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KATA PENGANTAR 

Assalamu~alaiku1n Wr. Wb. 

Segala puj i dan syukur kami panjatkan kepada 
Allah SWT atas perkenan-Nya buku "Kado 
Perkawinan" dapat diterbitkan. Shalawat dan Salam 
semoga selalu Engkau curahkan ya Allah kepada 
junjungan dan kekasih kami Rasulullah Slzalallahu 

'Alaihi Wassalan1. 

Kehidupan berpasangan antara lelaki dan wanita 
dalam ikatan tali perkawinan merupakan sunatullah 
dan bagi seorang muslim perkawinan merupakan 
ibadah. Melalui perkawinan terbentuklah keluarga 
sebagai tempat pertama dan utama pendidikan bagi 
setiap indivi_du. Baiknya suatu masyarakat/bangsa 
terbentuk dari keluarga-keluarga yang baik, begitu 
pula sebaliknya. 

Departemen Agama sebagai unsur pemerintah 
yang bertanggung jawab membina kehidupan umat 
beragama sudah selayaknya memberikan pelayanan 
dan bimbingan perkawinan kepada warganya. Buku 
"Kado Perkawinan" ini dimaksudkan dapat 
menjadi bahan referensi dan pedoman bagi calon 
pengantin dan keluarga baru agar mampu membentuk 
keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah; selaras, 
serasi dan seimbang baik material maupun spiritual, 
sehingga dapat menanamkan dan melaksanakan nilai
nilai keimanan, ketaqwaan, amal saleh dan akhlaqul 
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kari111ah dalam keluarga dan lingkungan sesuai 
dengan syariat Islam. 

Kami menyadari bahwa buku ini masih belum 
memenuhi hara pan semua pihak. U ntuk itu, kritik 
dan saran penyempurnaan sangat kami harapkan guna 
penyempurnaan. Akhirnya kepada Allah SWT kita 
berharap semoga semua usaha ini merupakan amal 
baik yang diridhai-Nya Amin. 

Jakarta, 
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BAB I 
TUJUAN PERKAWINAN 

I. Menyempurnakan tingkat Pengamalan 
Aoama h 

Pernikahan merupakan seruan agama yang 
harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu 
untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang 
dapat diambil dari sebuah pernikahan. Selain 
sunnatullah yang tclah digariskan ketentuannya, 
pernikahan juga dapat membuat kehidupan 
seseorang lebih terarah, tenang, tentram dan 
bahagia. Pernikahan diibaratkan sebuah 
perantara untuk menyatukan dua hati yang 
berbcda, memherikan kasih sayang, perhatian 
dan kepedul ian antara lelaki dan perempuan. 
Allah telah menyatakan keuntungan dari sebuah 
pernikahan dalam firman-Nya : 
~ ~ ,/~ .,.~ ~~4.., .,,~~ /// ?~ ,,_...,, , _.,,. 

! r>-U~·\ \• .":\!....___• \~\,•._.o4 • ..;.JI/' _,, ,,, ~u ,...,,_ ~~ 
""'~ _,...;. ~~~..::; ~::;"///../ ~1 ":.?~-=-j ••• ·~..:J0..3J4 __ o..-_.-_, -~~-~ 

( ~' (' -t.)l ;J 

uDan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, 
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
di antaramu rasa kasih dan sayang. 
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Sesungguhnya pada yang deniikian itu benar
benar terdapat tanda-ta11da bagi kaum· yang 
berfikir." (Ar Rum :21 ). 
Ketenlraman batin tidak bisa didapat dengan 
harta, pangkat dan jabatan yang tinggi, 
melainkan dengan saling mcmberikan siraman 
kasih sayang, kecintaan, kctulusan dan 
kebahagiaan antara suami isteri. Hal itu hanya 
bisa terwujud jika dilakukan dengan sehuah 
pcrnikahan. 

Pernikahan dilakukan untuk mcnyem
purnakan tingkat pengamalan agama scscorang 
bahkan dikatakan telah menyempurnakan 
separoh agamanya, sebagaimana Rasulullah sa\v 
bersabda : "Di saat sescorang telah mcnikah, 
berarli ia telah mcnycmpurnakan separoh 
agamanya. karena itu bertakwalah kepada Al
lah untuk menyempurnakan separoh yang 
lainnya." Dengan adanya pernikahan scscorang 
dapat terhindar dari perbuatan-pcrbuatan yang 
negatif. 

2. Mejaga Kehonnatan 
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Tatkala seorang telah mencapai usia 
dewasa, dorongan scksual tumbuh dengan. 
sendirinya. Bahkan begitu kuatnya dorongan itu 
hingga membuatjiwa seseorang terkadang tidak 
mampu menahannya. Bila gejala ini terjadi akaa 
sangat berbahaya bagi pembentukan kepribadian 



seseorang, Tingkah laku akan selalu 
menyimpang dari rel yang bcnar, dan perbuatan 
kotor sepcrti pcrzinahan, perkosaan akan sering 
tcrjadi. Akibatnya kehormatan diri n1enjadi 
tercoreng. Oleh karena itu agama 
memerintahkan bagi seseorang yang telah 
mampu membangun mahligai keluarga untuk 
melakukan pcrnikahan. Karena dengan begitu 
akan dapat mcnjaga kchormatan diri. la tic.lak 
lagi tcrjchak dengan kescsatan dan kekotora n 
dari dorongan hiologis yang tidak tersalurkan 
dcngan baik. 

Suami yang tclah mcmiliki istcri mclalui 
pcrnikahan yang sah akan merasakan ke
bahagiaan dan ketentraman jiwa. Schab di ka la 
dorongan biologis muncul., ia dapat mcnyalur
kannya dcngan baik. 

3. Mcnggapai ketenangan, kccintaan dan kasi h 
sayang. 

Tuntunan perkawinan yang telah dijclaskan 
dalam al Quran adalah untuk memberikan 
ketentraman jiwa, memupuk jalinan cinta 7 dan 
memberikan kasih sayang satu sama lain. ltulah 
nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah 
kepada hamba-Nya. Tidak ada kesenangan dan 
kenikmatan yang indah dirasakan selain nikmat 
perkawinan. Betapa tidak, dengan perkawinan 
itu kita dapat menyelesaikan persoalan hidup, 
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kesulitan berubah mcnjadi kemudahan., 
kegelisahan jiwa menjadi ketenangan batin., 
kehinaan diri berubah menjadi kehormatan, dan 
kebencian berubah mcnjadi kccintaan dan kasih 
sayang, serta kepenatan berubah menjadi 
kegairahan. Diri kita terkontrol dengan baik, 
saling memberikan perhatian, dengan 
pernikahan dapat dijadikan sarana 
bcrkomunikasi dan meluapkan curahan hati yang 
galau_ Dan yang terpenting sebagai sarana 
menciptakan keturunan yang baik dalam 
menjalankan tugas manusia untuk meningkatkan 
nilai ibadah kepada Allah. 

ltulah hikmah sebuah perkawinan yang telah 
Allah gariskan pada hamba-Nya,, firman Allah 
dalam surat An-Nahl : 72 

(}. .:..:.:: ~-\;; (.\~i!~;; ~kf s: ;!Ji('· 
• -..7 • ...J(/' .,,..,,,, / ' • ~ 

,~ /-.//~~/////~/~~ ,,,,~ ~--~~ 
,..: ~J=-~ a~.,.,.._,~ . ~~'~ ' -_,, _, 

.,,,,,,, • ,,.. / ~ :JI..)' :, ..,, \ • ./ r. -'{1, i \ .., Yr\ ./ ~ 
... - d •"-4)-'LJ~-~L.JW\ l. .. J ~-\,\ . ..o 

_, _.,, ./ ~..;;........ ~ • / _.,,, •,::.. V/ 
/. ~;I,,,, ~ ../ :JI,,,, :_, 

(\JY~\) .~,~L ~~~\ 
Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari 1en1s 
k.amu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri
isleri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan 
me·m·be·r·ik:a:n: kamu rizki yang baik. Maka 
mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan 
mengingkari nikmat Allah. 
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ltulah misi sebuah perkawinan yang patut untuk 
direnungkan., betapa besar anugerah yang diberikan 
olch Allah pada manusia. Kehidupan rumah tangga 
jika dijalan dcngan kerja sama antara suami istcri 
akan ban yak membcrikan manfaat ... ridak hanya pada 
sisi materi., tctapi sisi batin berupa ketcnangan~ 
kcgembiraan, ketentraman, kebahagiaan dan 
kcmudahan dapat digapai dengan sehuah 
perkawinan. 

5 



BAB II 
Erl"IKA llAL.AM BERSENGGAMA 

I. Melakukan Shalat sunat sehelu1n Bersenggam3 
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AbdulJah bin Mas>ud memberikan naschat 
kcpada seorang pria yang hcndak menikahi 
seorang gadis yang merasa khawatir istcrinya 
akan membenci dirinya di saat ia ingin 
melakukan hubungan seksual. (Kata Ahdullah 
kcpada lelaki itu) "Suruhlah wanita itu untuk 
melaksanakan shalat di belakangmu., dan 
ucapkanlah doa: uya Allah berkahilah aku untuk 
keluargaku dan berkahilah mereka untukku. Ya 
Allah satukanlah kami., sebagaimana telah 
Engkau satukan kami karena kebaikan dan 
pisahkanlah kami jika Engkau pisahkan untuk 
satu kebaikan.n (Hadits riwayat Abi Syaibah·dan 
Thabrani dengan sanad shaheh) 

Pengarahan ini merupakan sebuah anjuran 
untuk berdoa dan shalat, terutama yang 
berkenaan dengan doa agar dapat menghasilkan 
keturunan (anak) yang baik. Hal 1n1 
mengisyaratkan kepada suami dan isteri bahwa 
tujuan utama dari sebuah perkawinan yang 
diawali pada malam pertama bukanlah sekedar 
mencari kenikmatan. Tetapi untuk tujuan yang 
lebih mulia yaitu menunaikan kewajiban agama 
sekaligus mengharapkan agar mendapatkan 



keturunan (anak-anak) dan mcngharapkan agar 
anak-anak mcreka nantinya dapat membantu 
agama dan umatnya. Tentunya ini bisa terlaksana 
dcngan adanya perhatian pcnuh dan pendidikan 
dari kcdua orang tuanya terhadap anak-anak 
mereka. 

Begitulah Islam mengangkat suhstansi dari 
scbuah pernikahan suami isteri pada malam 
pertama dan mcnjadikan pcngertian hubungan 
scksual yang memiliki tingkatan di alas 
kcnikmatc.in hewani ini sehagai perantara bukan 
schagai tujuan. 

Scmua itu menghantarkan suami isteri untuk 
mengontrol sikap berlcbihan dalam mencari 
kcnikn1atan dan upaya mcnyimpan encrgi 
mcreka untuk melaksanakan kcwajiban yang 
SUCl.V 

2. Bersikap lemah lernbut kepada isteri 

Disunatkan bagi suami bersikap lemah 
lcmbut dan ramah tamah kepada isteri, misalnya 
dengan cara menyuguhkan sesuatu untuk 
diminum atau dimakan bagi kedua pasangan. 
Perbuatan ini pernah dilakukan oleh nabi 
terhadap isterinya, siti Aisyah, melalui hadits 
riwayat dari Ahmad dalam musnadnya bahwa 
Asma' binti Yazid bin As-Sakan berkata; ~Aku 
pernah menghiasi "'Aisyah untuk menyenangkan 
rasulullah saw. Lalu aku datang kepada rasul dan 
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mcmintanya untuk mcnyerahkan hadiah kcpada 
mcmpclai wanita (Aisyah). Selanjutnya 
rasulullah mcndatangi Aisyah dan duduk di 
sampingnya. Susu pun dihi<.Jangkan dan rasul 
meminumnya., setclah itu susu diberikan kcpada 
Aisyah. Dengan pcrasaan malu Aisyah 
menundukan kepala. Kemudian Asma' berkata; 
uAmbilah gelas itu dari tangan nabi. 77 Aisyah pun 
mengambil gelas itu dan meminumnya scdikil. 
Lalu nabi berkata ; uberikanlah sisanya kepada 
sahabat karibmu.n 

Malam pertama mcrupakan faktor pcnting 
dalam kehidupan seorang isteri di dalam 
menembuhkan benih cinta. Bisa pula malam 
pertama menumbuhkan sifat kebencian., jikf:l 
tidak dilakukan dengan mesra. Karena itu 
scbaiknya bagi isteri tidak menampakan sikap 
berlebihan dalam menghindari suaminya. Tidak 
mengapa ia menghindari suaminya secara wajar 
sebagai kemanjaan., demi menjaga gairah 
suaminya agar tetap berkobar dan kuat. 
Penolakan isteri secara berlebihan dapat 
menyulitkan suami dalam mcmecahkan 
keperawanannya dan menikmati malam yang 
pen uh dengan kebahagiaan. Bisa saja sikap yang 
berlebihan akan menghilangkan hasrat suami 
melakukan hubungan seksual., sehingga 
membutuhkan waktu yang lama dalam 
menyesuaikan diri. 

Sikap Aisyah menunjukan sikap ke
manjaannya dengan memperlihatkan sikap malu. 



Memang sikap manja 1n1 penting sebagai 
pendorong simpati pria dan mendorong 
kekuatannya. Tetapi sikap inipun jangan terlalu 
bcrlebihan., karena akan menimbulkan 
kcjenuhan dan kebencian sang suami pada isteri. 

Di antara pesan rasulullah kepada suam i 
diharapkan suami dapat menggauli isteri dengan 
cara yang baik. Schab baik tidaknya intcraksi 
suami akan tcrlihat di saat malam penama. Jika 
suami bcrinteraksi secara baik di malam 
pengantin dengan menumbuhkan sikap sayang 
kepada isterinya., lembat lembut dalam tutur kata 
dan penuh kemcsraan., maka itu merupakan awal 
yang baik bagi kelangsungan rumah tangga yang 
harmonis dan bahagia. Allah SWT berfirman : 

~,.,, ?~~ ~ ~ ~ i.· • , ~ .=---::-\~ ~J' ~~ ':. \ ~----
~~~()~ '-;9'~~~~~_, ... 
~~,_,,,,,,.,., - ~ "'' ../ .J'/~/../:::;::.., ~_.,,, ~/~~~~ __.,//. 

~ -- . /.,, ~. -\ ~ ~-- ' -. \ , . 
.J-4 ? A .9 ~\~~ =-· ,#~ LJ ~··• 

- _;;::_, -(,~ -"\...:J':> • ~ _ __, 

"Dan bergaulah kepada mereka dengan baik. 
Jika kamu tidak meny1~kai mereka (maka 
bersabarlah !<.arena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu,, padahalAllah menjadikannya 
kebaikan yang banyak. ., 

Ayat ini memerintahkan suami agar bergaul 
dengan isteri secara baik., sehingga tercipta 
hubungan yang harmonis di antara mereka. 
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Pergaulan yang harmonis akan mcnenangkan 
jiwa yang rcsah dan kcdamaian dalam hidup. 
Yahya bin Abdul Rahman al 1-landzali 
mcnggambarkan sebuah hubungan yang 
harmonis lewat petikan hadits rasul 7 ia bcrkata; 
u Ketika aku mendatangi Muhammad hin 
l-lanafiyah 7 ia keluar menghampiriku dcngan 
selimut merah 7 pada jenggotnya ada scherkas 
wewangian. Latu aku tanyakan ; 'apa itu '! 
tanyaku ! Jawab Muhammad; ' lni Sci imut 
merah yang telah dilipatkan oleh isteriku dan ia 
memakaikan min yak wangi pada jenggotku ini. 
Mereka menyukai kita sebagaimana kita 
menyukainya. lbn Abbas amat menyukai 
perlakuan manja pada isteri. katanya; aku suk_a 
berhias untuk isteriku dan isteriku suka berhias 
untukku. Perbuatan yang baik dan harmonis ini 
diperkuat dengan sabda rasulullah saw : 

usebaik-baik kalian / umat islam/ adalali mereka 
yang paling baik kepada keluarganya dan aku 
[rasulu/lahj merupakan orang yang terbaik bagi 
keluargak.u. ,, (HR. Thabrani) 

Imam Turmudzi dan Nasa 7 1 meriwayatkan 
sebuah hadits dari rasulullah saw bersabda; 



~ _,,,._,, ?_,..,_,, /'...-;. ~ /"? /"? ,~ .. j::<e 
l -• .\,;... • '.'-' .-, \ \.:; l..,.,\ /'' -t- _;_ f ,_' \ 

( - ;. '-'_-;:::::! _!r 

• .::\\, lb\,, • • .. \ ... .. __,,~ <;:;:!:(---
.,.,,,,, .;.,,,- ;,. -7 

usepaling se1npur1Ja iman seseorang adalaJ1 
1nereka yang terbaik dalam aklzlaknya da,1 
sepaling /em but pada isterinya. n (I-JR. Bukhari) 

Dari hadits ini mcngisyaratkan kescmpur
naan iman scscorang tcrlihat pada akhlaknya dan 
sikap lcmah lcmbut pada isterinya. Nabi telah 
mempraktckan schuah kcluarga yang harmonis., 
di mana bcliau sering bersenda gurau dengan 
isterinya dan bcrmain bersama-san1a. Hadits 
riwayal As wad hin Yazid mengilusstrasi ka n 
kondisi harmonis rumah tangga rasulullah saw. 
Aisyah pernah ditanya oleh Aswad mengenai 
pckerjaan nabi di saat hcrada di rumah, katanya; 
uapa yang dilakukan rasulullah saw saat berada 
di rumah? Jawah Aisyah; bcliau melakukan 
pekerjaan isterinya. Tctapi di kala adzan tiha 
beliau keluar untuk melaksanakan shalat. u (~IR. 

Bukhari) 

Rasulullah sering melakukan pekcrjaan 
wanita semisal menjahit sandal, memcrah susu 
ka1T1bing dan melayani dirinya sendiri. Perbuatan 
tersebut tidak dianggap aib jika seorang suami 
memiliki waktu senggang. Sebab dengan 
perbuatan yang baik itu menghargai keberadaan 
isteri, ia mendapatkan penghargaan dari suami 
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bukan diskriminasi yang ditcrima. Namun jika 
suami tidak mcmiliki waktu scnggang karcna 
kesibukan mencari nafkah. scbaiknya kondisi 
dcmikian bisa dimaklumi olch scorang i~tcri 
scbagai pcmbagian tugas rumah tangga. v 

3. Bagaimana Suami menggauli isterinya 
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a. Disunatkan suami meletakan tangannya di 
atas kepala isterinya; 

Ketika seorang isteri rnenghan1piri 
suaminya di malam pertama, sang suami 
dituntut untuk bersikap lemah lembut dan 
ramah tamah kepadanya. Saal itu yang harus 
dilakukan adalah mendekati isterinya dan 
mengusap kepalanya sambil berdoa agar 
pertemuan yang indah itu mendatangkan 
kebaikan bagi dirinya dan isteri, scrta 
mendatangkan keberkahan di malam 
pertama yang begitu indah mereka lalui. 

Imam Bukhari dan Abu Daud 
meriwayatkan hadits dari nabi saw: usiapa 
yang menikahi seorang wanita, ketika 
isterinya memasuki kamar pengantin dan 
menghampiri dirinya, hendaknya ia 
memegang ubun-ubun kepala isterinya, 
membaca bismillah dan mengucapkan doa 
: "Ya Allah aku memohon kepada-Mu dari 
kebaikan dirinya dan kebaikan tabiatnya, 
dan aku berlindung dari kejahatan dirinya 



dan kejahatan tcrhadap sifatnya." Tujuan 
doa ini agar dalam pertcmuan yang pcrtama 
menghasilkan kebaikan bagi keduanya 
schingga perkawinan yang mcreka jalani 
mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. 

Di antara adah saat malam pertama, 
sebelum scnggama dilakukan, sebaiknya 
suami melakukan tindakan yang lemah 
lembut kepada isterinya seperti bersenda 
gurau, herpclukan dan herciuman. Tindakan 
ini dipcrintahkan oleh rasulullah saw scperti 
digambarkan dalam hadits riwayat Abu 
Mansur ad Dailami, rasulullah saw 
bersabda; utidak sewajarnya seorang suami 
mendatangi isterinya [bcrsenggama] scperti 
yang dilakukan binatang. Tetapi seharusnya 
ia melakukan pemanasan dengan sentuhan 
yang lembut, buaian yang indah, ucap kata 
yang sopan, ciuman yang berkesan sehingga 
kenikmatan malam pertama benar-benar 
dirasakan. Ditanyakan apa yang dimaksud 
dengan perantara itu? Jawab nabi; "senda 
guran dan ciuman.n 

b. Membaca doa sebelum bersenggama 

AJangkah indahnya, malam pertama yang 
dilalui mendapatkan keberkahan, kete
nangan dan kedamaian. Sepasang suami 
akan merasakan bahagia yang tidak 
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tcrlukiskan di saat mala1n pcrtama yang 
mcreka lal ui bisa memberikan kepuasan 
kcpada mcrcka berdua. Apalagi jika ma lam 
itu dihiasi dengan scntuhan doa untuk 
menggapai keberkahan dari Allah. 
Ketenangan batin dan kepuasan diri akan 
tercipta dengan iringan doa. Bcgitu 
pentingnya sebuah doa schingga ln1an1 
Bukhari meriwayatkan hadits dari lhn 
Ahbas yang berkenaan dengan keunggulan 
doa, Kata nabi : "Jika di antara kalian 
menggauli isterinya hendaknya 1a 
mengucapkan doa: 

/ 1:-4:' _,,,,,,-:i _,,,,f !',1.r" :.. ,, •_) \ Ja.1 • w \ \•. c \a- \' ~\~ c~ 
------- , - .,. __..,. • .,,,,,, y • 

/./ ., // / ::.,...".,.,,,, '"""" ., /::::. ,-. -~ . \ . ,~ \ _ :. ., . 
• ' •• ~v_)~LJ~-- cul_;.:;!-?--' 

HDengan nama Allah, ya Tuhanku 
jauhkanlah diri kami dari setan da11 
jauhkanlah setan dari sesuatu rizki yang 
engkau berikan pada kami. ,, Doa ini adalah 
satu harapanjika hubungan seksual mereka 
ditakdirkan anak, maka setan tidak akan bisa 
membuat mudharat selamanya.'" 

Bahkan Imam ghazali dalam kitab "ihya 
'ulurn al din 6

' memberikan beberapa tata 
cara bersenggama yang baik ; pertama 
diawali dengan membaca bismillah, 
kemudian surat al ikhlas, takbir dan tahlil, 
lalu membaca doa : 



(dengan nama al/ah yang maha ti11ggi lagi 
n1aha agung, ya al/ah jadika11lah dia a11ak 
yang baik, jika engkau takdirka11 dia dari 
tulang rusukku, ya al/ah jauhkanlah aku 
dari setan durjana, dan jauhkanlah setan 
dari sesuatu yang telah engkau berikan 
kami rizki . .,) 

kcmudian di saat ingin mengeluarkan 
spcrma maka ia mengucap dalam hatinya 
tanpa menggcrakan lisan dengan doa : 

"a/hamdulillah yang telah menciptakan 
manusia dari air sperma, kemudian 
menjadikannya keturunan dan perka'tvinan, 
adalah tuhanmu benar-benar maka k.uasa. !' 

sebagian ahli hadits mengucapkan takbir di 
saat keluar sperma sampai terdengar oleh 
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pen g h u n i I a in di <..I a I a nl r u mah, I a I u i a 
membclakangi kiblat sebagai penghor
matan. Hcndaknya setelah itu ia menutupi 
diri dan isterinya dcngan baju atau kain 
sarung agar setelah berhubungan badan 
aural mereka tidak saling terlihat. Kehiasaan 
Rasulullah setelah bersenggama, bel iau 
menutupi badannya dan tidak bersuara 
kecuali ia mengucapkan kata pada istcrinya 
dengan lantunan kata indah: "'se1noga kt~1nu 
merasa tentram 0

• Pada sebagian hadits lain 
Rasulullah memerintahkan kepada suami 
sebelum bersenggama hendaknya bertutur 
kata ramah dan bercumbu dahulu. jangan 
bersenggama seperti layaknya binatang, 
tanpa ada kata mcsra dan cumbuan, karena 
hanya ingin mcmuaskan egois suami, 
sementara wanita dibiarkan menderita dan 
tersiksa karena dirinya belum orgasme 
ternyata sudah ditinggalkan oleh suaminya. 

Kembali persoalan hubungan seksual ini 
dikatakan oleh Imam Ghazali; "'Apabila 
suami terlebih dahulu menyelesaikan 
hajatnya, hendaknya ia membantu isterinya 
mencapai ejakulasi, karena ejakulasi isteri 
terkadang terlambat dari pria. Membiarkan 
sang isteri tidak mendapatkan ejakulasinya 
termasuk penyiksaan bagi isteri. 
Menurutnya, 'apabila suami mengalami 
ejakulasi lebih dahulu, tindakan ini 



mcmbutuhkan usaha yang tidak mudah. 
Tctapi jika isteri mcngalami ejakulasi Jcbih 
dahulu dari suami., hal itu tidak tcr1alu sulit 
hagi suami. Si fat cgois dan menang sendiri 
L herpura-pura tidak tahu] pada saat isteri 
mcngalami ejakulasi lebih dahulu akan 
mcmberikan kenikmatan yang lebih bagi 
sang isteri. Karena sang isteri mcrasa malu 
kcpada suaminya yang sedang sihuk 
mcncapai ejakulasi. 

Biasanya ejakulasi dini disebahkan oleh 
faktor biologis, mental yang muncul dalam 
diri suami. Ejakulasi dini tumbuh karena 
bertambahnya rasa ingin mclakukan 
hubungan seks yang bcrlehihan. Hingga 
kcinginan yang kuat ini menjelma tatkala 
terjadi orgasme meskipun hanya dengan 
menempelkan alat kelain suami kepada va
gina wanita saat bersentuhan. Suami yang 
muda bclia menderita ejakulasi dini 
discbabkan oleh pengaruh biologis. 

Cara yang dapat memperlambat ejakulasi 
dini dengan usaha pengobatan pada alat 
reproduksi suami adalah dengan 
mengoleskan sejenis minyak untuk 
mengurangi rasa pada sensitif saat 
melakukan hubungan seksual, hingga 
mampu menahan sentuhan yang 
mengakibatkan terjadinya ejakulasi dini. 
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Dr. Jan1es [salah seorang pakar ilmu 
kcdoktcran] tclah mencmukan cara yang 
cukup jitu untuk memperlambat ejakulasi 
dini, yaitu suami mcminta isterinya untuk 
meremes-remas kemaluan suam in ya 
dcngan tangan isterinya sampai suami 
mcrasa sudah dekat untuk keluar, lalu suan1i 
memberi isarat istcrinya untuk bcrhcnti 
(menahan). Kemudian isterinya mengulangi 
lagi di saat rasa untuk kcluar itu suuah 
hilang dan menahannya kcmbali dengan 
isarat dari suami. Sesungguhnya dcngan 
mengulangi perbuatan ini merupakan cara 
untuk menjawab keinginan biologis. 
Sedangkan isyarat dari suam i merupakan 
masalah yang mungkin -biasanya untuk 
menguasai diri- dcngan cara itu dapat 
mempcrlambat ejakulasi dini dan suami bisa. 
dengan cepat menguasai dirinya untuk 
memperlambat ejakulasi sekiranya ia 
inginkan. Selain cara itu dokter menasehati 
para suami agar mencegah isterinya jangan 
terlalu banyak bersolek supaya keinginan 
untuk keluar dalam bersenggama agak 
berkurang. 

Untuk mempercepat orgasme pada wanita, 
majalah yang membahas problematika seks 
menyajikan bahasan tentang sendi-sendi 
orgasme bagi perempuan" [yang di
maksudkan adalah kelentil pada 
perempuan]. Kelentit merupakan salah satu 



anggota tubuh wanita yang kaya dengan 
rangkaian urat syaraf dan mempunyai 
jaringan sel yang halus, tern pat mengalirnya 
darah yang apabila terpcgang a tau tcrsentuh 
olch gerakan biologis, maka darah akan 
berkumpul di kelentit dan ia akan 
memhesar. Kelentit merupakan titik pusat 
rangsangan bagi wanita dari segi biologis 
yang bcrfungsi untuk mencapai orgasmc 
pada saat bersenggama. 

Kchanyakan dari prilaku istcri mengharap
kan klitoris perempuan atau kelentitnya 
dicumbui oleh suaminya sehelum 
melakukan aktivitas senggama. Akan tctapi 
terkadang mencumbui klitoris ini disukai 
oleh istcri setelah melakukan senggama, 
guna menycmpurnakan kenik-matan yang 
dirasakannya. Barangkali ia belum 
sempurna merasakan kcnikmatannya di saat 
mengalami orgasme. 

lnilah salah satu obat terhadap gangguan 
yang terjadi pada suami yang mengalami 
ejakulasi dini. Oleh karena itu bercumbu 
merupakan faktor yang penting dalam 
bersenggama selain memancing terjadinya 
orgasme, juga dapat memperlambat 
terjadinya ejakulasi dini pada suami. Selain 
itu bagi isteri yang sulit merasakan orgasme, 
para suami dianjurkan berkomunikasi 
kepada isterinya untuk mengetahui daerah-
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Dr. James [salah seorang pakar ilmu 
kedoktcran] telah menemukan cara yang 
cukup jitu untuk memperlambat ejakulasi 
dini,. yaitu suami meminta isterinya untuk 
meremes-remas kemaluan suaminya 
dcngan tangan isterinya sampai suami 
mcrasa sudah dekat untuk keluar, lalu suami 
memberi isarat istcrinya untuk bcrhcnti 
(menahan). Kemudian isterinya mengulangi 
lagi di saat rasa untuk keluar itu sudah 
hilang dan menahannya kcmbali dengan 
isarat dari suami. Sesungguhnya dcngan 
mengulangi perbuatan ini merupakan cara 
untuk menjawab keinginan biologis. 
Sedangkan isyarat dari suami merupakan 
masalah yang mungkin -biasanya untuk 
menguasai diri- dcngan cara itu dapat 
memperlambat ejakulasi dini dan suami bisa 
dcngan cepat menguasai dirinya untuk 
memperlambat ejakulasi sekiranya ia 
inginkan. Selain cara itu dokter menasehati 
para suami agar mencegah isterinya jangan 
terlalu banyak bersolek supaya keinginan 
untuk keluar dalam bersenggama agak 
berkurang. 

Untuk mempercepat orgasme pada wanita, 
majalah yang membahas problematika seks 
menyajikan bahasan tentang sendi-sendi 
orgasme bagi perempuan" [yang di
maksudkan adalah kelentit pada 
perempuan]. Kelentit merupakan salah satu 



anggota tubuh wanita yang kaya dengan 
rangkaian urat syaraf dan rnempunyai 
jaringan sel yang halus,. tempat rnengalirnya 
darah yang apabila terpcgang atau tcrscntuh 
olch gerakan biologis, maka darah akan 
berkumpul di kelentit dan ia akan 
rnemhesar. Kelentit merupakan titik pusat 
rangsangan bagi wanita dari scgi biologis 
yang bcrfungsi untuk rnencapai orgasrne 
pada saat bcrsenggama. 

Kchanyakan dari prilaku isteri mengharap
kan kl i toris perem puan a tau kelen titnya 
dicumbui oleh suaminya sebelum 
melakukan aktivitas senggama. Akan tetapi 
terka<.Jang mencumbui klitoris ini disukai 
oleh istcri setelah melakukan senggarna, 
guna menyempurnakan kenik-matan yang 
dirasakannya. Barangkali ia belum 
sempurna merasakan kcnikmatannya di saat 
mengalami orgasme. 

lnilah salah satu obat terhadap gangguan 
yang terjadi pada suami yang rnengalarni 
ejakulasi dini. Oleh karena itu bercumbu 
merupakan faktor yang penting dalam 
bersenggama selain rnemancing terjadinya 
orgasme,. juga dapat mernperlambat 
terjadinya ejakulasi dini pada suami. Selain 
itu bagi isteri yang sulit merasakan orgasme, 
para suami dianjurkan berkornunikasi 
kepada isterinya untuk mengetahui daerah-
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daerah yang agak scnsitif bagi istcri untuk 
disentuh oleh suami. Biasanya pada wanita 
derah klitoris sebagai titik pusat rangsangan 
yang berfungsi untuk terjadinya orgasme. 
Oleh sebab itu bagi para suami dianjurkan 
mencumbui seluruh anggota tuhuh 
isterinya. Hal tersebut bertujuan untuk 
menciptakan kenikmatan bersama dalam 
scnggama agar kehidupan rumah tangga 
menjadi harmonis dan tentram. 

4. Cara-cara yang baik dalarn bcrsenggan1a 
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a. Waktu yang baik dalam berscnggama. 

Disunatkan bagi pasangan suami istcri., jika 
ingin bersenggama hcndaknya mencari 
waktu yang baik. Rasulullah saw berpesan 
pada penganten agar tidak lupa 
melaksanakan hubungan intim pada hari 
atau malam jumat. Cara seperti ini 
ditegaskan dalam hadits bahwa rasulullah 
bersabda: 



" Barangsiapa mandi janabah pada hari 
ju1na t, k em udian la pergi u111uk 
111elaksanaka11 .\·ha/at junzat, seaka11 ia telah 
berkurhan seekor u111a. Bara11gsiapa per~i 
melaksa1Jakan slza/at ju1nat pada waktu 
kt!dua, seakan-akan ia berkurban seekor 
sapi. Siapa yang pergi pada MJaktu ket(r:a, 
seaka11-aka11 dirinya berkurban seekor biri
biri. Siapa yang pergi pada waktu keempat, 
seakan-akan dirinya berkurban seekor 
ayam. Seda11gka11 siapa yang pergi pada 
\.'\)'aktu ke/ i ma, seo/ah-olah di rinya 
berkurban telur. Adapun jika k.Jiatib telah 
keluar da11 menyan1paika11 khutbahnya, 
maka para malaikat f pencatat amalj duduk 
dan me11<lengarka11 khutbah yang 
disampaikan. '' (HR. Bukhari Muslin1) 

Secara umum hadits ini berbicara tentang 
bersegera dalam pelaksanaan shalat ju mat. 
Namun ada satu sisi lain yang berkenaan 
dengan mandi janabah. Secara eksplisit 
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hadits mcnggamharkan hatas maksimum 
d a n m i n i m um bag i pc n g a n t i n d a I a n1 
melaksanakan hubungan badan suami isteri 
bagi pengantin baru atau bagi pasangan 
yang sudah lama mcnikah untuk mclakukan 
hubungan badan scbanyak dua kali dalam 
scminggu~ kecuali pada bulan madu. 
Dianjurkan agar mcngurangi intcnsitas 
hubungan badan pada saat usianya scmakin 
bcnambah. Karena terlalu sering hersetuhuh 
akan berdampak pada anggota badan 
mcnjadi lemah dan mclcmahkan akal. 
Sebaliknya apabila terlalu jarang 
mengadakan hubungan badan akan 
mcnyebabkan pudarnya insting (dorongan) 
seks dan menghilangkan kcharmonisan 
rumah tangga disebabkan terhentinya 
hubungan seksual. 

Sebagian ulama berkomentar, kata 
ugassala" mengindikasikan seorang lelaki 
mengumpuli isterinya sebelum berangkat 
menuju shalat ju mat. Hal ini bertujuan agar 
ia lebih bisa mengendalikan nafsu dan 
pandangannya. 

Ibnu Qayyim al Jauzi memberikan 
pengarahan terhadap pemuda jika telah 
menikah sebaiknya hati-hati terlalu sering 
melakukan hubungan seksuaL, agar dia 
dapat mcnjaga keperkasaannya untuk masa 



tua dan unsur kercmajaannya tidak cepat 
hilang 7 hingga dia marnpu melaksanakan 
istcrinya pada usia lanjut tanpa ada kendala 
seksual. 1-lal tersehut bisa saja pada masa 
usia lanjut, dirinya masih tetap dituntut 
untuk memenuhi kewajibannya. 

Hendaknya pcmuda rnuslirn yang memiliki 
pemaharnan agama sccara matang dapat 
mengetahui bahwa ketenangan dan 
kcnikmatan itu terletak pada kedekatan 
dengan kekasih. Kedckatan ini terwujud 
melalui ciuman dan senggarna. Dengan 
bcgitu akan dapat rnerasakan lezatnya cinta. 
Sedangkan melakukan hubungan badan 
terlalu sering akan mcngurangi rasa dan 
kenikmatan cinta. 

Selain itu efek dari terlalu seringnya 
berhubungan badan dapat melernahkan 
kekuatan seseorang, rnembahayakan urat 
syaraf, terjadinya orgasme dini, kejang
kejang pada otot, melemahkan pandangan, 
mcmadamkan kehangatan seksual, 
meluaskan saluran-saluran pembuangan dan 
rentan terhadap penyakit. 

Sebaiknya dalam hubungan seksual dengan 
isteri dilakukan setelah selesainya 
pencernaan makanan bekerja, atau pada 
waktu-waktu santai dan tidak melakukan 
hubungan di saat lapar. Karena hal tersebut 
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dapat n1clcmahkan kchangatan inst ink scks. 
Juga jangan bcrhubungan badan pada saat 
perut masih pcnuh dcngan makanan 
(kcnyang}, karena akan mendatangkan rasa 
sakit. Tidak juga suami istcri bersenggama 
dalam kondisi tubuh yang masih capai dan 
tidak fit. Hal itu akan mengurangi 
kcnyamanan dalam bcrsenggama. 13ahkan 
sebaiknya dihindari bersenggama ualanl 
kondisi emosi meluap-luap atau dalam 
keadaan stress, sebab j i ka seseorang 
melakukan hubungan badan dalam kondisi 
tersebut, hubungan suami isteri tidak akan 
optimal, dapat merusak kemesraan dan 
kebahagiaan mereka. Akibatnya kehar
monisan rumah tangga tidak dirasakan oleh 
kedua pasangan. 

Waktu-waktu yang baik dalam berhubungan 
badan adalah setelah lewat tengah malam. 
setelah prosesnya pencernaan makanan. 
Lalu mandi dan berwudlu, setelah itu tidur. 
Proses ini akan menguatkan tenaga sctelah 
bangun tidur. 

b. Posisi yang baik ketika bersenggama 

Allah SWT. berfirman : 



..,.Dihalalkan bagi kalian pada rnalam hari 
bu/an puasa berca,npur de11ga11 isteri-isteri 
kalian. Mereka itu a<lalah pakaian hagi 
kalian dan kalia11 pun merupakan pakaian 
haJ.:i n1ercka '". 

Ihn Ahbas dalam tafsir lbnu Katsir 
mcmbcrikan pcngcrtian pada kata al 
Rafatsu scbagai jima'. Sedangkan kata 
h111111a lihatsu/ lakum 1va arztum lihatsu/ 
lah1uuu1., wanita dianggap scbagai tcmpat 
tinggal hagi lclaki bcgitu pula scbaliknya., 
kaum lclaki sehagai tcmpat tinggal wanita. 
Ada yang herpendapat bahwa pasangan 
suami istcri itu bagaikan pakaian, karena 
masing-masing saling menutupi (kulit dun 
lainnya. Kiasan berkumpulnya mercka 
adalah tanpa pakaian saat melakukan 
hubungan badan. Olch karena itu salah satu 
adab bcrsenggama dianjurkan untuk 
mclcpas pakaian masing-rnasing. Karena 
dengan bertelanjang akan rnerilekkan 
badan, m udah bergerak, lebih menambah 
kenikmatan dan dapat melembutkan sang 
isteri. Lebih bagus keduanya melepaskan 
pakaiannya dan menyatu dalam satu 
selimut. Tata cara ini sejalan dengan hadits 
riwayat Turmudzi dari nabi saw ; 
~~waspadalah dan jangan telanjang, karena 
bersama kalian tidak ada yang memisahkan 
diri kecuali di saat melaksanakan hajat dan 
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di saat bcrscnggan-la, karena itu merasa 
malu-lah kalian dan muliakanlah mereka.n 

Az-Zujaj memperkuat peristilahaan wanita 
diidcntikan dengan pakaian atau kain. Dan 
Nabaqah al Hamdi mcngatakan ;" Apabila 
teman tidur (suami isteri) menundukan 
lcher, maka pasangannya pun melakukan 
hul yang sama, sehingga jadilah mcrcka 
laksana pakaian bagi pasangannya. 

Pakaian suami adalah sesuatu yang 
menutupi tubuhnya. Bcgitu pula pakian 
isteri adalah sesuatu yang menutubi sckujur 
badannya. Karena itu berdasarkan perscpsi 
di atas sebagian ulama berpendapat tenta~g 
posisi yang baik bagi suami isteri dalam 
bersetubuh adalah '\Vanita berada pada posisi 
telentang. Posisi ini tidak selalu permanen, 
bisa dengan posisi lain asalkan tepat 
mengenai sasaran senggama. Bagi suami 
hendaknya membicarakan dan mengkom
prom ikan posisi yang mereka inginkan 
berdua agar terjalin hubungan yang 
menyenangkan dan mengasyikan bagi 
kedua belah pihak. 

Ada pengalaman seorang dokter, ia berkata; 
''Seorang isteri menceritakan kepadaku, 
bahwa ia hampir terjepit menanggung berat 
badan suaminya. Bahkan hampir tercekik 
dan tidak mampu membebaskan diri dari 



himpitan suaminya yang mcngganaskan, 
kecual i sctelah melaksanc.skan scnggama. 
1-1 a I de m i k i an k arc n a s u a rn 1 ti d a k 
mcngctahui bagaimana posisi yang tcpat 
dCJlam berscnggama." 

Pada kondisi dcmikian scha.-usnya suami 
mcngan1hil posisi miring karcna berat hadan 
ya n g d i ni 1 I i k i, bu k a n be rad a d i a ta s 
istcrinya., karcna hal itu akan rnenyiksa 
kchcradaan isterinya. lni berlaku bagi para 
suami yang mcmiliki badan yang gernuk. 
Scmcntara posisi istcri mcrentangkan kedua 
kakinya., schingga tidak menyulitkan 
kcduanya.,n. lnilah penegasan yang 
dikatakan olch Thin Billah. 

lhnu Qayyim al Jauzi mcrnberikan cara 
posisi yang baik dalam bersetuhuh, yaitu 
posisi lelaki herada di atas pcrempuan 
dengan posisi tclungkup., hal ini dilakukan 
setelah diadakan pemanasan dan bercumbu 
rayu terlebih dahulu. Dengan cara seperti 
ini perempuan disebut sebagai ranjang. 
Barangkali ini ada kesesuaian dengan 
ucapan nabi ''anak adalah ranjang untuk 
ibunya ... 

Pada persoalan pakaian yang paling baik 
digunakan untuk bersetubuh kalau lelaki 
tempat tidurnya itu pakaiannya dan kalau 
perempuan selimutnya itulah pakaiannya. 
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Cara ini dian1bil dari kunteks ayat J-/u1111.1 

lihasul lakun1 wa Aniuni libasul lahu1111a ··. 

Scmcntara sejclck-jelck posisi yaitu posisi 
pcrcmpuan bcrada di atas lelaki schingga 
ia mcngumpuli isteri di atas punggungnya. 
Cara ini menyalahi cara yang alami di mana 
Allah mencirikan lelaki terhadap wanita. 
l-lal ini menganuung cfek ncgatif, yaitu mani 
yang keluar seluruhnya terkadang masih 
tersisa di anggota badan, menjadi husuk dan 
mcngakibatkan bahaya pada hadan. 

Allah SWT berfinnan : 

"'lsteri-isteri kalian adalah ladang bagi 
kalian. Maka data11gilalz ladang kalian iru 
sebgaimana kalian n1enghendaki. (QS. Al 
Baqarah: 223) 

Ibnu Abbas berkata, lafaz "al hartsu" 
bermakna tempat anak, sedangkan lafaz 
~~Fa'tu hartsakum anna syi'tum u 

mengindikasikan pengertian bagaimana saja 
kamu kehendaki, dari depan atau dari 
belakang tetapi pada satu lobang yaitu 
tempat bercocok tanam yang potensial 
menghasilkan anak. Ayat di atas sebagai 



c. 

hantahan ucapan orang-orang Yahudi yang 
mengatakan bahwa siapa yang 
bersenggaman dengan istcrinya dari 
bclakang maka akan mcnghasilkan anak 
yangjuling. Kemudian Allah turunkan ayat 
di atas yang menegaskan hahwa isteri-isteri 
dianggap sebagai ladang., dari rnana saja kita 
mulai hercocok tanam., yang penting 
sasarannya tcpat yaitu tempat bcrcocok 
tanarn yang dapal menghasilkan anak. 
Rasulullah herkata: "'bolch dari dcpan atau 
dari bclakang apabila ditujukan pada vagina 
wanila." 

Dianjurkan hcrwudlu ketika 
mengulangi senggama 

. . 
1 ng1n 

Dalam hadits rasul dijclaskan bahwa suami 
isteri yang ingin rnengulangi senggamanya 
dianjurkan untuk berwudlu. Sabda 
rasulallah saw : 

uJika diantara kalian ingin mendatangi 
isterinya fsen.ggama] lalu ingin mengulangi 
senggama itu, hendaknya ke·duany·a 
be·rw·udlu1, karena hal itu akan lebili 
me·nambah se1nangat. n (HRo Bukhari 
Muslim) 

29 



30 

Tujuan dari bcr,vudlu ngar semangatnya 
pulih kemhali, mcngcmbalikan tcnaga yang 
tclah terkuras ketika senggama pertama. 
Sekaligus dcngan bcrwudlu ia dapat 
mengintrospcksi dirinya dan mempcrhaiki 
pcnampilan dari yang pcrtama. 

lbnu Qayyim al Jauzi mengutam'-lkan 
bersenggan1a pada siang hari., agar indera 
perasa dapat mencapai kcbahagiaan. Juga 
karena alasan lain di mana malam hari 
adalah waktu di mana indera perasa tcrasa 
dingin dan menuntut ketenangan. 
Sedangkan siang hari mcrupakan waktu 
energik, saat bcrtebarannya gerakan
gerakan rangsangan. Seperti yang· 
difirmankan oleh Allah : uDialah (Allah] 
yang menjadikan malam hari untuk kalian 
sebagai pakaian dan untuk beristirahat serta. 
Dia (Allah] pula yang menjadikan siang 
untuk bangun dan bcrusaha [mencari 
nafkah]. 

Scmentara ada ulama lain yang mengutama
kan bersenggama di malam hari lebih baik 
dari pada siang hari. Penulis berpendapat 
bersenggama di waktu siang barangkali 
tidak patut dan kurang tepat, sebab di siang 
hari kita dituntut untuk mencari nafkah, hal 
ini tidak bisa dilakukan bagi mayoritas 
orang, apalagi para pckerja, bisnismen dll. 



Nan um ada waktu yang cukup cfcktif dalam 
hcrscnggama yaitu dilakukan sctelah shalat 
fajar kemudian tidur scbcntar. Yang pasti 
herscnggama kapan saja hisa dilakukan 7 

tentunya harus melihat kcsibukan dun 
pckerjaan sescorang agar tidak mengganggu 
aktivitas mereka. 

Lafaz "Fainnahu ansyathu Ji al wudlu" 
mcngisyaratkan kcgunaan bcn.vudlu kctika 
mengulangi scnggama 7 dcngan kcuntungan 
mcnambah semangat dan memulihkan 
tcnaga yang tclah terkuras. Kondisi tubuh 
yang lcmas itu akan bangkit melalui anggota 
wudlu. Sclain itu dengan berwudhu 
scwaktu-waktu mcninggal di tcmpal tidur7 

ia tctap meninggal dalam keadaan suci. 
lnilah rescp yang paling mujarab 7 tidak 
membutuhkan materi lain untuk 
membangkitan gairah, seperti sckarang ini 
kita banyak menyaksikan penawaran 
berbagai macam obat-obatan untuk 
memperkuat keperkasaan lelaki ketika 
bersenggama. Meskipun itu ada manfaat
nya, namun memiliki efek lain dalam tubuh 
kita. Tetapi dengan berwudlu, kita bisa 
mendapatkan manfaatnya lebih banyak dan 
tidak mendapatkan efek negatif dalam 
tubuh kita. 

Ada sebagian pendapat menganjurkan 
mandi setelah bersenggama karena mandi 
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itu lcbih afdhal. ~lal ini 01jclaskan mc1a1ui 
riwayat dari Abu Daud c..Jan Nasa"I bahwa 
rasulullah saw suatu kctika mendatangi 
isteri-isterinya. Beliau mandi pada salu 
isteri, dan mandi lagi pada isteri yang lain. 
Kemudian rasulullah ditanya; "wahai rasul 
kenapa anda tidak melakukan satu -kali 
mandi saja? Jawab nabi ; Ini lebih baik~ lchih 
bersih dan lebih suci." Namun ada juga 
riwayat yang menjelaskan hahwa nahi 
mendatangi isleri-istcrinya dalam satu kal i 
mandi saja. Tidak harus mandi di setiap 
isteri yang didatangi. 

Dari riwayat-riwayat hadits di atas hanya 
mengandung keutamaan jika dilakukan 
beberapa kali mandi setiap menggauli 
isterinya. Sementara man di waj ibnya hanya 
satu kali meskipun berkali-kali ia. 
bersenggama dengan isterinya. Hadits 
tentang anjuran berwudlu secara implisit 
mengindikasikan bolehnya mandi hanya 
satu kali meskipun bersenggama berkali
kal i. Hanya saja jika keduanya mandi 
merupakan satu keutamaan yaitu apabila 
keduanya bangun untuk melaksanakan 
shalat fajar, mereka akan bersegera 
melakukan shalat tersebut tanpa bermalas
malas, atau luput terhadap shalat, atau 
mendapatkan kesulitan terutama pada 
waktu musim dingin. 



Aisyah menceritakan pengalamannya 
berhubungan scksual dengan Rasul bahwa 
bel iau pernah tertidur setelah melakukan 
scnggama, sementara beliau scdang dalam 
kcadaan junub. la tidak menycntuh air 
hingga bcliau bangun dari ticlurnya. 
Rasulullah di saat dalam keadaanjunub dan 
h c n d a k ti du· r, be I i au ti d a k man di t et a pi 
hcrwudlu dan bertayammum. Hadits ini 
mcmbcrikan pcnjelasan tentang kcutan1aan 
hcrsuci sctelah bcrsetuhuh dan mau tidur. 
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BAB III 
HAL-HAL YANG DILARANG KETIKA 

BERSENGGAMA 

a. Bersenggama lcwat Dubur 

34 

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa 
seorang suami boleh menggauli isterinya dari 
arah mana saja yang dikehendaki, asalkan 
sasarannya tetap pada vagina isterinya, karcna 
vagina merupakan lahan yang dapat 
mendatangkan keturunan. Pada perbincangan ini 
adalah memperjelas pembicaraan di alas bahwa 
bagi suami yang ingin n1enggauli isterinya tidak 
boleh pada duburnya. Karena dubur bukan 
sasaran bersenggama. Sebagaimana konteks ayat 
"Nisa 'ukum hartsul lakum ,,, makna dari hartsu 
adalah tempat menghasilkan anak, yaitu vagina 
bukan dubur. Larangan bersenggama lewat 
dubur mendapatkan kutukan dari Allah seperti 
yang digariskan dalam hadits : 

./ ~ ,.,,P ~ ~~ ,,,,,,.? /- ..-/'.- ., /(i',, .,, _,.P ? / 

- Ub.ft.3~~VJ? \LJ.-ouJ2l... _,, 

uDilaknal orang yang bersenggama dengan 
isterinya lewat duburnya. ,, 

Mengenai tekhnik bisa dengan cara dan dari 
mana saja asalkan sasarannya ke lobang vagina 
(qubul) bukan pada dubur. Diharamkan bagi 



orang yang menyetubuhi isterinya dari dubur, 
dan termasuk melakukan dosa besar, karena itu 
ia harus bertaubat kepada Allah dengan 
sebenarnya. Al Quran menggambarkan bahwa 
seorang isteri bagaikan ladang tempat suami 
bercocok tanam, tempat memperoleh keturunan, 
ia ibarat tanah yang telah ditentukan serta subur 
untuk proses pertumbuhan. Suam i harus 
membajaknya dengan baik dan meletakan benih 
yang tepat di tanah yang subur agar dapat 
memperoleh hasil yang baik pula. 

Ada beberapa kerugian dan ketidaknyamanan 
yang akan dirasakan bagi isteri atau suami yang 
melakukan senggama lewat dubur. Pertama : 
karena dubur itu merupakan tempat pembuangan 
kotoran yang sangat riskan terhadap penyakit. 
Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah adalah 
lewatfarj. 

Di samping itu dari sisi psycologis dan pcrasaan, 
wanita akan kehilangan hak kenikmatan, 
maksudnya tidak akan tercapai orgasme secara 
sempurna dan hajatnya tidak dapat dipenuhi. 
Karena suami melakukan senggama bukan pada 
tempat yang diperintahkan, padahal tempat va
gina merupakan alat bagi wanita dalam 
mencapai kenikmatannya. Oleh karena itu para 
dokter dan para ilmuwan lainnya menolak dan 
melarang perbuatan sengama lewat dubur. 
Perbuatan ini pun akan mendatangkan kerugian 
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lain bagi pclakunya karcna al-...an membutuhkan 
gerakan yang sangat melclahkan discbabkan ia 
melakukan sesuatu yang bukan pada 
kcbiasaannya. Perbuatan 1n1 sangat 
menimbulkan rasa kalut dan perasaan enggan 
terhadap isteri. Orang yang melakukan 
hubungan badan lewat dubur juga dap<.it 
mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuh 
seperti menghitamkan wajah, menggelapkan 
dada, menghilangkan cahaya hati dan muka 
menjadi kusam, mewariskan perasaan benci 
yang berlebihan sehingga kedua pasangan akan 
sulit didamaikan jika ada persel isihan. 

Menurut data yang dikemukakan oleh medis 7 

pada zaman sekarang in i ternyata lebih dari 70% 
kaum lelaki yang menderita virus HIV (Aids) 
dikarenakan mereka mengumpuli isteri pada 
duburnya. Sejak zaman dahulu manusia telah 
dilanda wabah penyakit syphilis [kencing nanah) 
dan infeksi saluran yang diakibatkan hubungan 
seksual yang tidak baik. Apalagi penyakit Aids 
yang lebih banyak disebabkan oleh faktor 
hubungan seksual dari belakang, apakah itu 
pelaku homoseksual a tau hubugan seks lain jenis 
dari dubur. 

Menurut pengamatan medis, sperma lelaki 
mengandung materi-materi dari benda-benda 
yang masam dan bermiyak dikenal dengan 
istilah prostagalandin, jumlahnya sekitar 12 
prostagalandin dan tiap-tiap u·nsur itu 



mempunyai daya aktif yang berbeda dengan 
daya lain dan berada pada susunan yang 
bervariatif. Kemudian dari materi-matcri itu ada 
yang dapat mcmhuat day a kebal tubuh berkurang 
dan mengurai rcproduksi sci-sci hormon yang 
hcrfungsi sebagai proses pcrtumhuh'-ln anti bodi 
yang ada pada tubuh manusia. 

Untuk proses senggama yang baik adalah 
n1clalui vagina W'1nita [farj). Karena proses ini 
telah diatur scdemikian efektif, di mana rahim 
wanita akan mcngeluarkan benda-hcnda yang 
akan melawan dan mengimbangi materi-materi 
yang terdapat pada mani lelaki. Materi-materi 
ini jika tidak dilakukan scsuai dengan 
pcmbuangannya maka ia akan mengurangi daya 
kcbal tubuh. Scbaliknya jika suami meletakan 
spermanya pada vagina, akan dapat menjaga 
kckcbalan tubuh dari penyakit. 

lnilah salah satu hikmah yang bisa diungkap dari 
anjuran agar melakukan senggama lewat vagina 
dan bukan lewat dubur. Allah mengharamkan 
hubungan lcwat dubur karena mendatangkan 
banyak kerugian dan bahaya yang akan diderita 
oleh suami isteri 7 baik pada faktor kesehatan 7 

fisik 7 mental maupun pada sisi psycologi. 
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atau Nifas 
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Bersenggama dalam kondisi isteri sedang 
haid termasuk perangai yang buruk dan 
melanggar hukum yang telah digariskan olch 
agama. Memang di malam pengantin, suami 
boleh-boleh saja menikmati sesuatu yang ada 
pada isterinya. Tctapi di kala isteri sedang haid .. 
suami tidak dibolehkan menyetubuhi wanita. 
Ada cara bagi seorang yang ingin men<lckati 
isterinya di saat haid, yaitu riwayat dari Aisyah .. 
ia berkata; ""Apabila salah seorang di antara kami 
sedang haid, lalu Rasulullah hendak 
mencumbuinya, maka beliau memerintahkan dia 
agar memakai kain di atas tempat keluarnya 
darah haid, setelah itu beliau mencumbunya. 
Perlakuan Rasulallah sebagai bantahan bagi or
ang-orang Yahudi, di mana saat isteri-isteri 
mereka mengalami haid, mereka tidak mau 
berdampingan dengannya, tidak makan bersama 
mereka dan tidak ingin bergaul. Mereka 
diperlakukan secara tidak wajar, dikriminasi 
terjadi pada diri wanita Yahudi saat mereka haid. 
Karena itulah Islam datang dengan kemudahan 
dengan memperlakukan wanita secara wajar, 
bahkan sampai wanita dalam keadaan haid, 
seorang suami boleh bermesraan, bersenda gurau 
dan mencumbui isterinya, asalkan tidak 
bersenggama. 



Allah SWT berfirman : 
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((\( ~\" ~ -~ \L - ...::-~ ~r~= t\ .. --'. ~ ~\ . / -~ __..... -· ~ .......... ::,.....' ~ __..,. 
.. 1\,-/creka bertallya kepada1n:u ten'tang Jzaid. 
Katakanlah : 'I-laid ilu suatu kotoran '. Oleh 
sebah itu hendaklalz kanlu "1e11jauhkan diri dari 
\.Vanita tli waktu hai<l. Dan jangan/ah kamu 
mendekati sebelum mereka suci. Apa hi/a mereka 
te/ah suci, setuhulzilah mereka di tempat yang 
telah diperintalzkan oleh Allah kepadamu. 
Sesungguhnya Allah n1enyukai orang-orang 
yang bertaubal dan nzenyukai orang-orang yang 
rnensucikan diri. '" 

Dalam buku "Fiqh al Wadih "Muhammad Bakar 
lsma'il menceritakan keterangan seorang dokter 
Muhammad Washfi mengenai haid wanita. Kata 
dokterWashfi:" lafazAdza merupakan kata yang 
mengandung pengertian sangat mendalam. Ia 
menganalisa hikmah ayat tersebut dengan 
analisa secara fisik dan mental. 

Menurutnya: "Haid walaupun perkara yang 
biasa bagi wanita,. tetapi sering menimbulkan 
rasa sakit dan penderitaan baginya. Di saat haid 
datang biasanya mereka tidak enak badan dan 
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merasa letih sckujur tubuh., bahkan kadang
kadang mercka merasakan nycri hcbat pada 
punggung., pcrasaan marah timbul, mudah 
tcrsinggung dan scjenis pcnderitaan la in yang 
terkait dengan haid. 

Sementara bahaya yang mengancam pada lelaki 
tak kalah seriusnya. Radang yang diderita pada 
rahim wanita akan mcnyerang organ-organ 
rcproduksi lelaki. Karena dengan scnggama itu 
bibit -bibit penyakit akan masuk kc dalam 
saluran kencing, dan bisa masuk ke kandung 
kemih dan salu.-an ginjal. 

Hikmah lain dari haid selain adza adalah agar 
suam i bersabar tidak bersenggama di saat ha id. 
Hal ini akan melatih diri suamijika ia bepergian 
jauh meninggalkan isterinya karena suatu 
keperJuan atau disebabkan pekerjaan penting 
yang mengharuskan dirinya meninggalkan 
isterinya beberapa hari, dirinya tidak kaget lagi 
dan dapat menahan diri tidak bersetubuh karena 
suatu kondisi yang tidak mengizinkan. 

Bersetubuh di siang hari pada bulan 
Ramadlan 

Rasulallah saw bersabda; 



.. Dari Abu J-Juraira ra, ,· 'Ada seorang lelaki 
<latang kepada nabi saw.. la berkata; 'celaka aku 
ya rasulallah. "Apa yang m'encelakn1irnu? tanya 
rasul ! 'Aku bersengg·am~a dengan isteriku di 
siang hari bulan ram'.adlan, kata lelaki itu ! 
Apakah ada seorang budak yang dapat kamu 
bebaskan? Tanya nabi kembali ! Tidak ada ya 
rasul ? jawab lelaki itLL Kata nabi; 'Sanggupkah 
kal'nu berpuasa dua bu/an berturut-turut? Tidak, 
jawabnya. 'Adakah sesuatu yang dapat memberi 
makan anak yatim sebanyak enam puluh orang? 
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Tanya nabi lagi ! Tidak <~da ya rasul? Ja~vabnya,. 
lalu ia duduk. Tidak Jania ke111udia11 nabi datang 
m'em'bawa sekarung kurnJ·a,. <Ian beliau katakan; 
'Berikan sedekali dengan ini ! Lelaki itu berkata; 
'A1pakah ada seseorang yang lebih 
m·embutuhkn1n dari kami? De1ni Allah tidak ka1ni 
ju1np,ai keluarga yang lebih menzbutuhkan 
daripada keluarga saya ! mendengar jawaban 
itu nabi tertaw·a Jzingga kelihatan gigi 
gerahamnya, beliau berkata ; 'pergilah ! dan 
berikan kurma ini kepada keluarga1nu ! ',,.(HR. 
Jama'ah) 

Hadits di atas menjelaskan tentang seseorang 
yang bersenggama dengan isterinya di siang hari 
bulan ramadlan. Nabi memerintahkan agar. 
memberikan kafarat terhadap sepasang suami 
yang melakukan persetubuhan itu dengan 
beberapa ketentuan kafarat yang harus. 
dijalankan. Yaitu memerdekakan budak, j ika 
tidak ditemukan budak diharuskan berpuasa dua 
bulan berturut-turut. Seandainya tidak mampu 
berpuasa, ia diwajibkan memberikan enam puluh 
anak yatim sebagai pilihan terakhir. 

Secara dasar, hubungan suami isteri syah, tetapi 
karena perbuatan itu dilakukan pada siang hari 
di bulan ramadlan, sebagai bulan yang dihormati, 
bulan yang memiliki keutamaan tersendiri di 
banding bulan lainnya, maka mereka dianggap 
telah mengotori bulan yang mulia, karena itu 
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harus mcmbayar denda terhadap pcrbuatan yang 
mereka lakukan. 

Dengan kcistimcwaan yang ada pada bulan 
ramadlan, Allah memerintahkan hamba-Nya 
agar mcraih kcutamaan dan kebajikan sebanyak
banyaknya, karena pada bulan ramadlan terdap'1l 
kebe..-kahan, kcmuliaan, kebajikan, yang 
kcscrnuanya akan dilipatgandakan pahalanya 
jika scorang mu km in mclakukannya. Oleh scbah 
itu sangat waja..- kalau Allah mcmberitahukan 
agar hamba-Nya jangan mengotori kesucian 
bulan ramadhan, apakah itu dengan cara tidak 
melakukan kcwajihan, atau melakukkan 
pcrbuatan kriminal lainnya. Bahkan sampai pada 
larangan hubungan intim di siang hari bulan 
ramadlan. Suami istcri diharapkan mcnjaga 
kcsucian ramadlan, tidak mengotori mcskipun 
bcrsenggama dcngan istcrinya. Jika telah datang 
waktu malam, bagi suami isteri dipcrsilahkan 
kcmbali bcrhubungan badan dengan isterinya. 
Karena telah dianggap halal sampai waktu fajar. 

Men1bantah di saat suarni mengajak 
bersenggarna 

Ada tiga golongan yang tidak ditcrima shalatnya 
dan kebaikan mereka tidak dinaikan ke langit ; 
yaitu budak yang kabur sehingga ia kembali, 
pemabuk hingga ia sadar dan wanita yang 
membuat murka isterinya sampai ia ridla.77 

Salah satu point hadits ini adalah sebuah 
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konsckwensi dari pcrka"vinan, di mana sorang 
isteri harus melakukan yang terbaik untuk 
suaminya agar perka"vinannya menjadi 
harmonis. Oleh karena itu jika suami ingin 
mengajak senggama, sementara ia dalam kondisi 
s eh a t t i d a k ad a h a I a n g a n, ma k a i a "v a j i b 
memenuhi ajakan suaminya. Begitu pula 
sebaliknya, jika seorang istcri mengajak 
suaminya melayani dirinya, sementara suan1inya 
dalam kondisi sehat, maka suami berkevv1ajiban 
mcmenuhi ajakan isterinya. Dengan dcmikian 
terjadi keseimbangan keinginan sehingga 
tercipta mah I igai rumah tangga yang bahagia. 
Biasanya yang sering tcrjadi, sang suami lebih 
dahulu mengajak isterinya untuk senggama 
ketimbang isterinya. Hal ini barangkali 
disebabkan faktor psycologis wan ita yang 
bersifat malu atau karena memang libido pada 
suami lebih besar sehingga ia kerap kali memulai 
lebih dahulu ketimbang isterinya. 

Sebagai salah satu ketaatan isteri terhadap 
suaminya adalah memenuhi ajakan suami jika 
ia ingin bersenggama dengan dirinya. Persoalan 
ini ditegaskan lewat hadits Abu Huraira ra. 

~-"'./~...,,.~.~t/.// ~re ~ .,,,. 
.c,~l~_,.,,~.>'.;~. v~ \'-"" ~-j'if 
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"'Dari Nabi saw· berkata; "Manakala seorang 
suami mengajak isterinya ke te"1pat tidur 
/ bersenggama/ lalu isterinya enggan meneriTna 
ajakan itu sehingga suami 1narah, maka 
1nalaikat akan me/aknat dirinya sa1npai subulz. n 

Pcrintah Rasulullah kcpada para isteri agar 
memenuhi hajat suaminya di saat ia ingin 
bersenggama terkandung hikmah yang banyak. 
Pcrtarna; j ika istcri menolak ajakan suami akan 
membawa dampak yang tidak baik. Suami akan 
merasa tidak dihiraukan dan 1n1 akan 
menimbulkan keretakan rumah tangga. 
Barangkali ada keinginan suami untuk 
berscl ingkuh., mencari seseorang yang bisa 
menyalurkan keinginan biologisnya. Selingkuh 
ini akan menjadi kebiasaan yang tidak baik dan 
akan meretakan hubungan suami isteri. Kedua; 
Penolakan istseri terhadap ajakan suami 
melanggar perintah agama, di mana perbuatan 
itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela 
dengan hukuman mcndapat kutukan malaikat. 
Hal ini akan membawa efek yang tidak baik bagi 
isteri. 

Ada anjuran yang harus dihindari bagi suami 
isteri untuk mencegah ketidak harmonisan dalam 
berhubungan intim suami isteri, sebaiknya bagi 
isteri tidak memporsil kegiatannya, karena hal 
itu akan membuat badannya lemah, mudah 
capek karena banyak pekerjaan. Dalam kondisi 
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sepcrti ini di saat suami mengajak senggama., 
tentunya dirinya tidak siap dengan kondisi yang 
lemah. Kesibukan yang menyita waktu isteri 
sebaiknya dihindari., terutan1a bagi wanita karir, 
hendaknya hal ini diperhatikan dan mencari 
solusi yang terbaik agar keduanya antara 
pekerjaan dan kebutuhan biologis suami tidak 
terganggu. Begitu pula sebaliknya bagi sang 
suami agar pandai-pandai mengatur waktu 
sehingga di saat isteri membutuhkan hubungan 
seksual, dirinya telah siap tanpa ada gangguan 
capek atau lemah. Oleh karena itu keduanya 
harus bisa mengatur waktu dan bisa memberikan 
hak masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan 
agar tidak terjadi perselingkungan dan 
perzinahan bagi kedua pasangan. 



BAB IV 
TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTERI 

1. Tanggungjawab Suami dalam rncmbahagia
k.an lsteri 

Setiap makhluk hidup mempunyai hak dan 
kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban 
akan bcrjalan dcngan baikjika dilakukan dengan 
tanggung jawab yang benar dan konsekwcn. 
Apalagi hal itu berkaitan dengan tanggungjawab 
suami terhadap isterinya dalam membina rurnah 
tangga yang harmonis. Menjalankan tanggung 
jawab dcngan baik akan menyelesaikan berbagai 
masalah yang terjadi antara suami dan isteri. 
Terkadang sebagian dari suami mengartikan 

kcpemin1pinan ( _.:=:~ ) sebagai tindakan 

menguasai, bertindak sewenang-wenang dan 
mempcrbudak isterinya. Pemahaman seperti in i 
merupakan pemahaman yang keliru. Sebenarnya 
jika suami isteri mengetahui batasan hak dan 
kewajibannya, mereka berdua akan hid up dama i 
dan bahagia. 

Seorang isteri jika memikul tanggung jawab 
yang memang seharusnya dipikul oleh 
suam in ya, sebagai kepala keluarga, dikhawatir
kan akan terjadi badai kehancuran rumah tangga. 
Karena harus berhadapan dengan tanggung 
jawabnya sendiri sebagai isteri. Firman Allah 
dalam al Quran : 
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"Kau111 lelaki adalah pen1i111pi1t baJ.:i ka11111 
wanita, oleh karena itu Allah tel ah 111elehihka11 
sbagian niereka [ laki-laki/ alas sehagian yang 
lain [lvanita/ dan karena mereka / laki-laki/ 
telah nJ·enafkahkan sebagian harta mereka . ... 

Ayat ini menunjukan suatu kepcmimpinan laki
la k i di atas wanita. Allah menempatkan 
hikmahnya agar menjadi jelas bahwa fitrah laki
laki berbeda dengan fitrah wanita. Seorang.istcri 
memiliki kelebihan di dalam mengatur masalah 
rumah tangga, pendidikan anak serta tanggung 
jawab yang mencerminkan kasih sayang, 
keramah tamahan kepada anak dan suaminya. 
Sementara laki-laki melebihi wanita dala1n sisi 
fisik, kekuatan berfikir, keberanian di dalam 
mempersiapkan perjuangan keluar dari bebagai 
kesulitan, mencari nafkah untuk kebutuhan lahir 
dan bathin, mempertahankan harga diri dan 
menolak dari segala ancaman dan mara bahaya. 
Sebab lain yang mendasari laki-laki menjadi 
pemimpin adalah kewajibannya mencari nafkah. 
Karena sudah menjadi kewajibannya sesuai 
dengan potensi yang dimiliki. .............. . 

Dalam membina hubungan rumah tangga 



dipcrluakan sebuah tanggungjc.i"vab antara suami 
dan isteri. Tanggung jawab yang dilakukan 
dengan benar dan tcpat akan menciptakan 
mc.ihligai rumah tangg<.i Y"ng bahagia., sejahtera 
damai dan sentosa. Di antara tanggung ja\.vah 
scorang suami adalah : 

a. Mcn1herikan nafkah pada isteri 

Islam mcmcrintahkan kcpada sang suami agar 
mcmhcrikan nafkah pada isteri dan kcluarganya. 
Karena di suat akad nikah telah dilaksanakan., 
di situlah kcwajiban suami mulai dilaksanakan 
dcngan mcmbcrikan nafkah kepada istcri., baik 
nafkuh lahir maupun nafkah batin. Dalam hadits 
riwayat dari 1-lakam bin Mua'\viyah al Qusyc.iiri, 
dari bapaknya., berkata : £ Aku tanyakan kepada 
rasulallah; £Ya Rasulallah apa hak isteri tcrhadap 
kami sebagai .suami? Jawab bcliau ; 'Kamu 
bcrikan dia makan di saat kamu makan, kamu 
bcrikan dia pakaian di saat kamu memakai 
pakaian, jangan kamu pukul mukanya, jangan 
dijelekan dan jangan kamu asingkan kcc.uali 
masih dalam rumahmu. "' 

Hadits menegaskan sejumlah hak-hak isteri yang 
harus ditunaikan oleh suami. Sesuatu yang 
menjadi keperluan suami maka termasuk 
keperluan isteri. Diantaranya memberikan 
nafkah, baik lahir maupun batin, memper
lakukannya dengan baik, tidak menzalimi dan 
tidak mengusirnya, jika ada kesalahan kecil. 
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Justru sang isteri harus diperlakukan dengan 
baik, lembut dan ramah. 

Islam tel ah memberikan kc ten tu an nafkah 
sebagai hak isterinya, baik dia orang kaya atau 
orang miskin. Kewajiban tersebut tclah 
digariskan olch al Quran dalam surat at Talaq 
ayat 7 yang artinya :"Hendaklah orang yang 
mampu dapat memberikan nafkalz menurut 
kemampuannya.,. Dalam surat al Baqarah ayat 
233 memperkuat dari tanggung jawab tersehut., 
yang artinya : "Dan kewajiban ayah men1beri 
makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
carayang ma "ruf."' Juga pada surat at Talaq ayat 
6 menegaskan kewaj iban suam i agar 
memberikan tempat tinggal pada isteri. Pada 
konteks hadits, hak-hak wanita juga 
mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi 
diskriminasi dan perlakuan kasar dari suami. 



''Dari Sulaiman bin Amr bin alAhwash berkata; 
uBapak.ku berbincang kepadaku bahwasanya ia 
rnengikuti haji wada" bersama rasulullah saw. 
Beliau rnengucapkan hamdallah dan memuji
Nya, lalu beliau mengingatkan dan rnenasehati. 
Ia menyebutkan dalam satu qisah hadits : 
katanya: JI Ketahuilah perlakukanlah isteri-isteri 
kalian dengan baik, sebab m~ereka· bagaikan 
ta wanan kalian. Kalian tidak memiliki hak selain 
itu, terkecualijilai mereka berbuat kekejian.. Jika 
mereka melakukannya, tinggalkanlah mereka 
dan tidurlah dengan terpisah darinya, puk.ulah 
mereka dengan pukulan yang tidak 
mencederainya. Jika mereka mematuhi kalian, 
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maka jangan halanl{i jala1111ya. Ketalzuilah 
bahwa kalian mempunyai hak alas is1eri ka/ian 
dan mereka juga me1niliki Izak alas kamu semua. 
Hak kalian alas niereka ada/alz ka/ian berhak 
melarangnya untuk tidak memasukan siapa/Jtlll 
orang-orang ya11g tidak kalian sukai dan tidak 
mengizinkan orang-orang yang kalian benci 
untuk memasuki rumah kalian.. Ketalzulah balnvtJ. 
hak mereka terhadap kalian adalalz memberikan 
pakaian da11 makanan.,"' (1--1 R. Tu rm udzi) 

Dengan firman Allah : 

"Jika kamu menceraikan isleri-isterimu sebelu1n · 
kamu bercampur de11gan mereka 1, padahal ka1nu 
sebenar11ya telalz menentukan m 1alzarnya, maka 
bayarlalz separo dari mahar yang telalz kaniu 
tentukan. (OS. Al Baqarah : 237) 

Dalam ketentuan pemberian nafkah melihat pada 
kondisi suami. Kalau memang suami itu kaya, 
maka ia harus memberikan nafkah sesuai dengan 
kekayaannya. Sementara bagi suami yang 
ditimpa kesulitan, maka ia harus meinberikan 
nafkah kepada isterinya semampunya, tidak 
disamakan dengan kondisi suami yang kaya. Jika 
isterinya orang kaya sementara kondisi suaminya 



miskin, maka untuk mencukupi kebutuhannya, 
scorang isteri bisa rnengeluarkan biaya nafkah 
dari hartanya sendiri, tanpa harus memaksakan 
kondisi suami yang miskin. Seandainya pihak 
isteri tidak ingin mengeluarkan hartanya untuk 
biaya nafkah, maka dirinya harus bcrsabar 
dengan kondisi suaminya. 

Persoalan jenis nafkah di kalangan fuqaha 
memberikan beherapa rincian. Misalnya pada 
mazhab Hanafi yang mengaitkan jenis nafkah 
segala bentuk yang diperlukan oleh isterinya, 
selain tiga jenis, makanan, rninuman dan 
pakaian, termasuk biaya pengobatan jika 
isterinya sakit, terutama jenis penyakit yang 
dapat mengganggu hubungan suami isteri. 
Sebagian golongan dari mereka lebih ketat 
membatasi nafkah. Jika isteri sakit setelah 
menyerahkan dirinya untuk suaminya, maka 
wajib memberikan biaya pengobatan. Tetapi jika 
isteri sakit sebelum menyerahkan diri kepada 
suaminya,, maka tidak ada kewajiban mengobati 
sakit yang diderita oleh isteri. 

Lebih rinci Jagi ulama Malikiyah memberikan 
ketentuan nafkah dengan mengaitkan lauk pauk, 
pakaian dan tempat tinggal yang disesuaikan 
dengan adat kebiasaan dan melihat kemampuan 
suamL Sama halnya dengan mazhab Syafi'I yang 
memberikan keterangan tentang nafkah seperti 
makanan,, lauk pauk,, pakaian,, alat kebersihan,, 
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dan perkakas rumah. Tenlunya hal ini diberikan 
sesuai dengan kondisi suami. 

Pemberian nafkah tidak hanya dianggap sebagai 
suatu kewajiban suami terhadap isterinya. "retapi 
dari sisi pahala mendapatkan ganjaran yang a mat 
besar. l-lal ini diceritakan pada hadits ri\.vayat 
Ka 'ab bin Ajrah, ia berkata; "Ada seorang laki
laki mendatangi nabi saw. Para sahabat mel ihat 
orang laki-laki itu penuh dengan ketabahan di 
mana terlihat dari semangatnya yang tinggi. 
Kemudian para sahabat bcrtanya kepada nabi;' 
Wahai rasulallah ! apakah usahanya itu 
mendatangkan pahala seperti berjuang di jalan 
Allah. Jawab Rasul; "seandainya ia keluar untuk 
berusaha mencari nafkah guna menghidupi 
anaknya yang masih kecil, maka usahanya 
berada di jalan Allah. Seandainya ia keluar 
mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang 
sudah renta, maka ia berada di jalan Allah. 
Sebaliknya jika ia usaha karena riya dan 
berbangga diri, maka usahanya berada di jalan 
setan." 

Tidak hanya itu, memberikan nafkah kepada 
keluarga lebih baik dari pada memberikan satu 
dinar untuk memerdekakan budak dan memberi 
pada anak miskin. Semua itu dilakukan jika 
mengharap ridla Allah. Bukan karena 
keterpaksaan dan ingin dianggap dermawan. 
Rasulallah saw bersabda yang artinya : usesuatu 



yang engkau makan untuk dirimu sndiri, maka 
itu merupakan sedekah bagimu. Sesuatu yang 
cngkau jadikan makanan bagi anak-anakmu, 
maka itu merupakan sedckah. Dan sesuatu yang 
cngkau jadikan makanan bagi isterimu, itu juga 
dianggap sebagai sedckah.,, 

h. J\tlcmbirnbing Isteri dalam Kebaikan 

Kiat untuk mencapai mahligai rumah tangga 
yang bahagia dan harmonis adalah sikap sating 
mcmahami antara suami isteri. Bagi seorang 
suami harus mengetahui dan memahami tabiat 
isterinya dan bergaul dengan baik kepadanya. 
Hal demikian harus dilakukan oleh suami 
dengan memberikan sesuatu yang menyenang
kan dan menggembirakan dirinya. Rasulullah 
saw sering bercanda gurau dengan isteri
isterinya, bahkan takjarang rasul ikut serta dalam 
pekerjaan rumah tangga. Seperti diterangkan 
pada hadits riwayatAswad bin Yazid, ia berkata; 
" Aku tanyakan kepada siti Aisyah tentang 
perbuatan yang dilakukan oleh rasulullah saw 
sewaktu berada di rurnah. Kata Aisyah; "Rasul 
selalu melakukan pekerjaan rumah tangga. 
Apabila waktu adzan datang ia meninggalkan 
pekerjaan itu dan keluar untuk melakukan 
shalat. "' 

Sifat saling tolong menolong dalam membina 
hubungan rumah tangga merupakan satu 
kebiasaan yang baik dan mendatangkan banyak 
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manfaat. Apabila scorang "uami mengcrti 
kesibukan istcri yang padat,. tentu dirinya akan 
tergugah membantu dan meringankan pekerjaan 
isteri. Karena hidup berumah tangga bukan 
sekedar menjalankan tanggung jawab individu. 
Tetapi justru bagaimana menjalankan tanggung 
jawab itu secara bersamaan. Oleh karena itulah 
suami atau isteri harus dijadikan patner atau 
sahabat, schingga tercipta suasana kebersamaan 
bukan nuansa diskriminasi dan perbudakan. 

Ilustrasi hadits di atas mencerminkan pola hidup 
bersama antara suami isteri. Tindakan yang 
dilakukan oleh rasulullah merupakan scbuah 
cerminan bagi keluarga, di mana suami harus 
pandai-pandai memperlakukan isterinya dengan 
baik, membantu pekerjaan rumah jika suami 
memiliki waktu luang. Memang dalam berumah 
tangga ada kewajiban tersendiri antara suami 
isteri. Misalnya bagi seorang suami harus 
mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan 
anak dan isteri, biasanya ini dilakukan oleh 
suami dengan mencari pekerjaan yang berada 
di luar rumah. Sementara seorang isteri harus 
menjalankan tugas mendidik anak dan 
meJakukan pekerjaan rumah tangga. Tetapi 
dengan adanya pekerjaan masing-masing tidak 
tertutup kemungkinan untuk saling membantu. 
Bagi seorang suami jika memang pekerjaan 
mencari nafkah telah diselesaikan, tidak ada 
salahnya membantu pekerjaan rumah yang 



masih dikerjakan oleh isteri. Begitu pula 
sebaliknya bagi seorang isteri, jika telah 
menyelesaikan pckerjaan rumah tangganya, dia 
bisa meringankan tugas suami dengan 
membantu dan mcringankan tugas suan1i. 
Perasaan isteri akan sangat gembira, jika suami 
mcngerti kesibukan yang dijalankan oleh istcri. 
Karena itu ia akan sangat bergcmbira., j ika 
tugasnya diringankan oleh suaminya, apalagi 
suami n1cmhantunya dalam kcadaan senang. 

Upaya membimbing isteri dalam mcnciptakan 
rumah tangga yang harmonisjuga harus didasari 
dengan musyawarah dalam memecahkan sebuah 
persoalan. Bermusyav.-'arah adalah satu kunci 
kcsuksesan dalam berumah tangga. Kehidupan 
berumah tangga adalah menyatukan dua persepsi 
yang berbeda. Segala pcrsoalan hidup yang 
dipecahkan dcngan cara musyawarah akan 
mendatangkan hasil yang baik dan keputusan 
yang diambil akan bijaksana. Sebaliknya jika 
suatu persoalan rumah tangga diputuskan secara 
individu tanpa melibatkan keluarga, tentu yang 
dihasilkan tidak optimal, barangkali bisa saja 
merugikan pihak lain. 

Membimbing isteri agar gemar bermusyawarah 
dapat mempermudah pemecahan masalah yang 
terjadi dalam rumah tangga, sekaligus dapat 
menyatukan persepsi yang berbeda. Keuntungan 
ini bukan saja menghasilkan bagi diri sendiri, 
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tetapi yang paling baik dapat membimbing istcri 
dan rnenempatkan keberadaannya secara 
proforsional sebagai seorang isteri sekal igus 
teman berdialog. Bahkan keuntungan dari 
musyawarah dapat menciptakan suasana rumah 
tangga berjalan dengan baik dan harmonis. 

c. Menciptakan keluarga Agamis 

58 

Islam rnenganjurkan bagi pemeluknya untuk 
mempelajari keilmuan, baik laki-laki atau 
wanita, apakah itu keilmuan secara umum atau 
keilmuan yang bersifat keagamaan. Hal ini 
didasari karena menuntut ilmu merupakan 
kewajiban dan suatu kebutuhan dalam hidup. 
Seorang suami tidak berhak mengekang isterinya 
di rumah tanpa mendapatkan pendidikan 
keagamaan yang dapat meningkatkan kwalitas 
diri dan wawasan berpikirnya. Karena dengan 
keilmuwan, seorang isteri dapat melaksanakan 
tugas dengan baik. Dan sang isteri selamat dari 
ketimpangan dan keteledoran yang membuat 
hubungan keluarga tidak harmonis. 

Allah SWT mengajarkan kepada hamba-nya 
agar menjaga keutuhan keluarga dari siksa api 
neraka. Ayat yang dimaksud adalah : 

\~\ _,, ;~ l ~~p-,--'-_......r::~-.:! ~_..., .....-: j _...._, ...... _ v. - , ~}:) · ''~\a.:....\ .... _j • \\ ,, ~u 
-~ -..:.:;r-~ LT-~ T~-

'? 

( - ) _,,_ /\_.........., L / ~ \~ '~ ,~~ '\ ~/' .... ov~~c.Y - \ ~-'9-' 



u Wahai ora11g-·ora11g yang berima11, jagalah 
diri1nu da11 keluargan1u dari api neraka, di ma11a 
bahan bakar11ya aclalah manusia dan batu. ,. 

Imam Ali mernherikan tafisaran ayat dcngan 
rnakna 0 didiklah dan ajari lah keluargamu ilmu"'. 
Semcntara Mujahid memberikan tafsiran ayat 
"Q'u anfusak1J.1n wa ahliku nara ... sebaga i 
pc'Nasiatan taqwa, katanya : 0 Bertaqwalah dan 
bcrikan wasiat kepada keluargamu dcngan 
bcrtaqwa kcpada Allah.,, Pengertaian scnada 
nampaknya dilontarkan juga oleh Qatadah 
hahwa yang dimaksud dengan ayat di atas 
memerintahkan kepada keluarga untuk rnentaati 
Allah dan menjauhkan larangan-Nya. 

Bagi suami istcri sangat dianjurkan saling 
mcnasehati, terutama tugas seorang suami 
memberikan motivasi ibadah kepada isteri dan 
keluarga. Bekerjasama dalam meningkatkan 
ketakwaan dan ibadah, baik ibadah khusus 
maupun ibadah secara urn um, akan 
mendatangkan manfaat yang sangat besar, tidak 
hanya pahala yang diraih, tetapi akan berdampak 
positif pada keluarganya. Yang dimaksud dengan 
ibadah khusus seperti shalat, puasa, zakat dan 
haji. Sedangkan yang dimaksud ibadah umum 
seperti berdakwah, mengajar, menyantuni anak 
yatim dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. 

Rasulullah telah mempraktekan hal ini kepada 
keluarganya dengan memberikan motivasi 
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bcribadah dan menuntut iln1u agama. Bel iau 
menegaskan uBiasakanlah shalat malam. lni 
merupakan kcbiasaan orang-orang shaleh7 
dengan shalat sebagai upaya mcndckatkan diri 
kepada Allah dapat mcnebus segala dosa7 
mencegah perbuatan dosa dan dapat 
menyembuhkan penyakit. (HR. Tirmidzi dan 
Thabrani). Rasulullah tidak hanya mcmhin1bing 
keluarganya dalam melakukan shalat malam. 
Beliau juga mengajarkan isterinya dcngan 
mengajarkan hal-hal yang bcrmanfaat semisal 
mengajarkan para istaeri-isterinya memhaca al 
Quran dan mengajarkan zikir sehari-hari. 

Tanggung jawab lain yang harus dilakukan 
suami adalah mempergauli kerabat dari pihak 
suami atau isteri dengan baik. Perhuatan ini akan 
mendatangkan tali persahahatan antar kedua 
belah pihak. Allah telah menganjurkan agar kita 
saling tolong menolong dalam kcbaikan dan 
menjaukan dari permusuhan dan dosa. 
Memuliakan keluarga dan kerabat adalah salu 
bentuk saling tolong menolong dalam kcbaikan. 
Anjuran ini selalu dipesankan oleh Rasulallah 
mengingat ban yak sekal i orang yang tel ah 
menikah dengan mudah melupakan hubungan 
silaturrahmi. Sehingga jalinan persahabatan, 
kasih sayang dan tolong menolong menjadi 
putus, tidak mengenal kerabat dekat maupun 
kerabat yang jauh. Jika terjadi demikian, maka 
tidak tercipta keluarga yang agamis. 



Membahagiakan keluarga dari pihak isteri 
termasuk memhahagiakan isteri, dan 
membahagiakan istcri adalah salah satu 
tanggung jawab seorang suami. Berbakti pada 
mertua sama halnya berbakti dengan ibu 
kandung. Karena mcmang orang tua istcri telah 
dianggap orang tua suami, manakala akad nikah 
dinyatakan sah. 

Bahkan scandainya orang tua itu herlainan 
agama tetap harus diperlakukan dengan baik. 
Rasulallah menegaskan pcrintah ini melalui 
anjurannya kcpada Asma" binti Abu Bakar. Asma 
berkata: "Ketika ihuku datang kepadaku, yang 
saat itu belum memeluk Islam, aku meminta 
pcnjelasan kepada Rasulullah terhadap persoalan 
bakti kepadanya karena berlainan agama, kataku 
; ~ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku sedang 
dia dalam keadaan musyrik, apakah aku harus 
menyambutnya? Jawab Rasulallah ; Ya kamu 
harus menyambutnya. jalinlah hubungan yang 
baik dengan ibumu.'n (HR. Bukhari dan 
Muslim) 

Rasulullah sendiri begitu menghormati keluarga 
dan kerabat isterinya dengan memberikan 
sesuatu yang menggembirakan hati mereka. 
Diceritakan oleh Aisyah, katanya ; "Aku tak 
pernah cemburu dengan isteri-isteri Rasulallah, 
kecuali dengan khadijah. Meskipun aku tak 
pernah melihatnya, tetapi namanya sering aku 
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dcngar dari Rasulallah. 

Tujuan dari bimbingan suami kepada isteri 
dalam mengajarkan ilmu keagamaan diharapkan 
dapat meningkat nilai-nilai takwanya kepada 
Allah dan dapat menciptakan keluarga yang 
agamis, bahagia dan sejahtera. Rasulallah 
berkata bahwa jika pada hari ini aku tidak 
mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat 
mendekatkan diri kcpada Allah, niscaya siang 
hari itu aku tidak mendapatkan kebcrkahan 
hidup. '"(HR. Thabarani). Demikian pcntingnya 
ilmu pengetahuan untuk menciptakan takwa dan 
mahligai rumah tangga yang agamis .. para suami 
dianjurkan agar selalu mcnekankan bimbingan 
tersebut kepada isteri dan anak-anaknya.v 

2. Tanggung jawab Isteri dalam membahagia
kan Suami 

62 

a. Taat dan Setia kepada Suami 

Sebagai mana dimaklumi, kewajiban 
seorang isteri adalah mentaati suami dalam 
kebaikan. Perwujudan rumah tangga yang 
hakiki adalah saling melaksanakan 
kewajiban dan saling memberi hak antara 
suami isteri. Kewajiban yang mesti dipenuhi 
seorang isteri adalah menaati suaminya 
selagi mengarah pada kebaikan. Bukan 
dalam maksiat dan dosa. Karena ketaatan 
hanya dilaksanakan pada sesuatu yang baik. 



Kewajiban ini ditegaskan oleh hadits 
rh.vayat Tirmidzi: ""Kewajiban bagi setiap 
muslim adalalz mendengar dan taat 
terhadap yang disukai dan sesuatu yang 
tidak disukai, kecua/i jika diperintahkan 
untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak ada 
ketaatan terhadap perintah itu. •• Hadits ini 
membcrikan penekanan terhadap kewajiban 
isteri mentaati suami., selagi dalam 
kebaikan. Tetapijikasuami mcngajak isteri 
dalam kemaksiatan., seperti mengajak istcri 
untuk meninggalkan agamanya, atau 
menyuruh isteri untuk berbuat aniaya 
terhadap orang lain; mencuri, merampok dll., 
maka tidak ada kewajiban yang harus ditaati 
olch isteri. Jika sang isteri sedang 
melakukan pcrbuatan yang sunah., semisal 
berpuasa., tiba-tiba suami ingin 
menggaulinya, maka kewajiban bagi isteri 
adalah memenuhi ajakan suaminya dan 
meninggalkan perbuatan sunnah. Jika 
terjadi perbenturan antara perbuatan sunnah 
yang dilakukan oleh sang isteri dengan 
kewajibannya terhadap suami., maka akan 
diam bi I ska la prioritas, yaitu kewaj iban 
mentaati suami sebagai yang diisyaratkan 
dalam hadits. 

Kesetiaan merupakan pondasi yang kuat 
dalam rumah tangga. Bagi seorang isteri 
hendaknya menerapkan sikap setia kepada 
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suan1inya. Kehidupan rumah tangga yang 
mengalami pasang surut., sering dihempas 
gelombang laut yang dahsyat., hingga 
membuat goncangan yang hebat dalam 
kehidupan rumah tangga. Kesetiaan ini 
mesti diterapkan oleh kedua pasangan., 
tcrutama pada seorang isteri. Barangkali 
scwaktu suami sedangjaya, kaya., kcsctiaan 
merupakan suatu hal yang wajar. Tctar>i di 
saat musibah menimpa suami., kcse1iaan 
mcnjadi keharusan yang mesti ditcrapkan 
dalam jiwa seorang istcri untuk 
membahagiakan suam inya. Bisa saja 
semula suami kaya, lalu datang musibah, 
pekerjaan mengalami kendala sehingga 
perusahaan yang dipegang mengalami 
kepailitan, hutang menumpuk, hingga 
akhirnya menerpa rumah tangga sampai. 
mendatangkan kemiskinan. Di sini jiwa 
kesetiaan isteri begitu diperlukan oleh suami 
dan harus menjadi tanggung jawab sang 
isteri untuk memberikan dorongan kepada 
suami agar tabah mengalami rintangan 
hidup yang mesti mereka jalani dalam 
menggapai kehidupan yang baik. 

Pernah terjadi kekhawatiran terhadap 
wanita yang ingin mendapatkan pahala 
jihad seperti kaum laki-laki. Ada seorang 
wanita bertanya kepada Rasulallah 
mengenai kegundahan dirinya dan kaum 



wanita lainnya. Katanya ; uwahai 
Rasulallah,Allah mewajibkanjihad kcpada 
laki-laki. Bila mereka menang mcndapatkan 
pahala dan hidup dengan kemuliaan. 
Sedangkan bila mereka gugur dianggap 
sebagai syuhada dengan imbalan syurga dari 
Allah. Sementara kami kaum wanita, hanya 
melayani kebutuhan mereka., rnenyiapkan 
kendaraan mereka untuk bcrperang tanpa 
mendapatkan balasan seperti kaum lelaki. 
Lalu Rasulallah menjawab ; 4;Sampaikan 
pada kaum wanita yang kamujumpai bahwa 
taat dan patuh kepada suami, menjaga 
kehormatan dan melaksanakan kewajiban 
mereka. Niscaya para wanita akan 
mendapatkan halasan pahala sama dengan 
pahala suami yang berjihad di jalan Allah. 
Hanya saja sedikit sekali wanita yang 
melakukannya." 

Hadist di atas menggambarkan sebuah 
cerminan kehidupan rumah tangga yang 
didasari dengan mentaati dan setia kepada 
suami. Saling membantu dalam menggapai 
mahligai rumah tangga yang bahagia 
merupakan pilar yang kokoh. lsteri yang 
membantu suaminya yang kurang mampu, 
mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu 
mendapatkan pahala dan merasakan 
ketentaraman rumah tangga. Pahala apapun 
akan didapati oleh seorang isteri yang taat 
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kepada suami, bahkan pahala jihad. Kalau 
kaum lelaki mcmpertaruhkan nyawa untuk 
mendapatkan pahala jihad, tetapi bagi 
wanita, ia cukup menjalankan tugasnya 
untuk membahagiakan suaminya dan sclalu 
setia kepada pasangannya sudah 
mendapatkan pahala jihad. 

Sebagai seorang isteri yang solchah~ harus 
menghindari sifat arogansi. Karena 
kehidupan agamis tidak mungkin tcrcipta 
jika didasari sipfat egios dalam rumah 
tangga. Keharmnoisan dan kchahagiaan 
keluarga tidak bisa diraih dengan saling 
membanggakan diri. Hanya sifat saling 
memahami dan saling setia kcdua pasangan 
yang dapat mengubur sifat arogansi dan 
dapat memupuk benih kasing sayang 
sehingga tercipta bahtera kehidupan yang 
baik.v 

c. Menjaga Kehormatan 

Menjaga kehormatan suami dan rumah 
tangganya adalah suatu kewajiban bagi 
seorang isteri, baik di kala suami berada di 
rumah atau di saat suami pekergi bekerja 
mencari nafkah. Tugas ini merupakan satu 
bukti komitmen pernikahan, antara suami 
isteri sating menjaga kehormatan rumah 
tangganya. Jika hal ini dipatuhi dan 
dilaksanakan dengan baik akan tercipta 



kondisi rumah tangga yang harmonis, jauh 
dari fitnah., tcrhin<.lar dari percckcokan dan 
tun1huh nuansa agamis dalam lingkungan 
kcluarga. Scbaliknya jika sang isteri tidak 
mcnjaga kchormatan suaminya, entah itu 
n a n1 a h c.t i k s u am i.. k e I u a r ga, hart a.,. 
kcdu<.lukan dan rumah tangganya, maka 
kcretakan rumah tangga akan terjadi 
sehingga timbul kchancuran keluarg<.a,. 
kchidupan menjadi tidak harmonis"' 
pcrcekcokan sering lerjadi ketimbang 
nuansa damai dalam lingkungan keluarga. 
Oleh karcna itu untuk mcnciptakan nuansa 
keimanan, kedamaian dalam keluarga 
dihutuhkan sosok isteri yang shalehah yang 
dapat mcnjc.tga kcutuhan keluarga dengan 
haik. 

Allah telah memberikan kriteria dari wanita 
yang shalchah dalam surat An-Nur ayat 30, 
"Katakan/ah kepada wanita yang berima11; 
'Hendaklah mereka menahan pandangan-
nya dan m·emelihara kernaluannya dan 
jangan 1nereka· menamp•akan perlziasann
nya, kecuali yang f biasaj nampak darinya. 
Dan hendaklah mereka menutup kair1 
kudung ke dadanya dan jangan m'enam·
pakan perhiasannya, kecuali kepada sua"Ji 
mereka, atau ayah mereka, a tau ayah suam~i 
mereka, atau putera-putera mereka, atau 
putera-putera suami mereka, atau saudara 
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laki-laki m·ereka, al au p·utera -putcra 
saudara laki-laki mereka atau p'uteru
pulera saudara pere1npuan m·ereka, atau 
wanita-wanita is/am, atau budak-buciak 
yang m~ereka miliki, atau pelayan-peluyan 
laki-laki yang tidak me1niliki keinginan 
/terlzadap wanita/ atau anak-anak yang 
he/um n1engerti tentang aural wanira. Dan 
janganlah m·ereka memuku/ka11 kakinya 
agar diketahui perhiasan yang 1nereka 
sem·bunyik.an. Dan bertauhatlah kanJu 
sekalian kepada Allah, hai orang-orang 
yang beriman supaya ka1nu beruntung . .. 

Umar bin Khattab memberikan gambaran 
tentang isteri shalehah, di antaranya; Bila 
dipandang ia menyenangkan, bila diperintah 
ia melaksanakan dan bila suami tidak ada 
di rumah ia menjaga kehormatan dirinya~ 
lstri yang dapat menjaga kehormatan 
dirinya di saat sang suami tidak berada di 
sampingnya, akan dipel ihara oleh Allah 
SWT. hal ini dijelaskan dalam firman-Nya 
yang artinya: " .. oleh sebab itu wanita yang 
shalehah ialah wanita yang taat kepada 
Allah lagi dapal memeliharan dirinya ketika 
suami tidak berada di rumahnya. 
Ka,renanya Allah telah m'.eme'/ihara 
mereka. ,, lbnu Abbas memberikan 
penafsiran terhadap ayat di atas bahwa yang 
dimaksudkan adalah wanita-wanita yang 



taat kcpada suaminya dcngan menjaga diri 
dan harta suaminya di saat sang suami tidak 
hcrada di dckatnya ~an wanita yang dijaga 
a<lalah wanita yang didipclihara olch Allah 
dari gangguan orang-orang yang tidak 
hcrtanggung jawab. 

Scorang isteri dilarang menceritakan rahasia 
rumah tangganya apalagi bcrkcnaan dcngan 
huhungan scksual dcngan suaminya. Schah 
hal itu akan mcndatangkan bahaya dalam 
rumah tangga. Kcwibawaan rumah tangga 
tidak lagi tcrjaga,justru yang nampak hanya 
kcrapuhan dan kekotoran yang menghiasi 
bingkai keh idupannya. Karena etika-moral 
kehidupan telah dilanggar dengan 
mcnccritakan rahasia-rahasia yang sc.ingat 
tabu dalam kehidupan rumah tangga. Islam 
sangat mengutuk suami isteri yang 
mcnccritakan kondisi .-umah tangganya 
yang tidak layak untuk diketahui secara 
umum. Karena pcrbuatan itu sama saja 
menguak aib sendiri dan hal itu termasuk 
pcrbuatan yang trecela meskipun rahasianya 
sendiri. 

RasuJullah mencap suami isteri yang 
menceritakan rumah tangga mereka sebagai 
manusia yang tercela dan buruk perangai. 
Ini diungkapkan lewat hadits riwayat dari 
Abi Sa'id al Khudriy, bahwa Rasulullah saw 
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berkata :nScburuk-buruk kedudukan 
manusia dihadapan Allah pada hari kiamat 
adalah seorang suami yang membuka 
rahasia kepada istcrinya dan iste.-i memhuka 
rahasia kcpada suaminya, kemudian 
menceritakannya kepada orang lain. (lIR. 
/\bu Daud ). 

Bagi scorang isteri hendaknya tidak 
mcngizinkan seseorang masuk ke dalam 
rumah yang bukan mahramnya di saat 
suami tidak ada di rumah atau orang yang 
dibenci oleh suam in ya meskipun saat itu 
suami berada di rurnah. 

Bagi seorang suami seb<.tiknya mcmaklumi 
keperluan yang dihutuhkan oleh isteri 
sehingga mengharuskan dirinya untuk 
keluar rumah. Misalnya keperluan 
berbeJanja untuk kebutuhan sehari-hari 
keluarganya, atau pergi menghadiri 
pengajian guna mcnimba ilmu pengctahuan, 
dll. semua itu merupakan alasan yang 
diharapkan bagi suam i untuk dapat 
mengizinkan isterinya keluar rumah untuk 
melaksanakan keperluannya. Tetapi 
diharapkan bagi sang isteri jika keluar dari 
rumah agar tidak berdandan dengan mode 
jahiliyah, memakai busana yang transparan, 
berdandan yang mengundang birahi lelaki, 
seperti menggunakan parfum yang 
semerbak dan berjalan lenggak lcnggok di 



c. 

hadapan lelaki. \.Vanita yang tidak menjaga 
dari godaan lelaki bcrada dalam kemurkaan 
Allah. 1--fal ini dipcringatkan olch Rasulallah 
mclalui riwayat dari Salman al Farisy 7 

"Wanita mana saja yang hcrsolck dan 
mcmakai parfum yang mcngundang birahi 
lclaki., lalu kcluar rumah tanpa seizin suami 7 

scsungguhnya dirinya hcrda dalam 
kcmurkaan Allah sampai ia kcmbali kc 
rumah.,.., (l-1 R. Nasa' I) 

Menjaga 1-larta Milik Suami ·-······ 
Jika mcmbcrikan nafkah adalah salah satu 
kcwajihan scorang suami terhadap istcrinya, 
maka menjaga harta milik suami tcrmasuk 
kcwaj ihan sang isteri. llarta yang dimaksud 
banyak bcntuknya; ada harta bergerak 
seperti uang 7 pakaian 7 kendaraan 7 dll. 
sedangkan harta tidak bergerak seperti 
rumah 7 tanah atau bangunan lainnya. 
Mcnjaga harta dan miliki suami sebagai 
suatu nilai kebaktian yang menimbulkan 
keharmon isan dan kebahagiaan kel uarga. 
Sebab dcngan begitu keberadaan suami 
mcndapat penghargaan dari isteri dan sang 
suami akan merasa tentram meninggalkan 
harta miliknya di saat dirinya tidak berada 
di rumah. Menjaga harta milik tersebut satu 
konsekwensi yang harus dijalankan seorang 
isteri dalam mengurus rumah tangganya. 
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Sebaliknya j ika seorang isteri tidak hisa 
mcnjaga harta milik suaminya, keharmo
nisan kcluarga tidak bisa dicapai, karcna 
sang isteri tidak memiliki amanah dan 
tanggungjawabnya sebagai pelindung harta 
dan milik suami. Wanita yang tidak amanah 
tidak akan mendapatkan pan-dangan rahmat 
dari Allah SWT, segala musibah bisa saja 
menimpa diri, keluarga dan ketenangan 
batin tidak dirasakan oleh suami kctika 
beradajauh dari keluarganya. Masih banyak 
lagi kerugian yang akan dijumpai j ika 
seorang isteri tidak memiliki amanah dan 
tanggung jawab dalam memelihara 
kehormatan dan hak miliki suaminya. 

Seorang isteri dalam mengatur urusan 
rumah tangga, hendaknya bersikap 
bijaksana. la tidak bores dalam 
menggunakan nafkah yang diberikan oleh 
suaminya. Apalagi berkenaan dengan 
pemeliharaan harta suami memerlukan 
sikap sabar dan mawas diri agar tidak terjadi 
penggunaan yang tidak diharapkan. 

Menjaga harta suami akan mendidik 
seorang isteri bersikap hemat, tidak suka 
berfoya-foya dengan harta yang 
diamanatkan kepadanya. Dirinya akan lebih 
cermat memilih dan memilah mana yang 
perlu untuk dikeluarkan dan mana yang 
tidak layak untuk dikel uarkan. Kebiasaan 



ini juga akan membawa sifat zuhud dan 
qanaah tcrhadap nikmat yang diberikan oleh 
Allah. Sehingga melahirkan insan yang 
syukur nikmat. Inilah potret keluarga 
sak inah, pen uh kccintaan dan kasih sayang. 

d. Mcnsyukuri Kebaikan yang diberikan 
olch Suarni 

Seorang isteri yang baik, sclalu merasa 
cukup tcrhadap nafkah yang diberikan oleh 
suami. Dirinya mcnghormati jerih payah 
dan usaha yang telah dikerjakan oleh 
suaminya. Sikap ikhlas dan penerima ini 
menyadarkan dirinya bahwa itulah 
barangkali rizki yang diberikan oleh Allah 
untuk keluarganya. la tidak ingkar nikmat, 
rizki yang sedikit dicukupkan dan jika 
berlebihan diinfaqkan ke jalan Allah. la 
sadar bahwa tidak mensyukuri nikmat dan 
tidak pandai berterima kasih terhadap suami 
atas nafkah yang diberikannya akan 
mendatangkan bahaya bagi dirinya dan 
keluarga. Allah tidak akan memandang 
dengan kasih sayang terhadap isteri yang 
tidak mengetahui balas budi kepada 
suaminya. Rasulullah saw bersabda: 
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.. Allah tidak akan melihat isteri yang tidak 
berterima kasih kepada suaminya dan dia 
tidak 1nerasa perlu terhadap suam'inya. " 
(/-JR. Nasa'/) 

Sikap ridha menerima ketentuan Allah 
mcrupakan kunci kebahagiaan dalam 
mengarungi kehidupan berumah tangga. 
Dcngan sikap merasa cukup dan ikhlas 
menerima pemberian yang diberikan olch 
Allah terhadap keluarganya akan 
menumbuhkan suasana agamis dalam 
rumah tangga. Segala keluh kesah yang 
terjadi tidak menjadi hambatan dalam 
mengarungi bahtera hidup~ kcsusahan yang 
menimpa dianggap sebagai ujian yang 
berharga, rizki yang sedikit tidak 
menjadikan dirinya merasa sempit dan 
susah. Diupayakan semaksimal mungkin 
memenuhi kebutuhan keluarga. la tidak 
akan melihat ke alas terhadap nikmat yang 
diberikan kepada orang lain. Justru hal itu 
dianggap sebagai uj ian yang paling bera t. 
Ia sadar bahwa sikap merasa tidak puas, 
selalu dengki terhadap nikmat yang 
diberikan kepada orang lain akan 
menumbuhkan pribadi dan sifat yang kufur 
nikmat dan itu sangat diharamkan dalam 
agama. Sebaliknya orang yang sabar, pandai 
berterima kasih atas karunia yang diberikan 
kepadanya, selalu menghiasi diri dengan 



akhlak yang baik, akan dapat memberikan 
kebahagiaan suami dan keluarganya. Titla 
hanya itu yang terpenting ia akan mendapat 
kcridhaan dan kasih sayang Allah. 

Scorang suam i sadar hahwa memberikan 
nafkah n1crupakan kcwajiban terhadap isteri 
dan kcluarganya. ltu akan ia upayakan 
dcngan memberikan yang terbaik untuk 
mcrcka. Tctapi segala akhir perjuangan, 
pcnghasilan yang didapat hanya Allah yang 
n1cnentukan. Berapapun kadar rizki yang 
dibcrikan harus diterima dengan ikhlas dan 
rasa syukur. 

Sang suami akan merasa gemhira dengan 
dukungan sikap isteri yang pandai berterima 
kasih dan sabar terhadap kckurangan yang 
diderita. Perjuangan suami akan lebih 
mendapatkan motivasi untuk mencari 
karunia Allah dengan sungguh-sungguh. 
Sebagai isteri yang baik·~ dirinya akan rid la 
terhadap pemberian Allah melalui jerih 
payah suaminya apapun bentuknya dan 
berapapun nilainya. Semua itu diiringi 
dengan rasa ikhlas dan syukur. Sang suami 
akan merasakan kegembiraan jika sang 
isteri menerima apa adanya, dapat 
memaklumi kekuarangan dan keseder
hanaannya. Batinnya akan puas dan merasa 
cukup dengan sikap ikhlas dan ridha dari 
isterinya, barangkal i j ika diukur dengan 
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kasat ma ta, kegembiraan batin yang dialami 
akan melebihi orang yang dibcrikan 
kekayaan matcri yang berlimpah. Karena 
kekayaan yang hakiki bukan terletak pada 
banyaknya materi, tetapi kekayaan yang 
sebenarnya adalah kaya hati. 

Imam Ghazali mengatakan bahwa yang 
dikatakan kaya bukanlah banyak harta~ 
tetapi kekayaan schenarnya adalah orang 
yang sedikit kebutuhannya. Ucapan ini 
sangat dalam maknanya bahkan sering kita 
saksikan kejadiannya di depan mata kita. 
Berapa banyak orang-orang yang memiliki 
kekayaan yang berlimpah, harta milyaran, 
memiliki rumah rnewah, mobil berancka 
merek, memiliki tanah dan lahan puluhan 
hektar, berbagai pcrusahaan dimiliki, scakan 
pernik-pernik dunia dia miliki, tetapi batin 
dan jiwanya tidak tenang, resah dan gelisah 
memikirkan kckayaan yang dimiliki. 
Dirinya menjadi budak harta kekayaan. 
Kesibukannya membuat diri lupa kepada 
Allah. ia terus mengejar dan mencari harta 
kekayaan, tidak pernah puas, selalu saja ada 
kebutuhan yang diinginkan. Jika demikian 
kondisinya berarti dia bukan orang yang 
kaya,, karena kebutuhannya tidak pernah 
tercukupi. Ternyata banyak harta, tinggi 
kedudukan dan banyak jabatan tidak 
menjamin ketenangan hati dan jiwanya. 



Tanggungjawab isteri dalam mernbahagia
kan suarni harus mcnerapkan sikap 
kescderhanaan dalam persoalan dunia. 
Artinya sudut pandang isteri terhadap 
anugcrah harta kekayaan yang diberikan 
olch Allah tcrhadap hambanya disikap 
uengan bijaksana., tidak arnbisi~ tidak egois 
dan tidak berfoya-foya, dan menghamburan 
harta sccara tabzir. Justru langkah yang 
harus dipraktekan olch sang isteri 
rnernbckali kekayaan jh.vanya., sehingga 
dapat rnerubah kesedihan rnenjadi 
kegcmbiraan., kcsulitan menjadi kemudah
an., kegundahan menjadi kctcnangan dan 
kekurangan menjadi kecukupan. Rasulallah 
mcrnerintahkan umatnya agar memandang 
nikmat dunia dengan kescdcrhanaan., tidak 
berlebihan dan penuh rasa syukur. Dalam 
hadits riwayat dari Abu Huraira, Rasulallah 
bersabda : "Jangan kamu melihat orang 
yang berada di atas kamu, tetapi lihatlah 
orang yang berada di bawah kamu.,,. (HR. 
Bukhari) Hadits ini menganjurkan agar 
seseorang tidak rnemandang kenikmatan 
dunia dengan sikap ambisi. Oleh karena itu 
sikap kesederhanaan harus dimiJiki dengan 
baik oleh seorang istaeri dalam memandang 
nikmat dunia. Sebaliknya dalarn persoalan 
nikmat keagamaan dan ibadah dianjurkan 
untuk melihat kepada orang yang lebih giat 
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ibadahnya dari kita. Anjuran ini bertujuan 
agar diri kita mendapatkan motivasi untuk 
gemar beribadah dapat meningkatkan 
kwalitas keimanan dan ketakwaan pada 
Allah. 



BABV 
MENCIPTAKAN KETURUNAN YANG BAIK 

I. Mensyukuri Kelahiran Anak 

Kelahiran anak merupakan kebahagiaan yang 
ditunggu oleh suami isteri. Kebahagiaan yang 
tidak bisa dilukiskan dengan untaian kata,. 
kesenangan yang tidak bisa digantikan dengan 
matcri, dan ketenangan jiwa yang tidak dapat 
dibeli dengan intan permata. Kelahiran seorang 
anak adalah anugerah yang sangat agung,. nikmal 
yang sangat besar sekaligus amanat yang 
diberikan oleh Allah. Dalam Islam sudah 
diajarkan bagaimana mendidik anak sejak ia 
lahir dengan pendidikan Islam. Imam Ghazali 
memberikan beberapa tatakrama ketika 
kelahiran anak, di antaranya ; tidak 
mendiskreditkan anak yang lahir misalnya 
gembira ketika anak yang lahir lelaki dan sedih 
ketika anak yang lahir perempuan, 
mengadzankan ditelinganya, memberikan nama 
yang baik, mengadakan syukuran aqiqah, 
memberikan makanan kurma atau makanan yang . 
man1s. 

• Tidak membedakan anak yang lahir 

Seseorang tidak boleh bersikap subyektif 
ketika anak lahir, misalnya begitu gembira 
ketika anak laki-1aki lahir dan merasa sedih 
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kelika bayi yang lahir seorang perempuan. 
Karena tidak seorang pun yang tahu mana 
yang terbaik di antara keduanya [laki-laki 
atau pcrempuan]. Sesungguhnya pcmberian 
dan ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. 
Semua makhluk hidup yang diciptakan 
mendatangkan manfaat dan kegunaan. 
Sikap yang terbaik ketika anak lahir adalah 
mengucapkan rasa syukur kepada Allah 
SWT atas karunia yang begitu berharga 
dalam hidupnya. Karena dengan rasa syukur 
A!lah akan menambahkan nikmat-Nya. Hal 
ini diungkapkan dalam firman-Nya : 

~ ~~ "/~.,:'(/~~ .;:'/? .4(~~~~%' &:J7 ./ 
" ;.;l~J ·aS~ • ~ ·:--)~ - • •.•• ~--- _.,, v-- ""- ~ - v " ~ ::;;,,- ./. / 

9~ ~j ~ /./ 
('I~~\.),~.,,, :. ~ 3~~ ,_ - ..--" 

~'J ik.a kalian mensyukuri kenikmatan yang 
Aku berikan, niscaya akan Aku tambahkan. 
Tetapi jika kalian mengingkari nikrnat yang 
Aku berika~ maka azab-Ku sangat pedih." 

Membenci kelahiran anak perempuan 
termasuk adat jahiliyah yang harus 
ditinggalkan, karena perbuatan demikian 
melanggar hak-hak asasi manusia. Semua 
bayi dilahirkan dalam keadaan suci7 tidak 
membawa malapetaka dan bahaya, bahkan 
ketidaksucian anak disebabkan faktor kedua 



orang tua dan lingkungannya. Sebagaimana 
digambarkan dalam hadits "Setiap anak 
yang dilahirkan dalam keadaan suci. Hanya 
kedua orang tuanyalah yang membuat 
dirinya menjadi Yahudi a tau Nasr an i." 
Rasulullah mengubur adat jahiliyah dan 
menggantikan denganjaminan kenikmatan 
di surga bersama rasul. Sabda be1iau ; 
""Barangsiapa yang mengasuh dua anak 
wanita sampai baligh, maka pada hari 
kiamat nan ti aku dan dia seperti ini [bel iau 
menggabungkan dua jarinya.'' (HR. Mus-
1 im) Keuntungan lain mengasuh anak 
wanita akan mendapatkan jaminan 
terhindarnya dari api neraka, sebagaimana 
dinyatakan dalam hadits, ""Barangsiapa 
memiliki tiga orang anak wanita dan 
bersabar atas mereka, memberi makan, 
minum dan pakaian dengan jerih payah 
usahanya, maka mereka akan dihijab dari 
api neraka." (HR. Bukhari) 

• Mengumandangkan Adzan ketika lahir 

lsJam mengajarkan pada keluarga.,.jika anak 
lahir agar mengumandangkan adzan di 
telinga anaknya. Ini telah dilakukan oleh 
Rasulallah saw ketika fatimah melahirkan 
Husein. Kata beliau ; ""Siapa yang dikarunia 
anak, kemudian ia mengumandangkan 
adzan di telinga kanannya dan iqamah di 
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telinga kirinya,. niscaya anak itu tidak 
diganggu olch setan Ummu Sibyan."' 

Hikmah dikumandangkan adzan pada 
tclinga anak diharapkan pertama kali yang 
didcngar adalah kalimat Tauhid dan Tasyhid 
(mengagungkan Allah dan mempersaksikan 
bahwa nabi Muhammad sebagai utusan Al
lah). Hal ini sehagai cerminan agar si hayi 
terhindar dari kata-kata kotor yang 
mengganggu jiwanya. Karena sctan tidak 
menyukai makhluk manusia yang lahir 
dalam keadaan suci,. ia terus menggodanya, 
memasuki aliran darah yang ada di tubuh 
sang bayi. 

• Memberikan Nama yang baik 

Salah satu hak seorang anak adalah 
mendapatkan nama yang terbaik. Oleh 
karena itu bagi kedua orang tua agar 
memberikan nama-nama yang terbaik untuk 
buah hatinya. Rasulullah saw bersabda : 
uJika kalian menamakan anak, berilah nama 
itu dengan kalimat 'Abdu. u Pada riwayat 
lain Rasulullah bersabda; uSepaling baik 
nama yang disukai Allah adalah nama 
Abdullah dan Abdul Rahman." (HR. Mus
lim) Rasulullah juga menganjurkan agar 
memberikan nama Muhammad dan tidak_ 
dibolehkan memberikan namajulukan, atau 



nama samaran karena hal itu tidak baik. lni 
ditegaskan oleh beliau melalui hadits 
riwayat Jabir, beliau bersabda : "Bcrilah 
nama anak-anak kalian dengan namaku 
[Muhammad),jangan kalian memberi nama 
panggilan kepada anak-anak kalian scpcrti 
nama panggilanku. Sesungguhnya aku Abu I 
Qasim, aku yang memhagi di antara kulian.n 
(HR. Muslim) 

Sangat jelas had its ini mcnjelaskan ten tang 
kcwajiban memberikan nama yang baik 
untuk anak-anak. Mereka berhak 
mcndapatkan nama yang baik agur ia 
mcngerti bahwa dirinya scbagai h_amba Al
lah. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab llzya 
U/1.1Tn al Din mcngatakan bahwa anak yang 
kcguguran perlu diberi nama. Abdul 
Rahman bin Yazid hin Muawiyah bcrkata, 
anak yang keguguran nanti dihari kiamat 
akan berteriak di belakang bapaknya dan 
mengatakan; £Engkau telah menyia-nyiakan 
diriku dan meninggalkan aku tanpa nama. 
Lalu Umar bin Abdul 'Aziz bertanya; 
£bagaimana harus memberikannya nama 
sementara dirinya tidak diketahui apakah 
dia laki-laki a tau perempuan? Jawab Abdul 
Rahman ; 'namanya harus digabungkan 
[antara nama laki-laki dan perempuan] 
seperti Hamzah dan Ammarah, Talhah dan 
... Utbah. Karena Rasulallah saw tel ah 
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bersabda: 'Nanti di hari kiamat kalian akan 
dipanggil dengan nama-nama kalian, dan 
nama bapak kal ian., karena itu berikanlah 
mereka dengan nama yang baik. n'. Jika ada 
nama yang terkcsan jelek atau buruk 
maknanya., disunatkan untuk diganti. 
Rasulallah saw pernah mengganti nama Al 
... Ash (maksiat) dengan Abdullah. Dan 
Zainab asal namanya Barrah lalu Rasul 
mengatakan jlbcrsihkan namamu.,' maka ia 
mengganti nama Barrah dengan Zainab. 

Memberikan nama yang baik diharapkan 
dengan nama itu memiliki pcngaruh yang 
positif pada sisi kehidupannya nanti. Karena 
banyak orang berbangga dengan nama yang 
berikan oleh orang tuanya., padahal arti 
nama itu jelek. A tau ia beranggapan bahwa 
dengan nama itu dirinya menjadi suci dan· 
dapat mengungguli lainnya sehingga 
muncul kesombongan. Persoalan ini harus 
dicarikan jalan keluar dengan menggantikan 
nama yang baik., seperti yang telah 
Rasulullah lakukan terhadap Zainab di 
mana ·asal namanya Barrah. 

Melakukan 'Aqiqah dan Khitan untuk 
anak 

Aqiqah adalah penyembelihan kambing 
pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. 
Nabi memerintahkan agar anak yang telah 



lahir diaqiqahkan dengan menyembelih dua 
ekor kambing unluk anak laki-laki dan satu 
ekor kambing unluk anak pcrempuan."' l-lal 
tcrscbul digambarkan lewat hadits riwayat 
dari Aisyah, hcliau bersabda; uuntuk anak 
laki-laki dua ekor kambing scdangkan untuk 
anak perempuan satu ekor kambing."' Pada 
hadits lain dikatakan ; usetiap bayi yang 
dilahirkan tergadai. Dcngan Aqiqah kcdua 
orang tuanya dianggap sebagai tehusan. 
yaitu p<.1da hari ketujuh dan memberinya 
nama dan sekaligus mencukur rambulnya!' 
(1-1 R. Ahu Daud) 

Aqiqah merupakan salah salu syiar Islam 
y<.1ng di lakukan ketika hayi baru di lahirk<.1n. 
Hal ini scbagai rasa syukur alas karuni<.1 
yang dibcrikan olch Allah. Pelaksanaan 
aqiqah disunahkan ketika bayi berumur 
tujuh hari. Rasulullah melaksanakan aqiq<.1h 
Hasan dan Husein dan mengkhitankan saat 
umurnya tujuh hari. Kata Rasul : 
"Berikanlah wewangian di tempat 
mengalirnya darah dan juga pada kepala 
bayi di hari penyembelihan untuknya." 
Namun bagi orang yang tidak mampu bisa 
menunggunya sampai ia mampu. Jika 
memang tidak memiliki harta untuk akikah, 
dirinya tidak berkewajiban dan tidak dosa. 
Karena melakukan aqiqah tergolong sunah 
rasul bukan suatu kewajiban. 
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lbnu Qayyim dalam kitab Tuhfah al Wadud 
bi Ahkam al Maulud menyebutkan salah 
satu manfaat dari pelaksanaan aqiqah adalah 
scbagai wujud pengorbanan diri dengan 
melakukan sedekah agar anak yang baru 
lahir mendapatkan keberkahan hidupnya di 
dunia. Manfaat lain dari pelaksanaan aqiqah 
untuk menebus gadaian anak, karena setiap 
bayi yang dilahirkan dalam keadaan 
tergadai. Seperti peristiwa penyemhel ihan 
nabi Ismail yang dilakukan oleh ayahnya 
nabi Ibrahim, lalu Allah menggantinya 
dengan seekor domba. J ika dil ihat dari sisi 
sosial aqiqah mcrupakan bentuk kepcdulian 
sosial terhadap orang yang tidak mampu 
dengan membagikan daging aqiqah kepada 
mereka. ltulah ajaran Islam yang begitu fa
miliar dan memiliki daya tenggang rasa 
yang begitu dalam. lni dibuktikan sendiri 
dengan pelaksanaan aqiqah sebagai rasa 
syukur yang diwujudkan dengan 
memberikan daging kambing kepada orang 
yang tak mampu untuk dinikmati bersama
sama. 

Tentang khitan, bagi anak perempuan 
adalah memotong sebagian kulit (labio mi
nora) atau kelentit (praepatium clitoris) 
yang·terdapat pada bagian atas farj, letaknya 
sebelah atas Jiang senggama, bentuknya 
seperti jengger ayam atau biji kurma. 



Ulama Syafi'iyah rnenganggap khitan 
hukumnya wajib baik laki-laki atau 
perernpuan. Sedangkan menurut Maliki 
khilan hukumnya sunat (mandub) bagi 
pcrempuan. Pcndapat yang mengatakan 
sunLil bcrdasarkan hadits riwayat Saddad bin 
Aus, Rasulullah saw hersabda : 

... r··~7..i\~~ ~,{~f-:'.!.:,G"..1\ 
.- -- _,,..,, ~ _, ~ ,_.., ,_.., 

"Khita11 17lerupakan sunat bagi lelaki dan 
kernulian bagi wanita., (HR. Ahrnad dan 
Thabrani) 

Dalam kitab Fiqh al Mar 4 ah al Muslimah 
ditcrangkan bahwa memang tidak ada dalil 
yang mcnunjukan bahwa khitan itu wajib, 
tetapi dari sekian hadits yang ada 
mencrangkan bahwa khitan itu hukumnya 
sunat, scperti hadits mengenai lima perkara 
fitrah yaitu khitan, mencukur bulu 
kemaluan, memotong kumis, memotong 
kuku dan mencabuti bulu ketiak. 

Mengenai waktu khitan terjadi perbedaan 
pendapat. lbn Habib meriwayatkan dari 
Malik bahwa khitan dilaksanakan antara 
umur 7-10 tahun dan makruh dilakukan 
pada hari kelahiran. Apabila seorang itu 
telah beranjak dewasa tetapi belum khitan, 
jika memungkinkan ia berkhitan sendiri. 
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Dan kalau ia tidak bisa berkhitan sendiri 
maka kewajiban itu menjadi gugur terutama 
bagi wanita. 

Sementara mcnurut pendapat Ulama 
Hanabilah mengatakan bahwa khitan itu 
hukumnya sunat ketika anak berusia tujuh 
tahun sampai waktu tamyiz. Sedangkan 
sebelum umur tujuh tahun hukumnya 
makruh. Jika usianya telah dewasa hukum 
khitan menjadi wajib jika tidak 
membahayakan diri seandainya khitan 
dilakukan. 

Dalam mazhab Hanafiyah ada yang 
mengatakan ketika usia anak umur tujuh 
tahun, ada yang mengatakan usia anak 
sepuluh tahun dan ada yang mengatakan 
jika anak mencapai usian dua belas tahun. 

Menurut Ulama Syafiiyah waktu khitan itu 
dilakukan ketika anak masih kecil, bahkan 
bagi wanita disunatkan khitan sebelum ia 
dewasa. Dari perbedaan pendapat nampak
nya yang agak sejalan dengan had its adalah 
pemdapat ulama Syafi 'iyah bahwa khitan 
dilakukan ketika anak masih kecil. Hal ini 
telah dilakukan oleh Rasulallah saw di mana 
beliau mengkhitankan Hasan dan Husein 
ketika berusia tujuh hari dari hari 
kelahirannya. 

Khitan merupakan perbuatan terpuji dan 



disunatkan bagi laki-laki ataupun wanita. 
Jika dilihat dari kcgunaan khitan yang 
banyak mendatangkan manfaat, maka sudah 
merupakan suatu kewajiban bagi orang tua 
mengkhitankan anak-anak mereka. 

Dinukil dari kitab Hayatuna al Jinsiyah ., 
Dr. Shabri al Qabani mengatakan: 
usebenarnya kegunaan khitan merupakan 
salah satu untuk menjaga keschatan anak 
untuk melindungi dari penyakit. Di 
antaranya : 

Pertama., khitan dapat mcnjaga penyakit 
kelamin semisal sepilis dan lainnya. Juga 
dapat menjaga pembusukan dan kerusakan 
yang terjadi pada kelaminnya. Karena 
adanya sisa air seni yang menempel pada 
ujung kelamin, lama kelamaan sisa air seni 
itu mengendap dan bisa saja membatu 
sehingga sulit buang air kecil. 

Kedua., Disunatkannya khitan bagi seorang 
laki-laki bisa menghindari bahaya 
tertutupnya ujung zakar, ketika kemaluan 
memanjang atau ereksi. Di samping itu 
untuk menghindari tertutupnya bagian zakar 
yang sensitif dalam bersenggarna., sehingga 
rnengurangi kenikmatan dalam hubungan 
seksuaL 

Ketiga, khitan dapat menghindari penyakit 
kanker pada kemaluan. Penyakit ini banyak 
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menyerang orang-orang yang tidak dikhitan 
karcna menyempitnya lobang yang tcrdapat 
pada kemaluan mercka. 

Keempat., dengan berkhitan dapat mencegah 
anak-anak dari kebiasaan ngompol yang 
disebabkan refleknya titik syaraf pada quluf 
yang digaruk. 

Kelima, khitan dapat menghindari bahaya 
yang dilakukan oleh anak-anak yang 
memainkan alat kemaluannya. Dcngan 
kcbiasaan yang dilakukan itu akan 
mempengaruhi berkembangnya urat syaraf 
pada alat kelamin yang menonjol kcluar di 
sekitar alat hasafah yang mendorong bagi 
usia baligh ketagihan mempcrmainkan 
kemaluannya. 

Keenam, Berkhitan secara tidak langsung 
akan menambah kekuatan dalam hubungan 
seksual. Menurut penelitian medis bahwa 
orang yang dikhitan daya tahannya dalam 
bersenggama lebih lama ketimbang orang 
yang tidak dikhitan dan tentunya lebih dapat 
merasakan kenikmatan hubungan 
seksualnya. 

Dalam majalah /s'al Tabibaka melalui 
pemngumpulan data statistik menunjukan 
bahwa kanker rahim yang terjadi pada 
wanita muslimah lebih sedikit jumlahnya 
dibanding dengan jumlah penderita yang 



terjadi pada wanita yang tidak dikhitan. 

Dari uraian di alas pcrsoalan khitan dan 
aqiqah rnenjadi kewajiban bagi kedua or
ang tua dalam memel ihara anak-anak 
mcrcka agar tun1buh mcnjadi generasi yang 
tangguh., kuat., energik dan terhindar dari 
penyakit yang membahayakan jiwanya. 
Sccara tidak langsung orang tua yang 
mclakukan serangkaian hak anak di atas 
tclah memelihara mereka dalam jalur 
agama. Sehingga dimungkinkan pertum
buhan mereka berjalan dengan baik., tanpa 
terjadi gangguan fisik atau mental. Dengan 
demikian dasar untuk membentuk keluarga 
bahagia., sejahtera dan harmonis dapat 
tercapai., tidak hanya pada pasangan suami 
istcri tetapi juga pada pertumbuhan anak
anak mereka sebagai buah hati. 

2. Mendidik Anak dalam Kelembutan 

Anak merupakan anugerah dan perhiasan dunia 
yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ia 
bagaikan bangunan pasir yang mudah lentur 
diterpa angin., jika tidak dijaga dengan baik. 
Tetapi ia juga bisa menjadi bangunan batu yang 
kokoh jika dipelihara dengan penuh perhatian. 
Jiwa anak-anak begitu lentur, mudah menerima 
sesuatu di sekelilingnya, meniru tanpa 
memikirkan akibatnya. Oleh karena itu mendidik 
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anak tanpa dipraktekan pada diri sendiri akan 
menumbuhkan sikap mental yang tidak baik 
pada diri sang anak. Terkadang orang tua 
menyuruh kepada anaknya agar jangan 
bcrbohong, tetapi pada diri orang tua itu sendiri 
scbaliknya, sehingga kebiasaan itu akan ditiru 
oleh mereka. Hal ini akan menimbulkan mental 
yang kerdil dan sifat munafik pada diri anak
anak. Mendidik anak semacam ini harus 
dijauhkan, jangan sampai dipraktekan olch or
ang tua, karena tidak akan menciptakan kcluarga 
yang agam1s. 

Islam telah mengajarkan cara mendidik anak 
dengan penuh kelembutan. Tcntunya hal ini 
dilakukan dengan menanamkan etika-moral 
kepada anak-anak. Tuntunan ini bisa kita lihat 
lewat cerminan keluarga Rasulullah yang begitu 
menyayangi cucunya Hasan dan Husein. Pern·ah 
suatu ketika Rasulullah sedang melakukan 
shalat. Di saat beliau sujud, Hasan dan Husein 
naik ke punggung beliau, perbuatan itu dilihat 
oleh para sahabat sehingga mereka ingin 
mencegahnya. Tetapi rasulullah memberikan 
isyarat untuk membiarkan mereka berrnain di 
alas punggung Rasulallah. Setelah beliau selesai 
melaksanakan shalat jamaah, kedua cucunya 
diletakan di alas batu dan seraya berkata: 
"Barangsiapa yang mencintai aku, maka 
cintailah mereka berdua." Pada riwayat lain ada 
seorang Baduwi mendatangi Rasulullah dan 



bcrtanya; 'Apakah engkau mcncium anak-anak 
kecil? Dan kami tidak mcncium anak-anak 
karni? Lalu beliau menjawab; 'Apakah harus aku 
biarkan kamu agar Allah menghilangkan rasa 
kasing sayang dari hatimu?" (HR. Muslim) 

Hadits ini mengilustrasikan bahwa perlunya 
mendidik anak secara lcmbut, tidak boleh 
dengan sikap kasar karena akan memhuat 
mereka takut dan menjauhi orang tua. 
Keteladanan merupakan pondasi ya·ng utama 
bagi kebcrhasilan seseorang daJam mendidik 
anak. Oleh karena itu j ika ingin mencetak 
generasi yang lurus, harus dihindarkan tingkah 
laku buruk di mata anak-anak. Karena 
pengajaran yang tidak sesuai dengan tingkah 
laku orang tua itu sendiri, nantinya akan 
menciptakan pengajaran yang kosong dari nilai 
etika-moral. 

• Menanarnkan Ak.hlak yang baik 

Akhlak adalah modal utama untuk membentuk 
pribadi anak yang baik. Seluruh perbuatan anak 
akan tercerrnin lewat penanaman akhlak dalam 
dirinya. Sikap pertama yang harus ditanamkan 
dalamjiwanya adalah sifatjujur. Kejujuran yang 
ada pada diri anak sebagai benteng dalam 
bertindak. Baik buruknya perbuatan seorang 
anak ditentukan dari sifat jujur yang tertanam 
dalam jiwanya. Orang tua akan bangga sekali 
apabila memiliki anak yang mempunyai sifat 
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jujur dan benar dalam lingkah lakunya. Jika sifat 
ini lelah mendarah daging dalan diri anak, scgala 
lingkah laku lainnya akan menjadi baik. 
Kejujuran berada di alas segalanya, bila 
diibaralkan dalam lubuh manusia berbentuk 
kerucul, di mana kejujuran berada pada lingkatan 
yang paling alas. segala perhualan akan 
mengembang dengan baik lewal kejujuran. 
Semenlara lingkah laku yang lidak dilandasi 
dengan kejujuran, tidak akan memiliki akar yang 
kual, akan terurai, bercerai berai dan tidak 
memiliki karakter yang baik. 

Tetapi penanaman sifat JUJUr dan benar 
dalam diri anak tidaklah mudah. Karena 
pengajaran ini akan melibatkan tingkah laku 
orang lua yang harus disesuaikan dengan 
perkataannya. Artinya jika orang tua ingin 
mengajarkan kebajikan pada anaknya, maka 
terlebih dahulu mereka memperbaiki diri dan 
menerapkan sikap kebajikan pada dirinya 
sendiri. Nabi pernah menegaskan persoalan ini 
melalui hadits yang diriwayatkan dari Abdullah 
bin Umar, ia berkata ;nKetika Rasulullah datang 
ke rumah kami, saat itu aku masih kecil, lalu 
aku pergi untuk bermain. Tiba-tiba ibuku 
memanggilku, seraya berkata; uWahai Abdullah 
kemari aku akan berikan kamu sesuatu! Lalu 
Rasulullah berkata : 'Apa yang akan kamu 
berikan? Jawab ibuku; 'kurma '. kata nabi; 'jika 
kamu tidak memberikannya, kamu akan dicap 



sebagai pernbohong. 77
' (HR. Abu Daud dan 

Imam Ahmad) 

lnilah cerrninan pendidikan yang diterapkan 
oleh Rasu1ullah, betapa pcnting peran orang tua 
tcrhadap pertumbuhan anaknya, apalagi pada 
pcrsoalan pendidikan yang merupakan dasar 
terpenting hagi perturnbuhannya. Hadits di alas 
menekankan pcntingnya kejujuran yang harus 
diterapkan dalam mendidik anak. Kejujuran 
nantinya akan membawa anak kearah yang baik, 
kejujuran akan menyaring seluruh perbuatan 
yang tidak baik di rnata anak, sehingga n1cntal 
dan jh.va anak terlindungi sccara optimal. 

3. Memhekali Anak dengan Pendidikan 

Pcndi<..likan mcrupakan hal terpenting bagi 
kehidupan scorang anak sebagai bekal hidupnya 
untuk menjadi orang yang bcrguna, baik bagi 
dirinya, kcluarga, rnasyarakat rnaupun bangsa. 
Tumbuh menjadi seorang pemuda yang berguna 
merupakan idaman kcdua orang tua. Sebaliknya 
jika seorang anak memiliki tingkah laku yang 
menyimpang, tidak berbakti kepada orang tua, 
menjadi sampah masyarakat, tentu akan 
menyakitkan hati orang tuanya. Oleh karena itu 
bagi kedua orang tua secara bersama-sarna 
memberikan pendidikan yang baik untuk 
menyelamatkan fitrah anak. Hal ini harus 
diupayakan sernaksimal mungkin menentukan 
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pola pcndidikannya agar terarah. Pendidikan 
tidak hanya bcrsifat formal yang harus ditcmpuh, 
tctapi pendidikan non formal juga harus 
dilakukan. Karena lingkungan yang ada pada 
anak sangat mempengaruhi prilakunya, schingga 
pcrlu pendidikan non formal dalam membcntuk 
kepribadian yang hakiki. Tentunya ini dilakukan 
oleh kedua orang tuanya dalam pendidikan non 
formal, atau diserahkan kepada lcmbaga yang 
berkompeten dalam membimbing anak. 

Dengan kewajiban yang cukup berat, bagi kedua 
orang tua harus benar-benar menentukan pola 
pendidikannya dengan seksama dan bijak, 
sehingga ia dapat mengarahkan dan mcngontrol 
evaluasi pendidikannya secara akurat. Ada 
beberapa pola pendidikan yang harus ditempuh; 

- Pendidik.an Agama 

Untuk mencetak pribadi dan sosok anak 
yang muslim, harus ditanamkan pendidikan 
agama. Hal ini sangat penting untuk 
diketahui oleh anak sebagai bekal menggali 
ilmu-ilmu lainnya. Alquran mengajarkan 
agar jangan sampai keluarga terjerumus dari 
api neraka. Artinya dalam membentuk 
keluarga agamis, tentunya pendidikan 
agama berperan pen ting dalam mewujudkan 
keluarga yang sakinah, dan menjauhi 
keluarga yang dapat menghantarkannya 
kepada adzab dan siksa. 



Dasar pendidikan agama yang pertama kali 
ditcrapkan kepada seorang anak adalah 
akidah. Akidah scbagai pondasi dasar dari 
keyakinan dan keimanan yang tumhuh 
dalam j iwa seorang anak. Pemupukan 
akidah begitu urgen untuk menguatkan 
potcnsi keirnanan seorang anak. Pendidikan 
akidah ini tentunya dengan memperkenal
kan pada anak ilmu keEsaan Tuhan dengan 
sifat-sifat-Nya. Begitu juga tentang 
keimanannya kepada para malaikat., para 
nabi., Kitab-kitabnya dan keimanan pada 
takdir. Keilmuan ini akan mematangkan 
pola pikir dan prilaku seorang anak sebagai 
generasi yang muslim. Nanlinya ia akan 
dapat mensikapi fenornena-fenomena yang 
terjadi di alam ini ~engan seksama. 
Sehingga tidak menjadi sosok pribadi yang 
bertentangan dengan fitrahnya yang suci. 

• Pendidik.an Umum 

Pendidikan ini juga penting untuk diketahui 
seorang anak dalam berkiprah kepada 
masyarakat dan bangsanya. Jika ia telah 
dewasa ilinu ini sangat penting dalam 
membangun dan memakmurkan ·tanah air. 
Berbagai disiplin ilmu sebaiknya dikuasai 
oleh seorang anak agar nantinya lebih 
mudah diarahkan terhadap kecenderungan
nya dalam menggali potensi yang berharga. 
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Dasar pendidikan umum meliputi ilmu 
bahasa, biologi, fisika, tekhnik, sosial, 
politik, ekonomi, budaya dll. Dari sckian 
banyak disiplin kcilmuan ini seorang anak 
perlu diarahkan secara matang keccn
derungannya terhadap keilmuan. Hal ini 
dimaksudkan agar dirinya nanti bisa 
membangun bangsa sesuai kapasitas 
keilmuan yang dimiliki. Rasulullah telah 
memerintahkan kepada umatnya agar dapat 
menentukan arah daJam membangun dan 
memakmurkan dunia. Kata beliau : 
uEngkau lebih mengetahui tentang 
persoalan dunia."' Maksud hadits ini adalah 
sebuah pernyataan dari rasul bahwa dalam 
memakmurkan dunia,. kita lebih mengtahui 
kebutuhan yang diperlukan ketika 
membangun. Silahkan memilih keilmuan 
yang begitu banyak,. masing-masing 
memiliki peran dan kedudukan yang 
berbeda. 

Dengan penguasaan dua sudut pendidikan 
agama dan umum diharapkan pribadi anak 
dapat seimbang dalam berkiprah 
membangun masyarakat. Pendidikan agama 
sebagai basis keimanan dan kemantapan 
dari pendidikan umum. Sementara 
pendidikan umum merupakan upaya praktik 
membangun dunia. Dengan pendidikan 
agama yang dimiliki bertujuan agar 



kcmampuan seseorang melihat fenomena 
tidak arogansi, tctapi justeru memiliki etika 
moral untuk membentengi kemampuan 
disiplin ilmu lain yang dikuasai. Ikatan ini 
menjaga agar intelektual dan kemampuan 
yang dimiliki tidak digunakan untuk hal-hal 
yang mendatangkan kerusakan dan bahaya. 
Karena banyak yang dijumpai sekarang ini 
orang yang intelek tetapi tidak berm oral. 

Suami isteri harus menerapkan cara-cara 
yang baik dalam menerapkan pola 
pendidikan anak agar dapat terarah dan 
terkontrol sehingga dapat membentuk 
kepribadian anak yang luhur, sopan, ramah 
tamah dan berwawasan yang luas. Untuk 
lebih optimalnya pendidikan anak, sedini 
mungkin orang tua harus lebih teliti 
memberikan sesuatu kepada anaknya agar 
tidak terjadi halangan daJam proses 
pendidikan. Sebab pendidikan 1n1 
merupakan hal yang amat penting dalam 
kehidupannya. 

Orang tua hendaknya memberikan sesuatu 
yang dimakan oleh anaknya dengan rizki 
yang halal dan baik, karena hal ini akan 
memperlancar daya kerja otaknya dengan 
saripati makanan yang masuk ke dalam 
otak, di samping itu makanan yang halal 
akan menentukan perangai seorang anak. 
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Hendaknya orang tua dapat memberikan 
nuansa yang baik kepada anak, menjaga diri 
anak dari lingkungan yang tidak baik,. dan 
memberikan tauladan yang baik kepada 
anak" agar bimbingan dapat simbang antara 
teori dengan praktek kehidupan anak. 
Dalam memberikan pendidikan harus 
bersifat lemah lembut dan tidak membuat 
anak takut. Usahakanlah dalam 
membimbingnya diupayakan untuk 
mengarahkan fitrahnya yang suci agar tctap 
terjaga. Karena dengan mernberikan 
pendidikan secara paksa pada diri anak akan 
mengakibatkan efek negatif dalam dirinya,. 
seperti perasaan minder dan jem u terhadap 
pendidikan. 
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