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Selayaknya sebuah siklus kehidupan, setiap insan pada waktunya akan berada di 

posisi sebagai orang tua. Status tersebut diiringi oleh tanggung jawab dan tuntutan 

yang besar. Bayangkan saja, tak hanya wajib membawa dirinya menjadi pribadi 

muslim yang lebih baik dari waktu ke waktu, orang tua juga wajib mendidik dan 

menuntun anak-anak mereka di jalan Allah.

Ya, begitulah, kenyataan menjadi orang tua bukanlah tugas dan tanggung 

jawab yang mudah. Hal itu dibuktikan dengan beragamnya permasalahan 

yang timbul di antara orang tua dan anak. Misalnya, adanya perang pemikiran 

antara orang tua dan anak, kenakalan remaja, kekerasan terhadap anak, dan 

lain-lain.

Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Jawabannya, kita 

dapat meminimalisirnya dengan mengikuti tuntunan Al Quran untuk 

menjadi orang tua yang baik. Yang pertama, mendengar dengan antusias 

dan merespon dengan penuh kesungguhan yang dikatakan anak-anak. 

Keteladanan yang demikian dicontohkan oleh Nabi Yakub AS kepada 

Nabi Yusuf AS.

(Ingatlah) ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: “wahai ayahku, 

sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, dan 

bulan; kulihat semuanya bersujud kepadaku.” (QS. Yusuf 14)

Mendengar ucapan putranya yang sejatinya masih belia, Nabi 

Yakub mendengarkannya dengan antusias dan serius.

Ayahnya berkata: “hai anakku, janganlah kamu ceritakan 

mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka 

membuat makar (untuk membinasakan)mu. Sesungguhnya 

setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.” (QS. Yusuf 

5).

Dari ayat yang merupakan penggalan dialog antara Nabi 

Yakub AS dan Nabi Yusuf AS tersebut, kita dapat melihat, 

betapa Nabi Yakub AS bersikap antusias dan penuh 

perhatian terhadap yang diceritakan
sang anak, Nabi Yusuf AS.
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Faktanya, seringkali para orang tua lupa untuk menjadi

pendengar yang baik untuk anak-anak mereka. Banyak di antara

orang tua yang beranggapan bahwa yang diucapkan, diceritakan,

dan dikeluhkan anak-anak tidaklah penting. Pasalnya, anak-anak

dianggap masih belum banyak menikmati asam garam

kehidupan dan pengalaman hidup mereka masih rendah.

Tahukah Anda, mengapa anggapan seperti itu muncul dalam benak

orang tua yang notabene orang dewasa? Hal tersebut muncul karena

banyak di antara orang tua yang lupa bahwa dunia anak dan orang

dewasa berbeda. Yang dipikirkan anak-anak dan orang dewasa juga jelas

berbeda. Karena itu, yang dianggap penting oleh anak-anak, bisa jadi

tidak penting bagi orang dewasa. Sebaliknya, yang dianggap masalah

bagi orang dewasa, bisa jadi tidak dipahami oleh anak-anak.



Kekhilafan-kekhilafan itulah yang membuat 

hubungan orang tua dan anak merenggang, bahkan 

terjadi perang pemikiran di antara keduanya. Jika hal 

tersebut terjadi, maka anak tidak akan betul-betul 

mendengarkan nasihat orang tuannya. Pada 

akhirnya, orang tua beranggapan bahwa anak-anak 

mereka sebagai pembangkang dan tak pantas diridai. 

Naudzubillah!

Lantas, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang 

tua? Sebagaimana kisah Nabi Yakub AS dan Nabi 

Yusuf AS, untuk membuat anak mendengarkan dan 

yakin dengan nasihat orang tuannya, maka sang 

orang tua harus bersungguh-sungguh juga dalam 

mendengarkan ucapan, kisah, dan keluhan anak-

anak mereka.

Orang tua wajib memberikan perhatian penuh. Jika 

perlu, orang tua memberikan waktu khusus untuk 

mendengarkan keluh kesah anak-anak mereka. 

Apalagi jika anak-anak kita menginjak usia remaja. 

Jangan sampai anak-anak justru melampiaskan 

kekecewaan mereka di media sosial, lantas salah 

dalam melangkah atau membuat keputusan.

Tuntunan yang kedua adalah terus-menerus 

menanamkan tauhid kepada anak-anak. Hal ini 

dicontohkan oleh Luqman Al Hakim dalam 

menanamkan ketauhidan kepada anak-anaknya.

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, 

“wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 

benar-benar kezaliman yang besar.” (QS. Luqman 13)

(

Luqman berkata), “wahai anakku! Sungguh jika ada 

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada 

dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah 

akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah 

Maha Halus, Maha Mengetahui. (QS. Luqman 16)

Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah 

{manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah 

(mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk perkara yang penting. (QS. 

Luqman 17)

Dengan kata lain, orang tua yang baik adalah mereka 

yang menanamkan nilai-nilai agama dan ketauhidan 

kepada anak-anak mereka sejak dini. Pasalnya, 

agama dan akhlak yang baik adalah bekal penting 

bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan dunia 

dan akhirat.

Ketauhidan dan keimanan yang ditanaman

tersebut kelak dapat menjadi benteng diri dari 

pengaruh hal-hal buruk di lingkungan

pergaulan. Anak-anak tidak akan mudah

terperosok ke lembah kemaksiatan, seperti 

pergaulan bebas, penyalahgunaan

narkoba, perbuatan kriminal, dan

lain-lain.

03 e-Buletin Arofahmina | Lentera Utama



“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku

orang-orang yang tetap mendirikan salat.

Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.”

(QS. Ibrahim 40).

Tuntunan yang ketiga adalah mendoakan anak-anak. Hal tersebut dicontohkan

oleh Nabi Ibrahim AS ketika mendoakan anak cucunya agar istiqamah

di jalan Allah SWT.
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Sejatinya doa yang paling tulus dan sepenuh hati adalah doa 

orang tua untuk anak-anaknya. Karena itu, mendoakan anak-

anak kita untuk terus berada di jalan Allah SWT sesungguhnya 

hal yang penting. Bisa

dikatakan, doa adalah bentuk rida orang tua untuk anak-anak 

mereka. Jika orang tua memberikan rida kepada anaknya, maka 

Allah juga akan meridai langkah anak tersebut.

Faktanya terjadi sebaliknya. Seolah muncul pola pada anak, 

yakni anak yang baik makin baik. Sementara anak yang nakal 

malah makin nakal. Ingatlah wahai para orang tua, 

sesungguhnya semua itu kembali kepada doa dan

rida orang tua.

Orang tua seringkali lupa mendoakan anak-anak

dan justru balik menghujani anak-anak dengan

perkataan yang tidak baik jika mereka nakal.

Padahal, kata-kata itu bisa jadi doa yang dicatat

oleh malaikat. Naudzubillah!

Yang keempat adalah terus memastikan tauhid

anak-anak, meskipun mereka sudah dewasa,

berkeluarga, dan memiliki keturunan.

Demikianlah yang diteladankan oleh

Nabi Yakub AS.

Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan

(tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-

anaknya: “apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka 

menjawab: “kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek 

moyangmu, Ibrahim, Ismail,dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha 

Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadaNya. (QS. Al Baqarah 

133).

Memastikan anak-anak kita terus istiqamah berada di jalan Allah 

SWT hingga sepeninggal kita tak boleh luput kita lakukan 

sebagai orang tua. Pasalnya, hal itu kelak juga menjadi catatan 

amal kita sebagai orang tua di akhirat. Jika sepeninggal kita 

anak-anak justru berpaling dari jalan Allah, bisa dikatakan kita 

gagal dalam menanamkan keimanan dan ketauhidan kepada 

mereka. Semoga bermanfaat.
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Terapkan Cara ini,

yang
AJARKAN AKHLAK

BAIK KEPADA ANAK
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Menjadi orang tua tidaklah mudah. Orang tua bukanlah sekadar

predikat bagi pasangan suami istri yang telah hidup berumah tangga

dan memiliki anak.



Sesungguhnya di dalam kata “orang tua” tersimpan beban 

tanggung jawab yang besar dan berat untuk dipikul bagi 

mereka yang betul-betul memaknainya. Apakah itu? Yakni 

mendidik dan memberikan pendidikan yang baik untuk 

anak.

Ya, kewajiban orang tua tak sekadar memberikan nafkah, 

tetapi juga menjadikan anak-anak mereka sebagai muslim 

atau muslimah yang berakhlak baik (akhlaqul kharimah). 

Jelas tak mudah, karena pertanggungjawabannya akan 

diminta di akhirat kelak. Lantas, bagaimana caranya 

mengajarkan akhlak yang baik kepada anak?

Sesungguhnya akhlaqul kharimah tidak dapat diajarkan 

dengan cara kekerasan. Untuk menanamkannya kepada 

anak, hal-hal berikut perlu diterapkan.

1. KELEMBUTAN

Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk 

menggunakan dan menebarkan kelembutan dalam segala 

hal, termasuk saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, 

terapkanlah sikap lembut itu juga saat berinteraksi dengan 

anak dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada mereka.

Dari Aisyah ra, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya 

Allah mencintai kelembutan dari segala hal.” (HR. Bukhari)

Mengapa harus bersikap lembut untuk menanamkan nilai-

nilai kebaikan kepada anak? Karena jika kita mengajarkan 

nilai-nilai tersebut dengan cara kekerasan yang notabene 

pemaksaan tanpa makna, anak-anak justru akan 

menangkap pesan-pesan yang sebaliknya. Pasalnya, hal 

tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan 

dan akhlak yang baik itu sendiri.

Misalnya, ketika hendak mengajarkan anak agar salat lima 

waktu dengan istiqamah, kita tak seharusnya membentak-

bentak anak dengan maksud mengingatkan mereka. 

Ajarkanlah mereka dengan cara yang lebih lembut. 

Cukuplah memberikan pengertian kepada anak-anak, apa 

pentingnya salat, mengapa mereka harus salat lima waktu, 

dan apa yang didapatkan jika istiqamah salat lima waktu. 

Dengan demikian, perlahan-lahan insyaAllah anak-anak 

kita akan memahami kewajibannya sebagai muslim dan 

muslimah.

2. MEMBERIKAN HUKUMAN SAAT DIPERLUKAN

Yang perlu dicatat, tak semua pelanggaran patut dibayar 

dengan hukuman. Hukuman diterapkan saat kelembutan 

tidak lagi berpengaruh atau ketika nasihat, perintah, dan 

larangan diabaikan. Meski demikian, yang lebih penting, 

orang tua menggunakan hukuman kepada anak dengan 

bijak.

Dalam pemberian hukuman kepada anak, kita juga tak 

perlu bersikap kasar kepada mereka. Misalnya, ketika 

anak-anak memiliki kebiasaan menonton televisi 

berlebihan dan mereka tidak menggubris larangan yang 

kita sampaikan, kita bisa memberikan hukuman dengan 

cara melarang mereka menonton televisi selama sehari 

penuh tanpa perlu adanya kekerasan.

Nah, ketika mereka mengulangi kesalahan yang sama, kita 

bisa memberikan hukuman kelipatan. Jika sebelumnya kita 

hanya memberikan hukuman tidak boleh menonton 

televisi selama sehari penuh, kita bisa tambah 

hukumannya menjadi dua hari atau kelipatan selanjutnya. 

Meski demikian, hukuman yang kita berikan harus disertai 

penjelasan yang baik. Tak hanya itu, selama masa 

hukuman, kita bisa mengalihkan kekecewaan mereka 

dengan melakukan kegiatan lain yang bermanfaat, seperti 

membaca buku, menulis artikel, dan lain-lain.
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Mengapa memberikan contoh yang baik itu diperlukan 

dalam mendidik akhlak anak? Karena anak-anak butuh 

sosok teladan dalam hidupnya. Yang dicontohkan dari 

sosok teladan tersebut kelak akan mempengaruhi 

kepribadian, cara pandang, bahkan hidup anak-anak 

setelah mereka dewasa. Dengan pemberian contoh yang 

baik dari orang tua, anak-anak akan mulai belajar dari 

yang mereka lihat. Setelah belajar, anak-anak akan mulai 

mengerjakan hal yang dicontohkan orang tuanya. Lama-

kelamaan, mereka akan terbiasa melakukannya secara 

istiqamah. Nah, pada akhirnya, akhlak yang baik itu 

menjadi karakter atau kepribadian anak-anak kita.

Sebagai orang tua, kita pribadi harus menahan 

diri untuk memberikan hukuman secara 

berlebihan karena pengaruh amarah. Kita harus 

sering-sering mengintrospeksi diri, sudahkah 

bijak dalam memberikan hukuman? Apakah 

hukuman itu bermanfaat dan dapat mendidik 

wawasan anak-anak kita?

Pemberian hukuman yang berlebihan akan 

berdampak negatif bagi anak. Hal paling buruk 

yang bisa saja terjadi adalah anak-anak 

membenci orang tua mereka, sebab anak-anak 

menilai cara mendidik orang tua mereka terlalu 

keras dan kasar.

Tak sampai di situ, dampaknya akan terlihat 

justru ketika anak-anak menjadi dewasa. Bisa 

jadi, ketika mereka dewasa dan menjadi orang 

tua, mereka meniru dan menerapkan hukuman 

berlebihan kepada anak-anak mereka. Jangan 

sampai, hal negatif yang dicontoh anak dari 

orang tuanya berpengaruh pada kepribadian 

anak. Naudzubillah!

3. MEMBERIKAN CONTOH YANG BAIK

Selain kelembutan dan pemberian hukuman yang 

bijak, hal yang tak kalah penting dalam 

mengajarkan akhlak kepada anak adalah 

memberikan contoh. Jika kita ingin anak kita 

memiliki akhlak yang baik, maka kita harus lebih 

dulu membiasakan diri untuk hidup dengan akhlak yang 

baik.

Lebih spesifik, misalnya ketika kita ingin mengajarkan 

salat lima waktu tepat waktu kepada anak-anak, 

terlebih dahulu kita harus istiqamah dalam 

mengerjakan sekaligus memberikan contoh kepada 

mereka. Rasanya tidak adil bagi anak-anak, jika kita 

menyuruh mereka untuk salat lima waktu, lantas 

memberikan hukuman berlebihan, sementara kita tak 

pernah mengerjakan kewajiban itu dengan istiqamah. 

Itu artinya kita zalim terhadap anak-anak.



Penerapan lingkungan yang baik itu bisa dimulai 

dari lingkungan keluarga, sebagai sumber 

kekuatan kepribadian anak. Sebagai orang tua, 

kita berkewajiban untuk memberikan tempat 

tinggal dan suasana keluarga yang nyaman, 

penuh cinta kasih, dan agamis. 

Yang kedua, jika pindah tempat tinggal belum 

memungkinkan untuk dilakukan, orang tua harus 

berinisiatif untuk mengarahkan anak ke hal-hal 

yang lebih positif. Misalnya, kita arahkan anak 

untuk sibuk mengikuti les-les atau kursus-kursus 

di luar rumah. Kita juga bisa menyibukkan anak 

untuk belajar mengaji sekaligus belajar agama, 

baik di rumah atau di luar rumah. Tujuannya 

mengalihkan perhatian anak dari lingkungan 

yang buruk ke lingkungan yang baik.

Meski demikian, hal yang jauh lebih penting dari 

empat hal yang bisa kita lakukan untuk mendidik 

akhlak anak adalah mendoakan anak-anak kita 

setiap waktu. Tanpa doa dan rida orang tua, 

takkan ada pula rida dari Allah. Doakanlah anak-

anak kita dengan ikhlas sepenuh hati. Doakan 

hal-hal yang baik untuk diri dan kehidupan 

mereka. Berdoalah pula agar mereka menjadi 

orang yang istiqamah berada di jalan Allah, 

dalam lindungan Allah, dan berbakti kepada 

orang tua. Amin Yarabbalalamin.

4. MENERAPKAN LINGKUNGAN YANG BAIK

Seperti kata pepatah, jika kita bergaul dengan penjual 

parfum, kita akan tertular wangi, sedangkan jika bergaul 

dengan penjual ikan, kita akan tertular bau amis. Begitu 

pula perumpamaan pentingnya menerapkan lingkungan 

yang baik bagi pendidikan akhlak anak.

Jika anak-anak kita bergaul di lingkungan yang tidak baik, 

bukan tidak mungkin mereka akan terpengaruh. 

Akibatnya, akhlak mereka pun menjadi tidak baik. 

Sebaliknya, jika berada di lingkungan yang baik dan 

terjaga keislamannya, anak-anak akan ikut serta dalam 

kebaikan lingkungan tersebut.
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Konsep yang harus kita lakukan give and given – Memberi 

baru kita diberi. Anda penuhi kewajiban, baru diberi hak. 

Anda berikan ilmu kepada orang lain. Ilmu Anda tidak akan 

berkurang, sebaliknya malah bertambah. Kalau dalam 

agama islam pemberian kepada yang berhak sebesar 2,5 % 

dari harta kita disebut sebagai kewajiban zakat maka 

sisanya disebut dengan sedekah boleh lebih dari 10 persen 

bahkan 100 persen seperti yang dilakukan oleh Abu bakar 

ra. Keutamaan yang dijanjikan Allah kepada para 

penyedekah, antara lain mendatangkan rezeki, menolak 

bala, menyembuhkan penyakit, dan memperpanjang umur. 

Nabi SAW bersabda, “Tidaklah berkurang harta 

dikarenakan sedekah!” Bahkan Khalifah Abu Bakar pernah 

bersedekah 100 persen dari hartanya. Khalifah Ali bin Abi 

Thalib menyatakan bahwa, “ pancinglah rezeki dengan 

sedekah.”

2. Jari telunjuk: salat tahajud. Sejarah mencatat bahwa 

kebangkitan umat Islam tidak hanya diperjuangkan dengan 

keringat dan darah, tetapi juga dengan linangan air mata 

saat mereka salat tahajud. Mereka punya semboyan yang 

luar biasa. “Ruhbaa nun billaili wa fursaa nun binnahaari – 

Menjadi ahli ibadah di malam hari, giat berjuang di siang 

hari.” Ada satu sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh 

generasi terdahulu dalam kondisi apapun, yaitu salat 

malam atau salat tahajud. Satu-satunya salat sunnah yang 

perintahnya terdapat langsung dalam Al Quran adalah 

tahajud. Rasul berpesan, “Raihlah kemuliaan dengan 

bangun salat malam saat manusia terlelap tidur.” Beberapa 

keutamaan salat tahajud adalah terkabulnya doa, 

mencegah kemaksiatan, keberkahan rezeki, menolak 

penyakit bahkan meningkatkan kecerdasan.

Beberapa pertanyaan bagus pernah dilontarkan oleh Aa’ 

Gym, “Kita mendatangi rezeki atau rezeki mendatangi 

kita?” sesungguhnya rezekilah yang mendatangi kita 

melalui ‘Tangan Allah’. Analoginya saat kita makan, kita 

bisa lihat ke piring. Semuanya mendatangi kita. Ada beras 

dari Cianjur, garam dari Madura, bawang dari Brebes, ikan 

dari laut, dan sebagainya. Coba kalau kita mengambilnya 

langsung dari tempatnya, butuh berapa lama? Bisa jadi 

kita nggak makan-makan? Itulah kekuasaan Allah SWT. 

Alhamdulillah

Keluarga Arofahmina ketahuilah ada dua tangan yang 

membantu kita membuka pintu surga dunia dan membuka 

pintu surga akhirat dan menggenggam investasi langit. 

Yang pertama adalah tangan nyata atau terlihat, yakni 

tangan milik manusia atau kita sebut dengan ikhtiar. Yang 

kedua adalah tangan gaib atau tak terlihat, yakni ibadah 

yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW bagi 

kita. Tangan ini berfungsi untuk menjemput rezeki.

Jika kita menggerakkannya, dampaknya akan terasa dunia 

dan akhirat!

Sebelum Anda menggerakkan tangan gaib, lunasi dulu 

atau laksanakan yang wajib atau fardu. Lantas, terdiri atas 

apa saja tangan gaib itu?

1. Ibu jari: Sedekah. Sebenarnya seberapa pun yang anda 

sedekahkan, pasti dibalas dan dilipatgandakan olehNya. 

Tidak jadi soal, apakah Anda beriman atau tidak. Buktinya 

banyak orang yang kaya dermawan semakin kaya, padahal 

mereka tidak beriman kepada Allah. Bagi yang beriman 

dapat dobel yaitu dunia dan pahala akhirat. 

Tangan Gaib.
Menggerakkan

Milikilah impian-impian yang istemewa dalam hidup. Terus berjuang mewujudkan impian-impian tersebut.

Iringi perjuangan dengan doa dan ketawakalan hanya kepadaNya. Ikhlaskan hasil akhirnya kepada Allah SWT.

InsyaAllah. Ketika impian itu terwujud, dorongan kuat untuk bersyukur akan muncul dengan

sendirinya. ( Faqih Syarif , 2016)



“Siapa yang membiasakan

beristighfar (Memohon ampun

kepada Allah), maka Allah akan

memudahkan baginya; jalan-

keluar dari setiap kesempitan,

kemudahan di dalam setiap

kepanikan, dan rezeki dari

Allah lewat jalan yang tidak-

pernah terduga.”
(Dr. N Faqih Syarif H., M.Si)

3. Jari tengah: Silaturrahmi. “Siapa yang ingin diluaskan 

rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah 

tali silaturahmi.” Itulah pesan Rasulullah SAW. Bisa kita 

lihat bahwa kita dijanjikan minimal dua hal dari 

silaturahmi, yakni diluaskan rezeki dan dipanjangkan 

umurnya. Silaturahmi diartikan secara umum adalah 

berbuat baik kepada kerabat, orang lain, dan membantu 

mereka dari kesusahan dengan kemampuan yang kita 

miliki. Ragam bentuknya bermacam-macam; saling 

mengunjungi saat sehat, saling menjenguk ketika sakit, 

saling membantu dan berbagi, saling mendoakan, saling 

berbagi ilmu, saling nasehat-menasehati, saling mencintai 

dan memuliakan, silaturahmi yang paling bagus adalah 

silaturahmi dalam rangka menjalin hubungan yang telah 

terputus.

4. Jari manis: Salat Duha. Para ulama berpendapat waktu 

duha dan waktu malam adalah waktu yang utama setiap 

harinya. Karena itulah kita disunnahkan untuk 

melaksanakan Salat Duha dan tahajud. Beberapa 

keutamaan Salat Duha merupakan salat rezeki dan 

antimiskin sesuai dengan pesan Nabi, “Barangsiapa Salat 

Duha dua belas rakaat, maka Allah akan membangun 

istana dari emas di surga.” “Salat Duha itu mendatangkan 

rezeki dan menolak kemiskinan dan tidak ada yang 

memelihara salat kecuali orang-orang yang bertobat.”

5. Jari kelingking: Dzikir. Masih ingat kisah Nabi Yunus 

AS? Beliau diselamatkan dan diberi kedudukan serta 

keberlimpahan oleh Allah SWT. Saat di telan ikan besar dia 

berzikir kepada Allah dan berdoa,Allah

mengabarkan dalam Al Quran,

“Maka sekiranya dia tidak

termasuk orang yang banyak

berdzikir (bertasbih) kepada Allah,

niscaya dia akan tetap tinggal di perut

(ikan itu) sampai hari kiamat.” (QS.(37) 143-144).

Dzikir itu adalah pelengkap dan pembersih meliputi 

bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, istighfar, 

membaca Al-Qur’an, dan mengucapkan salawat ke 

Rasulullah SAW. Zikir pembersih jiwa dan

mendatangkan rezeki. Sebagaimana pesan

Rasulullah SAW; 

3. Jari tengah: Silaturrahmi. “Siapa yang ingin diluaskan 

rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah 

tali silaturahmi.” Itulah pesan Rasulullah SAW. Bisa kita 

lihat bahwa kita dijanjikan minimal dua hal dari 

silaturahmi, yakni diluaskan rezeki dan dipanjangkan 

umurnya. Silaturahmi diartikan secara umum adalah 

berbuat baik kepada kerabat, orang lain, dan membantu 

mereka dari kesusahan dengan kemampuan yang kita 

miliki. Ragam bentuknya bermacam-macam; saling 

mengunjungi saat sehat, saling menjenguk ketika sakit, 

saling membantu dan berbagi, saling mendoakan, saling 

berbagi ilmu, saling nasehat-menasehati, saling mencintai 

dan memuliakan, silaturahmi yang paling bagus adalah 

silaturahmi dalam rangka menjalin hubungan yang telah 

terputus.

4. Jari manis: Salat Duha. Para ulama berpendapat waktu 

duha dan waktu malam adalah waktu yang utama setiap 

harinya. Karena itulah kita disunnahkan untuk 

melaksanakan Salat Duha dan tahajud. Beberapa 

keutamaan Salat Duha merupakan salat rezeki dan 

antimiskin sesuai dengan pesan Nabi, “Barangsiapa Salat 

Duha dua belas rakaat, maka Allah akan membangun 

istana dari emas di surga.” “Salat Duha itu mendatangkan 

rezeki dan menolak kemiskinan dan tidak ada yang 

memelihara salat kecuali orang-orang yang bertobat.”

5. Jari kelingking: Dzikir. Masih ingat kisah Nabi Yunus 

AS? Beliau diselamatkan dan diberi kedudukan serta 

keberlimpahan oleh Allah SWT. Saat di telan ikan besar dia 

berzikir kepada Allah dan berdoa,Allah

mengabarkan dalam Al Quran,

“Maka sekiranya dia tidak

termasuk orang yang banyak

berdzikir (bertasbih) kepada Allah,

niscaya dia akan tetap tinggal di perut

(ikan itu) sampai hari kiamat.” (QS.(37) 143-144).

Dzikir itu adalah pelengkap dan pembersih meliputi 

bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, istighfar, 

membaca Al-Qur’an, dan mengucapkan salawat ke 

Rasulullah SAW. Zikir pembersih jiwa dan

mendatangkan rezeki. Sebagaimana pesan

Rasulullah SAW; 



Mendidik seorang anak bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kesabaran,

ketelatenan, bahkan teknik-teknik tertentu agar yang disampaikan mampu

diserap dengan baik. Lantas,bagaimana cara mendidik anak

agar rajin salat?

“ “

Bagaimana Cara
Mendidik Anak
agar Rajin Salat?
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Pepatah mengatakan, anak dan orang tua itu ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya, sifat, watak, 

karakteristik atau kepribadian anak tidak akan jauh dari karakteristik atau kepribadian orang tuanya.

Bahkan, banyak juga orang bilang, anak adalah cerminan orang tuanya. Sehingga kebiasaan anak dan hal-hal lain 

yang biasa dilakukan anak bisa jadi merupakan cerminan dari kebiasaan orang tuanya.

Jadi, jika kita ingin anak kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka kita juga harus memberikan contoh yang 

baik pula. Karena anak cenderung mencontoh orang tua atau orang-orang terdekat mereka. Termasuk membangun 

kebiasaan salat yang notabene kewajiban umat muslim kepada Allah SWT. Dengan memberikan contoh, sabar 

menasehati, dan sembari menanamkan nilai-nilai agama, lama-kelamaan anak-anak kita akan meniru kebiasaan 

tersebut. Yang tak kalah penting, kita juga perlu mendoakan anak-anak kita setiap waktu, agar mereka selalu dalam 

lindungan Allah, mengerjakan salat, dan istiqamah di jalan Allah SWT. Bacakanlah doa ini untuk anak-anak kita!

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu melaksanakan salat. Begitu juga anak keturunanku. Wahai 

Tuhanku, kabulkanlah doaku. (QS. Ibrahim 40).

Mengatakan ‘Jangan’ kepada Anak Dilarang?
Seringkali kita melarang anak untuk melakukan sesuatu dengan mengatakan kata 

‘jangan’. Sayangnya, seringkali pula kita melarang tanpa memberikan penjelasan, 

kenapa hal tersebut dilarang.

Tahukah Keluarga Arofahmina, sebenarnya melarang anak dengan cara yang demikian 

justru membuat mereka tak mengindahkan pesan-pesan atau hal-hal yang dilarang.

Kenapa?

Karena mereka tak mengerti alasan tepat di balik hal-hal yang dilarang itu, sehingga 

mereka tidak mampu menerapkan prinsip-prinsip yang sama yang orang tua ajarkan. 

Jadi, kitalah yang harus mengubah cara melarang anak menjadi lebih baik.

Bagaimana caranya? Dimulai dari memberikan penjelasan tentang alasan yang 

menyertai larangan. Anak berhak tahu, kenapa hal-hal tersebut dilarang. Selanjutnya, 

sebagai penguat kita juga perlu menerangkan hal-hal positif yang berkebalikan dari 

hal-hal negatif yang dilarang tersebut.

Misalnya, jika kita melarang anak untuk berkata bohong dengan alasan bohong itu 

tidak baik dan merusak kepercayaan orang sehingga orang masuk neraka, maka 

kuatkanlah dengan penjelasan kebalikannya. Kita jelaskan pula bahwa Allah mencintai 

orang-orang yang jujur dan balasannya adalah surga.

“Tidak masalah mengatakan ‘jangan’ kepada anak. Sama halnya lebih dari 360 kalimat 

jangan (larangan) dalam Al Quran. Tapi, yang paling pening adalah orang tua juga 

memberikan penjelasan lengkap mengapa melarang si anak melakukan sesuatu.” (Fauzi 

Adhim).
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Sepeninggal Rasulullah SAW, Khalifah Umar dan Utsman menutupi Kakbah dengan kain qabathi, sejenis kain dari Mesir 

berwarna putin dan tipis.

Harun al-Rasyid juga memerintahkan supaya kain qabathi dari Mesir ditenun. Akhirnya, pada tahun 190 H, kain 

tersebut telah siap dan ditutupkan ke Kakbah.

Pada tahun 200 H, Husain bin Husain Afthas Thalibi Alawi menyerang Mekkah dan berhasil menguasai kota ini. Ia 

memasuki Kakbah dan mengambil seluruh kain yang terdapat di dalamnya. Lalu ini menutupi Kakbah dengan dua jenis 

kain sutera ringan: yang satu berwarna kuning dan yang lain berwarna putih.

Pada masa kekuasaan Ma’mun, kain penutup Kakbah juga masih berwarna putih. Pada masa kekuasaan dinasti Fatimiah 

sekitar tahun 297-567 H, kain penutup Kakbah masih berwarna putih.Tetapi sejak masa kekuasaan al-Nashir li Dinillah, 

salah seorang penguasa dinasti Bani Abasiah (575-622 H), Kakbah mulai ditutupi dengan kain sutera berwarna hitam. 

Dari sejak masa ini hingga kini, kain penutup Kakbah juga berwarna hitam. Lalu mengapa kain penutup Kakbah 

akhirnya dipilih warna hitam? Hal ini mungkin lantaran hawa panas yang mendominasi Makkah, warna hitam lebih bisa 

bertahan lama terhadap sengatan matahari dibandingkan dengan warna-warna yang lain.

Bacalah Doa Ini sebelum Memasuki Kota Mekkah
Kota Makkah Al Mukarramah merupakan Tanah Suci dan kota paling sacral bagi seluruh umat Islam di dunia. Beberapa 

hal wajib diperhatikan kaum muslimin sebelum memasuki Kota Makkah terkait adab dan beberapa larangan ketika 

menginjakkan kaki di kota yang penuh berkah ini.
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Ini Sejarahnya! Pada masa jahiliah, Kakbah ditutupi dengan kulit

yang dikenal dengan nama antha’. Lalu, Rasulullah SAW menutupi Kakbah

dengan kain yang berasal dari negeri Yaman.

KenapaKain Penutup Kakbah
Berwarna Hitam?



Sebelum seorang muslim memasuki Kota Suci Makkah, 

beberapa adab harus diperhatikan. Satu di antaranya 

adalah berdoa sebelum memasuki batas Tanah Haram. Hal 

ini bertujuan agar Allah SWT berkenan mengampuni dosa-

dosa yang dilakukan seorang muslim sebelum memasuki 

kota religius ini.

“Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat 

yang aman-Mu, maka hindarkanlah daging, darang, 

rambut dan kulitku dari neraka. Dan selamatkanlah diriku 

dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali 

hamba-Mu, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang 

yanag selalu dekat dan taat kepada-Mu.”

Makkah sarat akan situs bernilai dalam sejarah Islam. Di 

kota inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di kota ini 

pula terdapat bangunan yang paling diagungkan umat 

Islam sedunia, yakni Kakbah.

Kota ini merupakan Tanah Haram karena beberapa hal 

diharamkan untuk dilakukan oleh pengunjungnya. Allah 

SWT berkali-kali pula menyebut kemuliaan Kota Makkah 

dalam Al Quran.  Setiap orang yang mengunjunginya tidak 

boleh berbuat seenaknya. Bahkan, saking sakralnya Kota 

Makkah ini, nonmuslim diharamkan untuk memasukinya. 

Sebelum seorang muslim memasuki Kota Suci Makkah, 

beberapa adab harus diperhatikan. Satu di antaranya 

adalah berdoa sebelum memasuki batas Tanah Haram. Hal 

ini bertujuan agar Allah SWT berkenan mengampuni dosa-

dosa yang dilakukan seorang muslim sebelum memasuki 

kota religius ini.

“Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat 

yang aman-Mu, maka hindarkanlah daging, darang, 

rambut dan kulitku dari neraka. Dan selamatkanlah diriku 

dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali 

hamba-Mu, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang 

yanag selalu dekat dan taat kepada-Mu.”

Lalu mengapa kain penutup Kakbah akhirnya dipilih 

warna hitam? Hal ini mungkin lantaran hawa panas yang 

mendominasi Makkah, warna hitam lebih bisa bertahan 

lama terhadap sengatan matahari dibandingkan dengan 

warna-warna yang lain.

Bacalah Doa Ini sebelum Memasuki Kota Mekkah Kota 

Makkah Al Mukarramah merupakan Tanah Suci dan kota 

paling sacral bagi seluruh umat Islam di dunia. Beberapa 

hal wajib diperhatikan kaum muslimin sebelum memasuki 

Kota Makkah terkait adab dan beberapa larangan ketika 

menginjakkan kaki di kota yang penuh berkah ini. Makkah 

sarat akan situs bernilai dalam sejarah Islam. Di kota inilah 

Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di kota ini pula terdapat 

bangunan yang paling diagungkan umat Islam sedunia, 

yakni Kakbah.

Kota ini merupakan Tanah Haram karena beberapa hal 

diharamkan untuk dilakukan oleh pengunjungnya. Allah 

SWT berkali-kali pula menyebut kemuliaan Kota Makkah 

dalam Al Quran.  Setiap orang yang mengunjunginya tidak 

boleh berbuat seenaknya. Bahkan, saking sakralnya Kota 

Makkah ini, nonmuslim diharamkan untuk memasukinya.
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