatu yang mati?” (Nabi Ibrahim 
‘alayhissalam) 
Dan seterusnya...8. 
Apakah Anda mengira main tebak-tebakan tentang Al-Quran dan sejarah Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam tidak fun? Sebenarnya, itu sih tergantung kreativitas 
Anda dan anggota keluarga yang lainnya! 

Time Traveler2.  
Mulailah perkenalkan tradisi membaca sejarah Nabi, Sahabat serta para ulama dan pemimpin 
bersama-sama. Ibu yang membacakan buat semua anggota keluarga, sementara Ayah 
menunjukkan tempat-tempat penting yang disebutkan pada peta dunia. Buatlah rencana untuk 
mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu. 
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Share, Share...3.  
Memberi itu menyenangkan dan berpahala sangat besar. Sediakanlah sebuah celengan plastik 
yang harganya tidak mahal di rumah dan ajak anak-anak untuk memasukkan sebagian uang 
jajan mereka di sana. Setiap tiga bulan, pecahkan tabungan, lalu ajak anak-anak mengantarkan 
sedekah mereka ke panti asuhan, anak-anak yatim yang mereka kenal, membeli buku atau 
makanan untuk dibagikan ke anak-anak jalanan.

Berani Beda 4. 
Kebanyakan kita hidup di kota-kota besar yang dikepung oleh bukan saja polusi debu, tapi juga 
polusi suara dan suasana. Mulailah membuat tradisi keluarga yang membebaskan keluarga dari 
polusi ini.
a. Novelty of Silence. Keistimewaan berdiam diri. Ajak anak-anak dan semua anggota keluarga 

bereksperimen untuk mematikan televisi, radio, komputer, telepon seluler dan gadget 
lainnya sesudah isya lalu duduklah di tempat yang paling nyaman di rumah, di teras atau 
di halaman. Ajak anak-anak mendengarkan dunia di sekitarnya. Begitu bisingkah rumah 
Anda? Adakah suara Bajaj, bis atau mobil? Suara anak-anak bermain? Bila masih terasa 
terlalu ribut sehingga Anda tak dapat mendengar suara degup jantung Anda sendiri, maka 
buatlah rencana dengan anak-anak untuk pada lain waktu bepergian ke luar kota yang sepi. 
Bangunkan mereka dengan kasih sayang di sepertiga malam terakhir, tuntun mereka shalat 
tahajud dan sesudahnya duduklah bersama mereka di keheningan malam. Ajak mereka 
menikmati indahnya kesunyian. Dengarkanlah suara kesunyian. Tunjuklah pepohonan di 
sekitar Anda dan katakan kepada mereka, “Tahukah kamu, tidak ada satu pun dari jutaan, 
miliaran helai daun itu yang tidak dilihat dan diurus oleh Allah? Tidak ada satu helai pun 
daun yang jatuh dalam keadaan kering atau basah yang tidak diketahui oleh Allah.” In syaa 
Allah anak-anak akan belajar bukan saja menghargai keindahan alam, tapi juga mensyukuri 
penciptaan dunia dan dirinya oleh Allah Yang Mahaperkasa.

b. Katakan Cinta. Pandanglah jauh ke dalam mata suami, mata anak-anak Anda dan katakan, 
“Aku mencintaimu karena Allah.” Lakukan ini menjelang tidur, dan jadikanlah ini sebuah 
tradisi baru di keluarga Anda. In syaa Allah bukan saja Anda akan memenangkan ridha Allah, 
tapi Anda juga menanamkan sebuah kebiasaan yang baru dan baik kepada keluarga Anda.

c. Girls-Only Fun. Masyarakat kita mengirim pesan yang bertentangan mengenai anak-anak 
gadis mereka. Masyarakat menuntut mereka menjadi perempuan shalihah yang memelihara 
kehormatan mereka serta berprestasi di sekolah, tapi lewat televisi dan berbagai pesan 
media lainnya, masyarakat memaksa anak-anak gadis kita untuk menjadi sekadar manekin 
tanpa otak dan jiwa, sekaligus objek seksual orang-orang tak bermoral. 
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Sudah waktunya kita membangun tradisi yang menguatkan anak-anak perempuan kita, 
lahir dan batin. Buatlah kegiatan bulanan khusus untuk Anda dan anak-anak perempuan 
Anda, di rumah atau di tempat lain yang terlindungi dan terhijabi. Buatlah acara lomba lari, 
memasak, atau lomba cerdas cermat di antara anak-anak perempuan. Beri penghargaan 
semua anak perempuan, tidak peduli seperti apa pun canggungnya mereka. Ajak mereka 
shalat berjamaah. Mengaji Al-Quran bersama. Tunjukkan kepada mereka bahwa girls can 
have halal fun...

d. Sehari Bersama Ayah. Sudah bukan zamannya lagi kita beranggapan bahwa anak 
perempuan hanya boleh dekat dengan Ibu sementara Ayah adalah sosok manusia yang tak 
bisa didekati dan mengerikan. Bukan itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam. Justru dari seorang ayah yang shalih, seorang anak perempuan akan bisa belajar 
tentang hubungan lelaki-perempuan yang dituntunkan Islam. Justru dari ayahlah seorang 
anak perempuan belajar menjadi perempuan terhormat yang tahu bagaimana harus 
menghadapi dunia yang keras, yang akan mulai menyakitinya saat dia beranjak remaja. 

Jadi, buatlah tradisi baru keluarga: Waktu Eksklusif Upik dengan Ayah. Oh ya, Ayah jangan 
bawa Upik ke mall! Buatlah aktivitas kreatif, seperti mengajaknya naik gunung, rafting, 
panjat tebing, belajar memanah, dan sebagainya. Tidak akan ada anak perempuan yang 
mau kehilangan kesempatan membangun tradisi seindah ini, yang juga akan membangun 
kedekatan dengan ayahnya. Bukankah saat-saat akrab ini juga bisa menjadi kesempatan 
terbaik bagi Ayah untuk menanamkan aqidah yang benar bagi anak perempuan – yang suatu 
saat akan menjadi seorang ibu dan pendidik?

Boys-Dad Traditionsa. . Di banyak keluarga, ketegangan bahkan permusuhan antara 
anak lelaki dan ayahnya dianggap sudah biasa. Sudah tradisi. Sudah waktunya kita 
membuat tradisi baru: hubungan indah antara Ayah dan Buyung. Ini bisa dibangun 
dengan berbagai kebiasaan dan aktivitas yang melibatkan hanya Ayah dan anak lelaki. 
Berenang bersama, cross-country, biking, berkuda, dan sebagainya.
Menyambut Ramadhan, Idul Adha dan Idul Fitri dengan Meriah. b. Seperti, mengajak 
anak-anak menghias rumah, mengecat dan membersihkan seluruh sudut rumah, untuk 
menyambut hari-hari besar Islam.
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A
gar bisa menjalankan 
kehidupan rumah tangga 
dengan baik, suami 

dan istri harus mengetahui 
kewajibannya dan hak 
pasangannya. Menurut Ustadz 
Dr. Firanda Andirja Abidin, Lc., 
MA, kebanyakan problematika 
dalam rumah tangga terjadi 
karena adanya kepincangan, 
dimana salah satu pasangan tidak 
menunaikan kewajibannya dan 
lebih senang menuntut haknya. 
Allah Subhanahu wa Ta’ala 
lewat firmanNya dan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam telah 
memberikan tuntunan terkait 
urusan hak dan kewajiban suami 
istri ini. 

Menurut da’i lulusan Universitas 
Islam Madinah dan pengisi 
pengajian rutin berbahasa 
Indonesia di Masjid Nabawi, 
Madinah, Arab Saudi itu, in syaa 
Allah, semakin kedua pihak 
menunaikan kewajibannya 

dengan baik, maka kehidupan 
rumah tangga akan semakin 
indah dan berjalan sesuai 
tuntunan sunnah Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 

Hak Istri (Kewajiban suami yang 
menjadi hak istri)

Diberikan mahar•	
Syaikh Ahmad Abdurrahim 
dalam bukunya Tuhfatul 
Arusain (“Aku Terima 
Nikahnya, Bekal Pengantin 
Menuju Keluarga Sakinah, 
Mawaddah dan Rahmah”) 
menyebutkan bahwa mahar 
merupakan hak syar’i berupa 
harta yang wajib diserahkan 
suami kepada istri karena 
menikahinya. Kewajiban 
memberikan mahar ini 
disebutkan Allah dalam 
firman-Nya:
“Dan berikanlah maskawin 
(mahar) kepada perempuan 
(yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian 
yang penuh 
kerelaan. 
Kemudian, 
jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari 
maskawin itu dengan senang 
hati, maka terimalah dan 
nikmatilah pemberian itu 
dengan senang hati.” (QS An-
Nisaa’ [4]: 4)

Mahar menjadi hak murni 
bagi istri. Seorang istri 
berhak menggunakannya 
sesuai keinginannya. 
Adapun soal nilainya, tidak 
ada batasan maksimal 
atau minimalnya. Namun, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam menganjurkan 
kepada kaum Muslimah 
agar tidak berlebihan 
dalam menentukan mahar, 
sebagaimana sabda beliau: 
“Sungguh di antara berkah 
seorang wanita adalah 

Hak dan Kewajiban Suami Istri
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mudah meminangnya dan 
ringan maharnya.” (HR 
Ahmad)

Diperlakukan dengan baik•	  
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Sebaik-
baik kalian adalah orang yang 
paling baik bagi keluarganya. 
Dan aku orang yang paling 
baik bagi keluargaku.” (HR 
At-Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu 
Majah no: 1977 dari Shahabat 
Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan 
oleh Al-Albani dalam Ash-
Shahihah no: 285)

Ustadz Dr. Khalid Basalamah, 
MA., menyebutkan bahwa 
dalam Islam tidak dibenarkan 
perlakuan memukul dengan 
kasar, menendang atau pun 
menampar seorang istri, 
sekalipun posisinya salah. 
Allah Subhanahu wa Ta’ala 
telah memberikan tuntunan 
bersikap kepada seorang istri 
yang tidak mau melakukan 
kewajibannya. Pertama, urai 
ustadz yang memperoleh 
gelar sarjana dari 
Universitas Islam Madinah 
itu, mengingatkan atau 
memberikan nasihat. Jika 
masih tidak berubah, suami 
bisa pindah ranjang atau 

tidak menggaulinya. “Kalau 
masih tidak mau juga boleh 
dipukul, tapi tidak boleh 
berbekas. Gambaran para 
ulama, yaitu dengan pukulan 
memakai tongkat siwak atau 
dengan jari telunjuk yang 
dipukulkan ke tubuhnya 
sebagai isyarat bahwa ia 
telah salah. Kalau masih 
tidak bisa baru diceraikan,” 
tutur pendakwah yang 
juga menjalankan sejumlah 
aktivitas bisnis, Ketua Forum 
Pengiriman Dai Irian dan 
Penasehat Wesal TV Jakarta. 

Tuntunan tersebut 
sebagaimana dijelaskan 
Allah Subhanahu wa Ta’ala 
dalam surah An-Nisaa’ [4] 
ayat 34: “Laki-laki (suami) itu 
pelindung bagi perempuan 
(istri) karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka 
(laki-laki) atas sebagian 
yang lain (perempuan), 
dan karena mereka (laki-
laki) telah memberikan 
nafkah dan hartanya. Maka 
perempuan-perempuan 
yang shalih adalah mereka 
yang taat kepada Allah 
dan menjaga diri ketika 
(suaminya) tidak ada karena 
Allah telah menjaga mereka. 

Perempuan-perempuan yang 
kamu khawatirkan akan 
nusyuz (membangkang), 
hendaklah kamu beri nasihat 
kepada merka, tinggalkanlah 
mereka di tempat tidur (pisah 
ranjang), dan (kalau perlu) 
pukullah mereka. Tetapi 
jika mereka menaatimu, 
maka janganlah kamu 
mencari-cara alasan untuk 
menyusahkannya. Sungguh 
Allah Mahatinggi dan 
Mahabesar.” 

Diberi pakaian, makanan dan •	
tempat tinggal semampu 
suaminya
Istri merupakan amanah 
dari Allah. Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Bertakwalah 
kepada Allah tentang 
(urusan) wanita, karena 
sesungguhnya kalian telah 
mengambil mereka dengan 
amanah Allah dan kalian 
menghalalkan kemaluan 
mereka dengan kalimat 
Allah. Kalian mempunyai 
hak yang menjadi kewajiban 
mereka, yaitu mereka tidak 
boleh memasukkan ke 
rumah kalian orang yang 
tidak kalian sukai. Jika 
mereka melakukannya, 
maka pukullah mereka 
dengan pukulan yang tidak 
menyakitkan. Mereka pun 
memiliki hak yang menjadi 
kewajiban kalian, yaitu 
nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang ma’ruf.” (HR 
Malik, Muslim, Abu Dawud, 
At-Tirmidzi, Ibn Majah, An-
Nasa’i, Ad-Darimi, Ahmad, 
Ibn Hibban, Al-Baihaqi, 
Ibn Khuzaimah, Abad bin 
Humaid, Ibn Abi Syaibah, dll)

Allah Ta’ala berfirman, 
“Tempatkanlah mereka 
(para istri) di mana 
kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu 
dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) 
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mereka….” (QS Ath Thalaq 
[65]: 6)

Kewajiban memberi nafkah 
ini, menurut Ustadz Khalid, 
utamanya untuk kebutuhan-
kebutuhan pokok yang 
bila tidak terpenuhi akan 
mengganggu roda kehidupan 
rumah tangga. “Misalnya, 
uang belanja dan uang bayar 
listrik,” sambungnya. 

Bahkan terkait hal ini, 
seorang istri dibolehkan 
secara syar’i mengambil 
uang suaminya tanpa 
sepengetahuannya, misalnya, 
jika suami pelit dalam 
memberikan nafkah. Dari 
‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia 
berkata bahwa Hindun binti 
‘Utbah, istri dari Abu Sufyan, 
telah datang berjumpa 
Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam, lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Abu Sufyan 
itu orang yang sangat pelit. 
Ia tidak memberi kepadaku 
nafkah yang mencukupi dan 
mencukupi anak-anakku 
sehingga membuatku 
mengambil hartanya tanpa 
sepengetahuannya. Apakah 
berdosa jika aku melakukan 
seperti itu? Nabi Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
‘Ambillah dari hartanya 
apa yang mencukupi anak-
anakmu dengan cara yang 
patut.’” (HR Bukhari, no. 5364; 
Muslim, no. 1714)

Ibnu Hajar rahimahullah 
menyatakan bahwa 
mengambil dengan cara yang 
ma’ruf (patut), maksudnya 
adalah sesuai kadar 
yang dibutuhkan secara 
‘urf (menurut kebiasaan 
setempat). (Fath Al-Bari, 9: 
509)

Diberikan perlindungan, •	
pendidikan dan tuntunan 
yang berhubungan dengan 

kewajibannya
Ustadz Khalid menuturkan, 
seorang suami perlu 
menuntun pasangan dengan 
cara yang baik terutama 
yang berhubungan dengan 
kewajibannya dan urusan 
ibadahnya. 

Kewajiban menuntun istri 
disebutkan Allah Subhanahu 
wa Ta’ala dalam firman-
Nya: “Hai orang-orang 
yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan 
bakarnya adalah manusia 
dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang 
kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-
Nya kepada mereka dan 
selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.” (QS At-Tahrim 
[66]: 6)

Dipenuhi kebutuhan •	
biologisnya 
Terkait hal ini, ustadz yang 
meraih gelar doktor dari 

Universitas Tun Abdul Razak, 
Malaysia, itu mencontohkan 
kisah sahabat Abu Darda 
yang taat beribadah, namun 
tidak memerhatikan istrinya. 
Abu Juhaifah Wahb bin 
‘Abdillah radhiyallahu 
‘anhu berkata, “Nabi 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mempersaudarakan Salman 
al-Farisi dan Abu Darda 
radhiyallahu ‘anhuma. Setelah 
itu Salman radhiyallahu 
‘anhu mengunjungi Abu 
Darda radhiyallahu ‘anhu. 
Dia melihat Ummu Darda 
radhiyallahu ‘anha memakai 
pakaian kerja dan tidak 
mengenakan pakaian yang 
bagus. Salman radhiyallahu 
‘anhu bertanya kepadanya, 
‘Wahai Ummu Darda, kenapa 
engkau berpakaian seperti 
itu? Ia menjawab, ‘Saudaramu 
Abu Darda radhiyallahu ‘anhu 
sedikit pun tidak perhatian 
terhadap istrinya. Di siang 
hari dia berpuasa dan di 
malam hari dia selalu shalat 
malam. Salman lalu menemui 
Abu Darda di masjid dan 
mengatakan bahwa malam 

pinterest.com
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nanti ia hendak menginap di 
rumahnya. 
 
Setelah mengobrol di malam 
hari, selepas isya Abu 
Darda radhiyallahu ‘anhu 
hendak pergi untuk  
mengerjakan shalat. Namun, 
Salman menegurnya dengan 
mengatakan, ‘Tidurlah. 
Dan dia pun tidur. Tak lama 
kemudian dia bangun lagi 
dan hendak shalat. Salman 
berkata lagi kepadanya,  
‘Tidurlah. (Dan dia pun tidur 
lagi). 

Ketika malam sudah lewat 
(sepertiga malam), Salman 
radhiyallahu ‘anhu berkata 
kepada Abu Darda, ‘Wahai 
Abu Darda, sekarang 
bangunlah. Maka, keduanya 
pun mengerjakan shalat.  
Keesokan harinya, Abu 
Darda menghidangkan 
makanan kepadanya seraya 
berkata, ‘Makanlah  (wahai 
saudaraku), sesungguhnya 
aku sedang berpuasa. 
”Salman radhiyallahu ‘anhu 
menjawab,  ‘Aku tidak akan 
makan hingga engkau makan. 
Lantas Abu Darda pun ikut 
makan.

Abu Darda kemudian 
mempertanyakan sikap 
Salman terhadapnya. 
Salman radhiyallahu ‘anhu  

berkata kepada Abu Darda 
radhiyallahu ‘anhu, ‘(Wahai 
Abu Darda) sesungguhnya 
Rabb-mu  mempunyai 
hak atas dirimu, badanmu 
mempunyai hak atas dirimu 
dan keluargamu (istrimu)  
juga mempunyai hak atas 
dirimu. Maka, tunaikanlah 
hak mereka.

Abu Darda lalu mendatangi 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam dan menceritakan 
kejadian tersebut kepadanya. 
Nabi Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam menjawab, ‘Salman 
benar.’” (HR Al- Bukhari 
no. 1867, kitab Ash-Shahâbah 
hlm. 462)

Hak Suami (Kewajiban istri yang 
menjadi hak suami)
Secara garis besar, ujar Ustadz 
Khalid, kewajiban istri berkisar 
pada dua hal, yakni taat kepada 
suaminya dengan selalu berusaha 
mencari ridhanya dan memenuhi 
kebutuhan biologisnya. 
“Pokoknya apa yang diminta 
selama tidak melanggar perintah 
agama, patuhi saja,” ujarnya. 

Allah Ta’ala menjanjikan 
pahala besar, yakni surga 
bagi wanita yang mampu 
taat kepada suaminya karena 
Allah. Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, “Jika 

seorang wanita menunaikan 
shalat lima waktu, berpuasa 
di bulan Ramadhan, menjaga 
kemaluannya dan menaati 
suaminya; niscaya akan 
dikatakan padanya: ‘Masuklah 
ke dalam surga dari pintu 
manapun yang kau mau.’” (HR 
Ahmad dari Abdurrahman 
bin ‘Auf radhiyallahu ‘anhu dan 
dinyatakan hasan oleh Syaikh 
al-Albani)

Ustadz Firanda Andirja 
menambahkan, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mengisyaratkan dalam banyak 
haditsnya tentang betapa besar 
hak seorang suami terhadap 
istrinya. Salah satunya, sabda 
beliau: “Seandainya aku boleh 
menyuruh seorang sujud kepada 
seseorang, maka aku akan 
perintahkan seorang wanita 
sujud kepada suaminya.” (Hadits 
hasan shahih: diriwayatkan 
oleh at-Tirmidzi [no. 1159], Ibnu 
Hibban [no. 1291 – Al-Mawaarid] 
dan al-Baihaqi [VII/291], dari 
Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu. 
Hadits ini diriwayatkan juga dari 
beberapa Shahabat. Lihat Irwaa-ul 
Ghaliil [no. 1998])

Hadits di atas menunjukkan 
begitu besar hak seorang suami 
terhadap istrinya. Dan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
pernah bersabda: “Seorang 
wanita tidak akan merasakan 
manisnya iman sampai dia 
benar-benar menunaikan hak 
suaminya.” (Shahih At Targhib)

Di antara kewajiban istri 
yang merupakan hak suami, 
sebagaimana dituturkan Ustadz 
Firanda, yakni:

Taat kepada suami dalam •	
rangka bukan bermaksiat 
kepada Allah 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah ditanya 
tentang wanita terbaik, 
maka dijelaskan salah 
satunya adalah yang taat 
kepada suaminya. Di sisi lain, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
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wa sallam juga mengingatkan 
tentang azab berat yang 
akan menimpa seorang istri 
yang membangkang pada 
suaminya. 

Menaati suami bisa menjadi 
perkara yang memudahkan 
seorang wanita masuk ke 
dalam surga dan begitu pun 
sebaliknya. Karenanya, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah bersabda, 
“Perhatikanlah posisimu 
terhadapnya. Sesungguhnya 
yang menentukan surga 
dan nerakamu terdapat pada 
(sikapmu terhadap) suamimu.” 
(HR Ahmad: 182333)

Pandai berterima kasih •	
kepada suami 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah bersabda, 
“Allah tidak akan melihat 
seorang istri yang tidak mau 
berterima kasih atas kebaikan 
suaminya, padahal ia selalu 
butuh kepada suaminya.” [HR 
An-Nasa’i dalam Al-Kubra 
(9135 & 9136), Al-Bazzar 
dalam Al-Musnad (2349), Al-
Hakim dalam Al-Mustadrak 
(2771), dan lainnya. Hadits ini 
dishahihkan oleh Syaikh Al-
Albani dalam Ash-Shahihah 
(289)]

Dalam hadits lainnya, 
Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Telah diperlihatkan neraka 
kepadaku, kulihat mayoritas 
penghuninya adalah wanita, 
mereka telah kufur (ingkar)! 
Ada yang bertanya, ‘Apakah 
mereka kufur kepada Allah? 
Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam menjawab, 
‘Tidak, mereka mengingkari 
(kebaikan) suami. Sekiranya 
kalian senantiasa berbuat 
baik kepada salah seorang 
dari mereka sepanjang 
hidupnya, lalu ia melihat 
sesuatu yang tidak berkenan, 
ia pasti berkata, ‘Saya sama 
sekali tidak pernah melihat 
kebaikan pada dirimu.’” (HR 
Bukhari dan Muslim)

Berusaha tidak membuat •	
marah suami 
“Kalau membuat suami 
marah, hendaknya cepat 
minta maaf. Kalahkan semua 
ego dan meminta maaf,” ujar 
Ustadz Firanda. Hal ini sangat 
penting karena Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
pernah bersabda, “Ada tiga 
orang yang shalatnya tidak 
melampaui telinganya (tidak 
diterima): Hamba yang lari 
sampai ia mau kembali, 
wanita yang bermalam (tidur) 
sedang suaminya marah 
kepadanya, dan seorang 
pemimpin kaum, sedang 
mereka benci kepadanya.” 
(HR At-Tirmidzi)

Berusaha mengambil hati •	
suami
Ustadz Firanda 
mencontohkan, dengan 
memperindah penampilan, 
tutur kata, kebersihan tempat 
tidur dan rumah agar suami 
selalu rindu kepadanya. 

Memenuhi kebutuhan •	
biologis suami
Keengganan seorang istri 
dalam melayani suaminya 
lalu membuat suami murka 
dan jengkel dapat menjadi 
sebab malaikat melaknat 
para istri. Sebagaimana sabda 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam: “Jika seorang 
suami mengajak istrinya ke 
tempat tidur (berhubungan), 
lalu sang istri enggan, dan 
suami bermalam (tidur) dalam 
keadaan marah kepadanya, 
maka para malaikat akan 
melaknat sang istri sampai 
pagi.” (HR Al-Bukhari dan 
Muslim)

Seorang istri tidak 
diperkenankan menolak hajat 
suaminya sekalipun ia sedang 
sibuk dengan suatu urusan. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Demi 
(Allah) yang jiwa Muhammad 
ada di tangan-Nya, seorang 
istri tak akan memenuhi 
hak Rabb-nya sampai ia mau 
memenuhi hak suaminya. 
Walaupun suaminya 
meminta dirinya (untuk 
berjima’), sedang ia berada 
dalam sekedup, maka ia (istri) 
tak boleh menghalanginya.” 
(HR Ibnu Majah).(*)

Sumber: 
Buku “Aku Terima Nikahnya, - 
Bekal Pengantin Menuju 
Keluarga Sakinah, Mawaddah 
dan Rahmah” oleh Syaikh 
Ahmad Abdurrahim, Penerbit: 
Istanbul. Judul asli: Tuhfatul 
Arusain 
Ceramah Ustadz Khalid - 
Basalamah dan Ustadz 
Firanda Andirja tentang hak 
dan kewajiban suami istri
www.rumaysho.com- 
www.almanhaj.com- 
www.muslim.or.id- 
www.hidayatullah.com- 
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I
slam sangat mementingkan 
ikatan kekeluargaan. Ummat 
Muslim diperintahkan 

menjaga dan menguatkan 
tali hubungan keluarga. Ada 
banyak keutamaan bagi mereka 
yang berusaha senantiasa 
mempererat ikatan kekeluargaan. 
Sebaliknya, memutus ikatan 
silaturrahim membuat seseorang 
tak diganjar surga. Sebagaimana 
dijelaskan dalam sebuah hadits: 
“Dari Ibnu Syihab, ia berkata, 
telah mengabarkan kepadaku 
Muhammad bin Jubair bin 
Muth’im bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, ‘Tidak akan masuk 
surga orang yang memutuskan 
ikatan silaturrahim.’” (Hadits 
shahih, diriwayatkan oleh 

Muslim dalam Bab Al-Birr, 
Ahmad, Abu Dawud dan At-
Tirmidzi)

Dalam hadits lain, Abu Hurairah 
telah meriwayatkan dari 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, beliau bersabda, “Ikatan 
kerabat adalah ikatan dari Allah, 
(andaikata) ia berkata, ‘Wahai 
Tuhanku, aku telah dizhalimi. 
Wahai Tuhanku, aku telah 
diputuskan (hubungan). Wahai 
Tuhanku, sesungguhnya aku, 
sesungguhnya aku. Wahai 
Tuhanku, wahai Tuhanku. Maka, 
Tuhan akan menjawabnya, 
‘Apakah engkau rela jika aku 
putuskan (rahmat-Ku) dari orang 
yang telah memutuskan dan aku 
sambungkan (rahmat-Ku) pada 

orang yang telah menyambung 
ikatan denganmu?’” (Hadits 
hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, 
Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah. 
Menurut Al-Albani hadits ini 
hasan dalam Takhrij Al-Ahadits 
Sunnah)
 
Salah satu cara menguatkan 
hubungan keluarga 
adalah dengan senantiasa 
menumbuhkan dan 
menyebarkan sikap baik terhadap 
keluarga. Saling sayang, saling 
menasihati, saling menolong, 
selalu menampakkan wajah ceria 
di hadapan keluarga, dan saling 
bertutur kata baik pada seluruh 
anggota keluarga. Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Sebaik-baik kalian 

Manfaatkan
Waktu Berkualitas
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dengan pekerjaan hingga 
mengabaikan istri dan anak-anak. 
Dengan dalih membanting tulang 
untuk menafkahi keluarga, istri 
dan anak-anak tak mendapatkan 
haknya dimanjakan dan dihibur 
sang kepala keluarga. Padahal, 
waktu bermain, bersenda gurau 
atau bahkan sekadar ngobrol 
(bukan ghibah) di antara anggota 
keluarga sangat bermanfaat 
untuk menambah keharmonisan 
keluarga.

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam tak segan-segan 
meluangkan waktu untuk 
bermain dan menyenangkan 
hati anak-anak. Banyak hadits 
yang menggambarkan betapa 
Rasulullah kerap berinteraksi 
dengan cucu-cucunya dan 
melakukan berbagai macam 
kegiatan untuk menyenangkan 
mereka. 

Abdullah bin Ja’far berkata, 
“Apabila Nabi Shallallahu 
‘alayhi wa sallam baru tiba dari 

adalah yang paling baik terhadap 
keluarganya dan aku adalah yang 
paling baik terhadap keluargaku.” 
(HR Tirmidzi)

Hubungan baik yang 
dibangun akan menimbulkan 
keharmonisan di dalam keluarga. 
Memiliki keluarga yang harmonis 
tentulah idaman setiap orang. 
Cukuplah Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam sebaik-baik 
teladan dalam perbuatannya 
memelihara keharmonisan 
keluarga.

Beliau Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam tak pernah membuang 
kesempatan berharga 
menghabiskan waktu 
bersama keluarga. Di tengah 
kesibukannya sebagai seorang 
Nabi, pemimpin negara, bahkan 
panglima perang, beliau masih 
selalu menyempatkan waktu 
memerhatikan keluarganya.

Oleh karena itu, hendaknya para 
lelaki tak melulu disibukkan 

perjalanan, beliau disambut 
oleh anak-anak ahlul baitnya. 
Suatu hari beliau baru datang 
dari perjalanan dan aku adalah 
anak yang paling terdepan 
dalam menyambutnya. Maka, 
beliau langsung menaikkanku 
di depannya, kemudian 
didatangkanlah salah seorang 
putri Fathimah, Al-Hasan 
atau Al-Husain lalu beliau 
memboncengkannya di 
belakangnya, dan kami bertiga 
memasuki kota Madinah di atas 
kendaraannya.” (HR Muslim)

Begitu pula dengan istrinya. 
Beliau Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam juga menyelipkan kegiatan 
menyenangkan bersama sang 
istri di tengah aktivitasnya yang 
lain.
 
Aisyah radhiyallahu ‘anha 
mengisahkan, “Pada suatu ketika 
aku ikut bersama Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
dalam sebuah lawatan. Pada 
waktu itu aku masih seorang 
gadis yang ramping. Beliau 
memerintahkan rombongan agar 
bergerak terlebih dahulu. Mereka 
pun berangkat mendahului 
kami. Kemudian beliau berkata 
kepadaku, ‘Kemarilah! Sekarang 
kita berlomba lari.’ Aku pun 
meladeninya dan akhirnya 
aku dapat mengungguli beliau. 
Beliau hanya diam saja atas 
keunggulanku tadi. Hingga pada 
suatu kesempatan lain, ketika 
aku sudah agak gemuk, aku ikut 
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bersama beliau dalam sebuah 
lawatan. Beliau memerintahkan 
rombongan agar bergerak 
terlebih dahulu. Kemudian 
beliau mengajakku berlomba 
kembali. Dan akhirnya beliau 
dapat mengungguliku. Beliau 
tertawa seraya berkata, ‘Inilah 
penebus kekalahan yang lalu!’” 
(HR Ahmad)

Ada banyak hal yang bisa 
dilakukan dalam rangka 
memanfaatkan waktu berkualitas 
bersama keluarga. Jadikan waktu 
bersama keluarga sebagai waktu 
menyenangkan yang akan 
menambah ketaatan kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala.

BERIBADAH BERSAMA
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Dan semoga 
Allah mengasihi seorang 
wanita yang bangun malam 
untuk mengerjakan shalat dan 
membangunkan suaminya. Jika 
suaminya menolak, maka dia 
mengusapkan air di wajahnya.” 
(HR Abu Dawud, Ahmad, dan 
Ibnu Majah)

“Barangsiapa yang bangun 
malam dan membangunkan 
istrinya kemudian mereka berdua 
melaksanakan shalat dua rakaat 
secara bersama, maka mereka 

berdua akan digolongkan ke 
dalam pelaku-pelaku dan wanita-
wanita yang banyak berdzikir 
kepada Allah.” (HR Ibnu Majah, 
An-Nasa’i, Al-Baihaqi, dan Al-
Hakim) 

Mengajak bangun untuk shalat 
malam merupakan kebiasaan 
di dalam keluarga Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 
Seperti yang dijabarkan dalam 
sebuah hadits: “Sesungguhnya 
Ali bin Abi Thalib menceritakan 
kepadanya (Husain bin Ali) 
bahwa pada suatu malam 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam membangunkannya (Ali 
bin Abi Thalib) beserta Fatimah 
putri Nabi Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam (dengan cara mengetuk) 
lalu beliau bertanya, ‘Tidakkah 
kalian akan melaksanakan 
shalat tahajud?’ Kemudian aku 
menjawab, ‘Wahai Rasulullah, 
diri-diri kami ini berada 
pada kekuasaan Allah, jika Ia 
berkehendak membangunkan 
kami, tentu kami akan bangun.’ 
Maka, tatkala kami berkata 
demikian, beliau beranjak pergi 
dan tidak kembali lagi kepadaku, 
kemudian aku mendengar beliau 
sambil berpaling pergi seraya 
memukul paha beliau membaca 
Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 54, 
‘...Manusia itu adalah memang 

yang paling banyak membantah.’” 
(HR Bukhari Muslim)

MAKAN BERSAMA
Sebaiknya agendakan kegiatan 
ini dalam rutinitas keluarga 
sehari-hari. Karena tak hanya 
menyenangkan, kegiatan makan 
bersama juga menghadirkan 
keberkahan. Sebagaimana 
dijelaskan dalam sebuah 
hadits, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya kami makan dan 
tidak merasa kenyang. Beliau 
bersabda, ‘Kemungkinan kalian 
makan sendiri-sendiri.’ Mereka 
menjawab, ‘Ya.’ Beliau bersabda, 
‘Hendaklah kalian makan secara 
bersama-sama, dan sebutlah 
nama Allah, maka kalian akan 
diberi berkah padanya.’” (HR Abu 
Dawud)

Dalam hadits lainnya Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Makanan porsi satu 
orang sebenarnya cukup untuk 
dua, makanan dua sebenarnya 
cukup untuk empat, dan 
makanan empat sebenarnya 
cukup untuk delapan.” (HR 
Muslim)

Terkhusus suami istri, 
mengagendakan makan bersama 
berduaan akan menambah 
kemesraan yang tentunya akan 
menunjang keharmonisan 
keluarga. Aisyah radhiyallahu 
‘anha berkata, “Saya biasa 
minum dari cawan yang sama 
ketika haid. Lalu Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mengambil cawan tersebut dan 
meletakkan mulutnya di tempat 
saya meletakkan mulut saya. Lalu 
beliau minum, kemudian saya 
mengambil cawan itu, lalu saya 
menghirup isinya. Kemudian 
beliau mengambilnya dari saya 
dan meletakkan mulutnya 
pada tempat saya meletakkan 
mulut saya lalu beliau pun 
menghirupnya.” (HR Abdurrazaq)

Aisyah radhiyallahu ‘anha 
berkata, “Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam pernah 
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mengulurkan kepadaku segelas 
air lalu aku meminumnya. 
Setelah itu aku berikan kembali 
kepada beliau dan beliau pun 
tidak segan untuk minum pada 
bagian gelas yang tadinya aku 
minum, walaupun pada waktu itu 
aku sedang haid.” (HR Bukhari)

BELAJAR BERSAMA
Setiap Muslim wajib menuntut 
ilmu. Yaitu, ilmu agama Allah 
yang bersumber dari Quran dan 
Sunnah. Ilmu ini sangat penting 
bagi kaum Muslim sebagai 
jalan untuk mengenal Rabb-
Nya, menjalankan apa yang 
diperintahkan sang Pencipta, dan 
apa yang dilarang oleh-Nya. Pun, 
mengikuti tuntunan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
dalam menjalankan perintah 
Allah ‘Azza wa Jalla. Dengan 
begitu setiap Muslim bisa meraih 
keselamatan dunia akhirat.

Termasuk mengetahui 
bagaimana membangun keluarga 
berlandaskan Quran dan Sunnah. 
Dengan ilmu, baik istri maupun 
suami bisa mengetahui hak 
dan kewajibannya masing-
masing, memahami apa tujuan 
sebenarnya sebuah pernikahan, 
serta mengetahui cara mencapai 
tujuan tersebut. Dengan 
demikian, jika terdapat masalah 
dalam rumah tangga, mereka bisa 
menyelesaikannya dengan bekal 

ilmu yang dimiliki sehingga tak 
sekadar menuruti emosi. 

Ilmu bermanfaat pula dalam 
mendidik anak-anak. Dengan 
ilmu, jelaslah pembagian peran 
antara ayah sebagai kepala 
keluarga dan ibu sebagai 
tangan kanan kepala keluarga 
dalam mendidik anak-anak 
menjadi generasi Qurani yang 
rela berjuang di jalan Allah 
Subhanahu wa Ta’ala.

Maka, kegiatan mengais ilmu 
patut dijadikan agenda wajib 
bagi setiap anggota keluarga. 
Alangkah nikmatnya bila bisa 
bersama-sama merasakan 
manisnya memetik sebuah 
pelajaran. Tentunya ada banyak 
cara yang bisa dilakukan dalam 

rangka belajar bersama. Membuat 
perpustakaan kecil di rumah 
merupakan langkah sederhana 
yang bisa dilakukan. Agendakan 
setiap hari baik ayah maupun 
ibu membacakan buku untuk 
anak-anak. Membacakan kisah-
kisah penuh hikmah dari Quran 
dan Hadits. Menceritakan shirah 
para Nabi, Shahabat dan generasi-
generasi orang terdahulu yang 
shalih. 

Selain itu, bisa pula dengan 
mendatangi majelis ilmu 
bersama-sama. Ayah sebagai 
kepala keluarga berperan 
menyemangati setiap anggota 
keluarganya untuk mau “piknik 
ke taman-taman surga”. Dari 
Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu 
bahwa Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, “Jika 
kamu melewati taman-taman 
surga, maka singgahlah dengan 
senang. Para shahabat bertanya, 
‘Apakah taman-taman surga itu?’ 
Beliau menjawab, ‘Majelis-majelis 
ilmu.’” (HR Tirmidzi)

Ketimbang mendatangi taman 
jajan yang menguras isi kantong, 
mendatangi taman surga 
justru membuka keran pahala. 
Duduk di taman-taman surga 
akan mendatangkan rahmat 
dan berkah. Malaikat akan 
mengelilingi orang-orang yang 
duduk di dalam sebuah majelis 
ilmu alias taman surga.
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“Barangsiapa yang melapangkan 
satu kesusahan dunia dari 
seorang mu’min, maka Allah 
melapangkan darinya satu 
kesusahan di hari kiamat. 
Barangsiapa memudahkan 
(urusan) atas orang yang kesulitan 
(dalam masalah utang), maka 
Allah memudahkan atasnya di 
dunia dan akhirat. Barangsiapa 
menutupi (aib) seorang Muslim, 
maka Allah menutupi (aib)
nya di dunia dan akhirat. 
Allah senantiasa menolong 
hamba selama hamba tersebut 
senantiasa menolong saudaranya. 
Barangsiapa yang meniti suatu 
jalan untuk mencari ilmu, maka 
Allah memudahkan untuknya 
jalan menuju surga. Tidaklah 
suatu kaum berkumpul di 
salah satu rumah Allah (masjid) 
untuk membaca Kitabullah 

dan mempelajarinya di antara 
mereka, melainkan ketenteraman 
turun atas mereka, rahmat 
meliputi mereka, malaikat 
mengelilingi mereka, dan Allah 
menyanjung mereka di tengah 
para malaikat yang berada di sisi-
Nya. Barangsiapa yang lambat 
amalnya, maka tidak dapat 
dikejar dengan nasabnya.” (HR 
Bukhari Muslim)

MENGHABISKAN WAKTU 
LUANG BERSAMA
Jadikan nikmat waktu luang 
yang Allah Jalla Jalaluh 
berikan bermanfaat dengan 
menghabiskannya bersama 
keluarga. Sungguh ada segudang 
cara menjadikan waktu luang 
sebagai waktu berkualitas untuk 
dihabiskan bersama keluarga. 
Berkebun, misalnya. Kegiatan 

positif satu ini sangat baik 
dijadikan hobi untuk dijalankan 
bersama keluarga. Alangkah 
menyenangkannya ketika bisa 
menanam berbagai jenis tanaman 
di rumah bersama-sama.

Selain itu, memasak bersama juga 
bisa menjadi pilihan kegiatan 
menyenangkan. Atau, bisa pula 
bebenah rumah bersama-sama. 
Dengan demikian, kegiatan yang 
sejatinya melelahkan itu bisa 
menjadi menyenangkan ketika 
dikerjakan bersama-sama.

Aktivitas lainnya yang bisa 
dilakukan adalah berlibur 
bersama menikmati keindahan 
alam ciptaan Allah ‘Azza wa 
Jalla yang begitu indah dan 
menakjubkan. Dengan begitu, 
seluruh anggota keluarga akan 
semakin tersadarkan akan 
kebesaran Allah Subhanahu wa 
Ta’ala dan menambah keimanan 
masing-masing. 

Yang tak kalah menyenangkan 
adalah olahraga bersama 
keluarga. Berlari, bersepeda, 
bermain bola, berenang, 
memanah, berkuda, bermain 
bulutangkis, hingga berjalan 
santai merupakan olahraga yang 
sangat mengasyikkan dilakukan 
bersama seluruh anggota 
keluarga. Selain menyehatkan 
juga bermanfaat menambah 
keakraban semua anggota 
keluarga.(*) 
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