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Pendahuluan 

 Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Agama itu 
nasihat.” Kami bertanya, “Bagi siapa wahai Rasulullah?” Beliau 
bersabda, “Bagi Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum 
Muslimin, dan kaum Muslimin pada umumnya.” 

 

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah, keluarga, 
sahabat, dan orang-orang yang berwali kepada beliau Shallallahu Alaihi wa 
Sallam.  

Terjerumusnya seseorang ke dalam jurang kesalahan adalah sebuah 
permasalahan. Akan tetapi, permasalahan yang lebih besar dari itu adalah 
jika dalam memberikan solusi terhadap masalah tersebut menggunakan 
metode yang juga salah. Sehingga yang terjadi adalah terciptanya sebuah 
kerusakan, padahal yang diinginkan sebelumnya adalah terciptanya suatu 
perbaikan (ishlah). Orang yang berusaha melakukan perbaikan terhadap 
kesalahan tersebut mengira bahwa dirinya telah melakukan hal yang 
terbaik. Ia tidak menyadari bahwa dirinya juga telah keliru. Ia baru 
menyadari kekeliruannya setelah waktu yang telah ditentukan sudah 
terlewati. Contoh sederhananya adalah ketika seorang ayah berusaha 
memperbaiki kekeliruan yang dilakukan oleh anaknya, akan tetapi cara 
yang ditempuhnya adalah cara yang keliru. Sehingga cara yang 
ditempuhnya ini malah menyebabkan permasalahan menjadi semakin 
kompleks dan rumit, bukan menjadi terselesaikan. Kesalahan yang 
dilakukan sang ayah ini tidak ia sadari. Ia baru menyadarinya setelah 
waktu telah berlalu cukup lama.   

Contoh lain adalah sikap seorang murid yang membenci mata pelajaran 
yang diajarkan oleh seorang guru. Bisa jadi sikap tersebut timbul karena 
perilaku sang guru yang tidak sesuai dengan murid tersebut. Bisa jadi sang 
guru telah melakukan kekeliruan dalam menyikapi kesalahan yang 
dilakukan oleh murid tersebut, sehingga menyebabkan sang murid merasa 
tertekan berada di antara sahabat-sahabatnya. Atau mungkin ia merasa 
sangat terhina dengan perlakuan guru tersebut dan kehilangan 
kepercayaan dirinya. Sikap keliru seorang suami terhadap istrinya dapat 
menyebabkan runtuhnya pondasi kehidupan rumah tangga dan 
menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang pada diri anak-anak 
mereka. 

Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita semua tidak pernah 
berbeda pendapat dalam menyikapi perbuatan salah ataupun dosa. Kita 
juga tidak pernah berselisih pendapat akan kehinaan melakukan kesalahan. 
Akan tetapi kita sering kali berbeda dalam menempuh cara yang benar 
untuk mengatasi kesalahan tersebut. Akan tetapi hal ini tidak lantas 

  



 

Kesalahan Umum yang Sering Terjadi Ketika Memperbaiki Kesalahan Orang Lain ______________________  6

membuat kita tidak dapat bersepakat membuat kesepakatan bersama dalam 
menyikapi dan mencari solusi terbaik terhadap kesalahan yang dilakukan 
oleh orang lain. Jika kita mau meminta pendapat dan petunjuk dari para 
spesialis dari berbagai bidang disiplin ilmu pendidikan, maka tentu kita 
dapat memetik manfaat dari mereka untuk lebih dapat mengenal 
kesalahan-kesalahan. Buku ini bermaksud menjelaskan kepada kita hal-hal 
penting yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan memberikan solusi 
terbaik dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Baik itu 
kesalahan yang telah kita lakukan sejak lama, ataupun kesalahan yang 
memang telah terbiasa kita lakukan, akan tetapi kita belum sempat 
berusaha memberikan perhatian terhadapnya. Setiap kita harus 
menghadapi hal-hal seperti ini, karena setiap diri kita adalah pemimpin 
dan penanggungjawab. Setiap kita pasti akan dihisab (diperhitungkan) 
segala amal perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam perah 
bersabda,  

“Setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing 
bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya.”1 

Setiap kita dituntut untuk memberikan nasihat kepada yang lain dan 
memperbaiki setiap kesalahan di manapun kesalahan tersebut kita 
temukan. Tentunya hal tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuannya. 
Dalam sebuah hadits disebutkan, “Agama itu adalah nasihat.” Kami (para 
sahabat) kemudian bertanya, “Bagi siapa wahai Rasulullah?” Rasulullah 
menjawab,  

“Bagi Allah, kitab- Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, 
dan seluruh kaum Muslimin pada umumnya.”2   

Kita memohon kepada Allah Yang Maha Mulia agar amal perbuatan ini 
dapat bermanfaat dan membuahkan hasil. Kita juga memohon agar usaha 
penulis buku ini dicatat sebagai sebuah dakwah shalihah bagi saudara-
saudara sesama muslim. Akhir doa kami adalah pujian kepada Allah, 
Pemilik seluruh alam. 

 

Adil Fathi Abdullah 

Awal Jumadil Ula 1422 H  

 

 

 

                                                      
1

 HR. Bukhari (6719), Muslim (4701), dan yang lainnya. 
2

 HR. Muslim (194), Abu Daud (4944), An-Nasai (4208), dan yang lainnya.  
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Kesalahan Umum yang Sering 
Terjadi Ketika Memperbaiki 

Kesalahan Orang Lain 

 

1. Nasihat di Hadapan Umum 

Mungkin anda pernah mendengar sebuah ungkapan yang menyatakan, 
“Nasihat di hadapan umum hanya menimbulkan masalah.”3 Ya, sikap 
seperti itu benar-benar hanya akan menimbulkan masalah. Secara umum 
sifat dasar manusia tidak ingin kesalahannya ditampakkan secara terang-
terangan. Oleh karena itu, jika kita berusaha memperbaiki kesalahan orang 
lain dengan cara menasihatinya di hadapan orang banyak, maka pasti 
usaha kita ini tidak akan mendatangkan hasil. Hal ini disebabkan cara kita 
dalam memperbaiki kesalahan seperti itu hanya membuatnya terhina di 
hadapan umum. Kita hanya membuat aibnya terbuka lebar agar diketahui 
orang banyak. Pada dasarnya seorang manusia tidak suka kesalahannya 
diketahui oleh orang lain. 

Selain itu, orang yang kita perbaiki kesalahannya malah cenderung 
tidak akan mendengarkan nasihat kita. Ia tidak akan mengakui di hadapan 
orang banyak bahwa dirinya memang telah membuat suatu kesalahan. Hal 
ini bisa saja hanya menciptakan masalah yang berkelanjutan antara yang 
memberi nasihat atau yang berusaha meluruskan kesalahan seseorang 
dengan orang yang berbuat kesalahan tersebut. Akan tetapi, jika saja orang 
yang berniat memberikan nasihat kepada orang yang telah berbuat keliru 
dengan cara mendekatinya dan berkata, “Wahai saudaraku, engkau telah 
melakukan kekeliruan dalam hal ini dan ini. Mungkin akan lebih baik jika 
engkau melakukan hal seperti ini.” Atau jika saja ia menjelaskan secara 
baik-baik bahaya atau mudharat yang akan timbul dari sikap keliru orang 
tersebut, maka bukan tidak mungkin jika orang tersebut akan menyadari 
kesalahannya dan akan bergegas memperbaikinya. Atau bisa saja orang 

                                                      
3

 Nasihat yang dimaksud di sini adalah nasihat yang dilakukan terhadap satu orang individu. 
Nasihat seperti ini harus dilakukan secara rahasia, hanya antara yang memberi nasihat dan orang yang 
dinasihati. Adapun jika nasihat yang dilakukan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti 
seorang khatib yang mengingatkan akan bahaya bid’ah atau mengatakan kedustaan terhadap 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka nasihat seperti ini dilakukan karena kekhawatiran sifat 
tersebut dapat mengusik agama dan akidah umat Islam secara umum. Nasihat seperti ini tidak 
menimbulkan masalah dan tidak mendatangkan dosa bagi sang khatib. Apa yang dilakukannya itu 
adalah sebagai bentuk perlindungannya terhadap agama Allah dan tingkat keagamaan para hamba-
Nya. Sikap khatib ini memiliki dalil dan sandaran hukum yang jelas  
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yang memberikan nasihat itu berusaha mengawali nasihatnya dengan hal-
hal lain yang tidak diketahui oleh orang yang berbuat salah, kemudian 
diakhiri dengan nasihat yang dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, 
yang memberi nasihat dan yang dinasihati. Jika cara seperti ini yang 
ditempuh maka masing-masing akan merasa puas dan nyaman. Seorang 
juru nasihat juga harus lemah lembut dan memperhatikan etika dalam 
memberikan nasihatnya. Ia tidak boleh menganggap seseorang jahil atau 
bodoh.  

2. Adanya Maksud Buruk yang Tersembunyi 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda,  

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Setiap 
orang diperhitungkan berdasarkan apa yang diniatkannya.”4 

Wahai sadaraku sesama muslim, jika engkau hendak memberikan 
nasihat kepada orang lain, hal yang pertama harus engkau lakukan adalah 
mengikhlaskan niat bahwa apa yang engkau lakukan adalah memang agar 
kesalahan seseorang dapat diperbaikinya dengan baik. Niatmu untuk 
menasihati orang lain harus bersih dari niat-niat buruk yang tersembunyi 
di belakangnya. Dalam memberikan nasihat jangan pernah memiliki niat 
ingin menghardik salah seorang dari kita. Terkadang ada orang yang 
menasihati orang lain dengan motivasi ingin menjelek-jelekkan orang 
tersebut. Ia ingin agar kesalahan orang tersebut diketahui oleh banyak 
orang. Ia bermaksud menyebarluaskan kepada orang banyak bahwa si 
Fulan telah melakukan kesalahan. Ia memang sengaja memiliki tujuan 
ingin menjelek-jelekkan orang lain.5 Orang seperti ini dapat dianggap telah 
gagal dalam menunaikan tugasnya, tidak lain karena niatnya yang telah 
dikotorinya. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya amal perbuatan itu 
tergantung pada niatnya.” 

Begitupula dengan orang yang telalu membanggakan dirinya sendiri 
dan ingin dianggap memiliki derajat yang tinggi dibanding orang lain. 
Orang seperti ini terkadang dalam memberikan nasihat kepada orang lain 
termotivasi oleh keinginan untuk membeberkan aib orang tersebut. Ia 
menganggap bahwa dirinya adalah benar dan suci, sedangkan orang lain 
salah dan keliru. Orang seperti ini terkadang menuduh orang yang tidak 
berbuat salah dengan tuduhan bahwa ia telah melakukan perbuatan aib 
dan menuduhkan kesalahan-kesalahan kepada orang tersebut yang 
sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Orang seperti ini biasanya selalu 
mengawasi ucapan orang lain dan menganggap hina pendapat orang lain 
tersebut. Kemudian biasanya ia akan membubuhinya dengan kisah-kisah 

                                                      
4

 HR. Bukhari (1), Abu Daud (2201), An-Nasai (3437), dan yang lainnya. 
5

 Dalam hadits lain disebutkan, “Janganlah engkau menunjukkan kepada saudaramu bahwa 
engkau bermaksud menghinanya. Jika engkau melakukan itu niscaya Alah akan memberikan rahmat-
Nya kepadamu dan akan memberikanmu anugerah.” HR. Turmudzi, ia mengatakan bahwa hadits ini 
hasan (1582), Riyadh Ash-Shalihin.   
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dan cerita, dengan tujuan agar membuat samar kepribadian orang yang 
hendak dijelek-jelekkannya itu di mata orang banyak. 

Orang seperti ini pada dasarnya tidak memberikan solusi terhadap 
suatu kesalahan. Ia malah telah menciptakan kesalahan-kesalahan dalam 
dirinya sendiri terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Itu semua ia 
lakukan dengan tujuan agar niat buruknya dapat tersalurkan. Hal seperti 
ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat kita. Jika engkau mengatakan 
kepada orang tersebut dengan perkataan, “Sesungguhnya engkau telah 
berbuat ghibah terhadap seseorang.” Ia akan menjawabnya, “Tidak, aku 
hanya berusaha memberi peringatan kepada orang-orang dan memberikan 
nasihat kepada mereka agar kesalahan mereka tidak bertambah parah 
hingga berlebih-lebihan. Hal ini menginspirasikan kepada kami poin lain 
yang akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya -insya Allah- yaitu 
rujukan (referensi) dalam menentukan sebuah kesalahan. 

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah 
menyakiti orang lain. Beliau tidak pernah menjelek-jelekan orang lain di 
hadapan orang banyak seraya menghinakannya. Bahkan beliau pernah 
berkata, “Apa sebenarnya maksud suatu kaum yang melakukan perbuatan 
tersebut.” Meski perbuatan suatu kaum (seseorang) berhak mendapat 
murka dan adzab, akan tetapi jangan sekali-kali pernah membuatnya 
terhina. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda di 
hadapan orang banyak, “Apa sebenarnya yang ingin dituju oleh orang yang 
mengangkat pandanganya ke arah langit ketika melakukan shalat.” 
Seorang perawi berkata, “Kemudian suara beliau terdengar mengeras dan 
bersabda, “Hendaknya mereka menghentikan perbuatan itu, atau mereka 
akan kehilangan penglihatan mereka.”6   

Seorang muslim hendaknya waspada terhadap niat buruk yang 
tersembunyi ketika memperbaiki kesalahan orang lain dan hendaknya ia 
hanya memurnikan niatnya karena Allah semata. Janganlah berusaha 
menyakiti seseorang atau janganlah berusaha menjelaskan kepada orang 
lain bahwa dirinya lebih baik dari orang tersebut. Sebaliknya, ia hendaknya 
bersikap tawadhu ketika menyampaikan sebuah nasihat. Dalam menasihati 
seseorang hendaknya menggunakan baju yang baik dan sopan serta 
menggunakan ucapan yang santun dan bersahabat. 

3. Tidak Jelasnya Sumber Referensi yang Menjadi 
Sandaran Ketika Menentukan Suatu Kesalahan 

Di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang menjadi 
juru nasihat adalah tidak jelasnya sumber referensi yang menjadi 
sandarannya, atau bahkan ia tidak memiliki referensi sama sekali ketika 
menentukan suatu kesalahan. Bisa jadi kesalahan tersebut juga bersumber 
pada referensi yang dijadikan sandarannya tidak layak dan tidak benar. 

                                                      
6

 HR. Bukhari, bab: Mengangkat Pandangan ke Arah langit ketika melakukan shalat, (I/271), 
hadits no. 717. 
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Ada sebuah kisah pada sebuah mesjid, ketika itu orang-orang sedang 
melakukan shalat dzuhur dengan diqashar (dipersingkat) menjadi dua 
rakaat. Lalu seseorang berdiri dan berkata dengan nada menyerang dan 
menghardik orang-orang yang melakukan shalat tersebut. ia berkata, 
“Shalat yang kalian lakukan ini kurang dua rakaat.” Mereka pun 
menjawab, “Kami adalah kaum musafir yang sedang dalam perjalanan. 
Kami juga bukan penduduk daerah ini. Oleh karena itu, diperbolehkan 
bagi kami mengqashar shalat-shalat yang terdiri dari empat rakaat.” Orang 
itu kembali berkata, “Apakah kalian telah berlaku kikir kepada Allah 
dengan hanya melakukan dua rakaat saja? Sesungguhnya kalian adalah 
para pemuda yang sehat jasmaninya. Diperbolehkannya qashar hanya 
untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang telah memasuki usia 
lanjut.” Orang tersebut terus menentang mereka dan menafikan shalat 
mereka yang diqashar tersebut.  

Orang ini adalah sebuah contoh, ia tidak memiliki sumber referensi 
yang jelas untuk dijadikan sandaran pendapatnya dalam mengklaim 
kesalahan orang lain. Karena ketidaktahuannya mengenai hukum 
mengqashar shalat, ia menyalahkan sesuatu yang sebenarnya 
diperbolehkan. Ia hanya menjadikan adat dan kebiasaan sebagai sumber 
referensi dan sumber hukumnya. Ia mengklaim shalat mereka batil karena 
sebelumnya ia tidak pernah melihat ada orang yang melakukan hal seperti 
ini. Ia menafsirkan permasalahan ini tanpa didasari ilmu pengetahuan, 
sehingga ia menyatakan bahwa mengqashar shalat hanya diperbolehkan 
bagi kaum lemah dan orang yang berusia lanjut. Jika saja orang ini pernah 
membaca kitab-kitab fiqih maka ia akan menemukan ajaran bahwa 
mengqashar shalat ruba’iyyah (yang terdiri dari empat rakaat) dalam 
perjalanan adalah sesuatu yang diperbolehkan dan sunnah yang mustahab. 
Di antara para ulama bahkan ada yang mewajibkannya. Tidak ada satu 
riwayat pun yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pernah melakukan shalat ruba’iyyah di dalam perjalanan tanpa 
diqashar. Beliau selalu mengqashar shalat beliau ketika dalam perjalanan. 
Oleh karena itu madzhab Hanafiyyah menyatakan bahwa mengqashar 
shalat dalam perjalanan adalah wajib hukumnya. Sedangkan madzhab 
Maliki berpendapat sunnah muakkadah. Mereka berkata, “Jika seorang 
musafir tidak mendapatkan makmum maka hendaknya ia melakukan 
shalat sendirian (munfarid).” Madzhab Hanbali dan Syafi’i menyatakan 
bahwa mengqashar shalat hukumnya diperbolehkan, dan mengqashar 
lebih afdhal hukumnya daripada menyempurnakan empat rakaat. 
Permasalahan yang sedang kita bahasa bukanlah masalah qashar dalam 
shalat. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa sebagian orang tidak 
mengetahui sumber referensi hukum yang benar dalam menentukan 
kesalahan orang lain dalam suatu perbuatan. Sehingga yang terjadi pada 
akhirnya adalah ia sendiri yang melakukan kesalahan.  

Dari Penjelasan di atas dapat kita pahami betapa pentingnya 
pemahaman terhadap berbagai sumber referensi untuk menentukan 
kesalahan-kesalahan orang lain. Macam-macam sumber referensi tersebut 
dapat berupa: 
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1. Sumber referensi untuk menentukan kesalahan-kesalahan yang 
bersifat syar’iyyah (berkenaan dengan syariat) 

Ukuran yang sudah sangat jelas dan telah disepakati oleh seluruh 
ulama Islam dalam menentukan kehalalan, keharaman, kebenaran, dan 
kesalahan dalam syariat Islam adalah Al Kitab, As-Sunnah yang shahih, dan 
ijma’ para ulama. Yang dimaksud dengan Al Kitab di sini adalah Al Qur`an 
yang tidak mungkin terdapat kebatilan di dalamnya, baik kebatilan yang 
menghadang dari depan ataupun belakang. Allah SWT telah memberikan 
jaminan akan menjaga dan memelihara Al Qur`an hingga hari kiamat 
nanti. Allah berfirman,  

(#þθ ä9$ s)s9 $ yϑ ¯ΡÎ) ôNtÅj3ß™ $ tΡã≈ |Á ö/r& ö≅ t/ ß⎯øt wΥ ×Πöθ s% tβρâ‘θ ßs ó¡¨Β ∩⊇∈∪     

“Sesungguhnya  Kamilah yang  menurunkan  Al-  Qur'an, dan 
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al Hijr (15): 
9) 

Allah juga telah menjadikan Al Qur`an sebagai Maraji’ (referensi) 
utama, tidak ada yang boleh mendahuluinya. Allah berfirman,  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰s)è? t⎦ ÷⎫t/ Ä“ y‰tƒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# 

ìì‹Ïÿ xœ ×Λ⎧ Î= tæ ∩⊇∪     

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah 
dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Hujurat (49): 1) 

As-Sunnah yang shahih yang jalur periwayatannya shahih berasal dari 
Rasulullah SAW, dan para ulama menggunakannya dalam menjelaskan 
sesuatu, kedudukannya sama seperti Al Kitab, wajib untuk diikuti. Allah 
berfirman,  

!$ tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù   

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan, apa 
yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (QS. Al Hasyr (59): 
7) 

Kemudian yang dapat dijadikan sumber referensi hukum selanjutnya 
adalah jima para ulama Islam. Mengikuti ijma’ ulama ini hukumnya juga 
wajib. Begitupula hukumnya dengan hujjah (alasan) yang diutarakan oleh 
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mayoritas ulama, hukum mengikutinya adalah wajib. Rasulullah SAW 
bersabda, “Umatku tidak akan bersepakat dalam hak kesesatan.”7 

Syekh Al Khudri Rahimahullah pernah berkata seputar hujjiyyah 
(berdalil) dengan ijma, “Kesimpulannya, umat Islam pada berbagai 
masanya yang berbeda-beda telah menetapkan bahwa ijma adalah sebuah 
hujjah (dalil) yang bersifat qath’i (pasti, mutlak). Sampai-sampai para ahli 
fiqih dari masa yang berbeda-beda sangat menentang dan menafikan 
orang-orang yang tidak sependapat dengan pendapat para mujtahid dari 
kaum salaf ini. Hal tersebut karena sebuah kesepakatan dihasilkan tidak 
hanya sekedar dari perkiraan-perkiraan saja, akan tetapi pasti kesepakatan 
di antara para ulama tersebut bersandar pada dalil-dalil yang qath’i. Hal ini 
juga menunjukkan bahwa hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah, 
sebagaimana yang telah kami jelaskan, adalah bersifat qath’i. Bahkan, 
mereka sama sekali tidak berpandangan adanya kesamaran di dalamnya 
dan tidak ada pula perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hal 
ini.8  

Dari penjelasan Syekh Al Khudri Rahimahullah di atas menjadi jelas 
bagi kita bahwa ijma’ ulama merupakan sebuah hujjah. Ia merupakan 
hujjah yang bersifat qath’i, seperti halnya Al Kitab dan As-Sunnah. Hal ini 
disebabkan karena ijma ulama ini pasti menggunakan referensi yang 
bersumber dari Al Kitab dan As-Sunnah.9 

Itulah sumber-sumber hukum yang murni yang disebut sebagai sumber 
referensi utama dan asasi untuk menentukan halal, haram, benar, dan 
salahnya sesuatu dalam syariat Islam. Pendapat apapun yang tidak 
bersandarkan pada referensi-referensi tersebut maka ia tidak dapat 
dijadikan sebagai hujjah. Dalil-dalil yang bersifat furu’ (cabang) 
mengambil hukum-hukumnya dari dalil-dalil yang utama (asasi) 

Dari penjelasan di atas kita juga dapat menarik sebuah kesimpulan 
bahwa tidak dibenarkan mengingkari (menyalahkan) suatu hukum yang 
masih diperselisihkan oleh para ulama. Artinya, tidak diperbolehkan bagi 

                                                      
7

 HR. Abu Daud (4253), At-Turmudzi, (2167), Ibnu Majah (3950), Al Hakim (391), dan yang 
lainnya, dengan riwayat-riwayat yang berbeda tapi berdekatan. Hadits ini banyak memiliki hadits 
penguat pada hadits-hadits lain. 

8
 Lihat kitab Ushul Al Fiqih (hlm. 278), Syekh Muhammad Al Khudri. 

9
 Dalil yang paling kuat mengenai diperbolehkannya berhujjah dengan ijma’ ulama adalah firman 

Allah yang berbunyi, “Dan, barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan 
yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-
buruk tempat kembali.” (QS. An-Nisa (4): 115). Ijma’ merupakan salah satu sarana bagi kaum 
Muslimin. Jika kaum mukminin bersepakat bahwa sesuatu itu haram maka hukum sesuatu tersebut 
adalah haram. Dan, jika mereka bersepakat bahwa sesuatu itu halal, maka hukum sesuatu tersebut 
adalah halal. Begitupula jika bersepakat bahwa sesuatu itu wajib dikerjakan, maka wajib dikerjakan, 
Seorang Imam yang juga ahli fiqih dan ilmu ushul, Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i menggunakan ayat 
di atas sebagai dalilnya. Selain itu yang dapat dijadikan sumber referensi dalam menentukan hukum 
adalah qiyas shahih. Contohnya, apa hukum meminum minuman wiski dan sampagne? Jika kita 
mengqiyaskan hukum meminum minuman tersebut dengan sabda Rasulullah maka hukumnya adalah 
haram. Sabda Rasulullah tersebut berbunyi, “Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram.” Atau 
sabda beliau yang berbunyi, “Setiap yang memabukkan itu dianggap sebagai khamar.”  
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kita menuduh seseorang telah berbuat salah karena telah melakukan 
sesuatu yang hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Hal 
tersebut disebabkan karena sesuatu yang sifatnya masih diperselisihkan 
bisa jadi memiliki dalil yang bersifat zhanni (samar) ataupun zhanni tsubut 
(samar yang mendekati kepastian). 

Kesimpulan 

Orang yang hendak menyalahkan orang lain dalam permasalahan 
syariat, hendaknya mengetahui secara pasti terlebih dahulu bahwa yang 
dilakukan oleh orang tersebut memang benar-benar bertentangan dengan 
syariat Islam. Seseorang juga tidak diperkenankan menyalahkan sesuatu 
yang hukumnya masih diperselisihkan di antara para ulama.10 Hal itu 
disebabkan karena ia termasuk perkara yang bersifat ijtihadiyah (tidak 
qath’i). Akan tetapi, diperbolehkan bagi kita menyerukan dan menjelaskan 
pendapat, dalil, dan hujjah yang kita anggap benar. Meski demikian tidak 
diperbolehkan memaksakan pendapat kita kepada orang lain dengan cara 
mewajibkan orang lain mengikuti dan melaksanakan pendapat kita ini. 
Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bersifat furu’iyyah 
(cabang) yang hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama. 
Fenomena seperti ini akan terus berlanjut hingga hari kiamat kelak. Itulah 
di antara keluasan, keagungan, dan kemudahan ajaran Islam. Rasulullah 
SAW pernah bersabda,  

“Sesungguhnya agama itu mudah, Seseorang tidak akan dipersulit 
oleh agama melainkan ia akan dapat mengatasinya (ajaran agama). 
Oleh karena itu luruskanlah (jalanmu), mendekatlah, beritakanlah 
kabar gembira, dan mintalah pertolongan di waktu pagi, sore, dan 
malam.” (HR. Bukhari (39)) 

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam Islam bukanlah seperti yang 
diperkirakan oleh sebagian orang. Mereka menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan kemudahan dalam Islam adalah menganggap remeh 
ajaran-ajaran Islam dan bertindak gegabah terhadap sesuatu yang bersifat 
wajib. Jika ada yang bertanya kepadanya, “Mengapa engkau berbuat 
seperti itu?” Ia akan menjawab, “Sesungguhnya Agama itu mudah.” Tidak, 
kemudahan dalam Islam sama sekali tidak bermakna seperti itu. 
Kemudahan dalam Islam adalah mengikuti ajaran-ajaran Islam agung dan 
syariat-Nya yang indah, tidak mengurangi dan juga tidak berlebih-lebihan 
dalam melakukan sesuatu, karena kedua sikap ini adalah perbuatan yang 

                                                      
10

 “Tidak setiap perbedaan pendapat itu bersifat mu’tabar (dapat diterima, dijadikan pegangan). 
Melainkan yang memiliki pandangan yang mendekati kebenaran.” Suatu perbedaan dapat dikatakan 
mu’tabar jika ia memiliki hujjah dan dalil yang jelas. Adapun jika hanya satu golongan saja yang 
memiliki dalil dan hujjah, sedangkan golongan yang lain tidak memiliki hujjah dan dalil kecuali hanya 
berupa telaahan dan hujjah-hujjah yang bersifat dhaif (lemah) yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil, 
maka perbedaan pendapat seperti ini tidak dapat disebut sebagai perbedaan pendapat yang bersifat 
mu’tabar. 

Sungguh indah ucapan Adz-Dzahabi Rahimahullah ketika berkata, “Ilmu itu adalah firman Allah, 
sabda Rasulullah, dan ucapan para sahabat. Semua itu bukanlah berita yang menyimpang. Tidaklah 
disebut sebagai ilmu sesuatu yang mengantarkanmu kepada perselisihan yang bodoh, yang 
membandingkan antara sabda Rasulullah dengan ucapan seorang ahil fiqih.”  
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keliru. Agama itu mudah, tidak sulit. Agama tidak pernah membuat syariat 
yang membuat kita kesulitan untuk melaksanakannya. Islam 
memperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang (berbahaya) jika kita 
berada dalam kondisi darurat. Allah tidak pernah memberikan beban 
kepada kita dengan beban yang tidak dapat kita pikul. Allah berfirman,  

Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγ yèó™ ãρ 4   

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah (2): 286) 

Allah tidak akan memberikan azab kepada kita atas suatu perbuatan 
yang kita tidak pernah melakukannya. Semua yang dijelaskan di atas 
adalah bagian dari kemudahan yang terdapat dalam agama Islam. 

2. Sumber Referensi dalam Memperbaiki Kesalahan-kesalahan dalam 
Bekerja atau Bersikap 

Sebagian orang ada yang keliru ketika menentukan kesalahan 
seseorang dalam hal pekerjaan atau dalam bersikap. Hal tersebut 
disebabkan ia tidak mengetahui sumber referensi yang harus dijadikan 
sandarannya dalam menentukan kesalahan seseorang. Artinya, orang 
tersebut telah mengklaim suatu perbuatan yang dilakukan seseorang 
adalah perbuatan yang salah. Padahal ketika ia mencoba menelaah dan 
berusaha mengungkap kebenaran hal tersebut ia baru menyadari bahwa 
sikap orang tersebut ternyata tidak salah. Mengapa bisa terjadi hal seperti 
ini? Tidak lain karena dalam menentukan kesalahan orang lain ia telah 
bersandar pada sandaran yang tidak benar. Oleh karena itu sudah menjadi 
kewajiban bagi kita untuk bersandar pada sumber referensi yang shahih, 
yaitu berupa aturan, undang-undang, dan ketetapan-ketetapan yang 
berlaku, yaitu berupa aturan sistem dalam bekerja dan berprofesi. Oleh 
karena itu pula setiap orang yang bekerja harus mempelajari dan bersandar 
pada sistem perundang-undangan dalam bekerja dan berusaha. Sehingga ia 
dapat memahami dengan pasti hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 
harus dilaksanakan dan dihindari. Jika demikian diharapkan agar ia tidak 
lagi terjerumus dalam kekeliruan meski sebelumnya ia mengira bahwa 
tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang benar dan tepat. Hal ini 
dimaksudkan agar seseorang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 
bukan spesialisasinya dan yang tidak dipahami sistem aturannya. Sebagian 
pemimpin perusahaan terkadang menempatkan para pegawai dalam 
sebuah pekerjaan dan tugas yang tidak dikuasainya. Jika mereka 
melakukan hal tersebut maka akibat perbuatannya ini akan berdampak 
bagi diri mereka sendiri, bukan hanya berdampak pada pekerjaan itu saja. 
Mereka (para pemilik perusahaan) mengancam akan memberhentikan 
para karyawannya jika mereka tidak dapat melaksanakan tugas yang 
diembannya. Karena para karyawan tersebut tidak memahami 
pekerjaannya atau karena rasa takut terhadap suatu hal yang tidak 
dibenarkan untuk takut terhadapnya, mereka (para karyawan tersebut) 
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menerima begitu saja tekanan dari atasannya tersebut. Sikap mereka itu 
sama halnya mereka telah melakukan kesalahan terhadap diri mereka 
sendiri dan terhadap pekerjaan atau profesi yang digelutinya itu. Seluruh 
penjelasan di atas tentu saja berlaku jika jenis pekerjaan yang dilakukan 
bukan pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Allah dan bukan 
pekerjaan yang diharamkan oleh-Nya. Jika pekerjaan yang dilakukan 
adalah pekerjaan yang diharamkan maka tidaklah ada artinya aturan dan 
undang-undang pekerjaan tersebut. Karena pada dasarnya pekerjaan 
tersebut memang tidak boleh disentuh sama sekali menurut aturan syara’. 

3. Sumber Referensi Ketika Menentukan Kesalahan dalam Mendidik 

Bidang pendidikan sangatlah banyak. Hampir-hampir tidak ada satu 
bidang pun yang tidak tersentuh oleh bidang pendidikan ini. Akan tetapi 
terdapat bidang-bidang lain yang memberikan tekanan lebih terhadap 
bidang pendidikan ini. Contohnya adalah dunia pendidikan formal, 
keluarga, masjid, dan lembaga-lembaga pendidikan lain dalam bentuk yang 
beragam. Sebagian orang yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan 
ini ada yang terjerumus dalam kesalahan yang diakibatkan 
ketidaktahuannya terhadap kesalahan-kesalahan dalam mendidik. 
Contohnya saja ada sebagian orang (para pengajar) yang mengklaim 
beberapa murid telah melakukan kesalahan. Menurut mereka sikap para 
murid tersebut perlu diluruskan dan dibenarkan. Akan tetapi di lain pihak, 
sebagian orang ada yang menganggap perbuatan yang dilakukan oleh 
murid tersebut adalah sikap yang benar. Begitupula halnya pendidikan 
dalam lingkungan keluarga, seorang ayah terkadang mengklaim sikap yang 
dilakukan anaknya adalah sikap yang salah. Sebaliknya, ibu dari anak 
tersebut malah memerintahkan kepada anaknya untuk bersikap dengan 
sikap yang dilarang oleh ayahnya. Artinya, ibu dari anak tersebut 
menganggap sikap yang dilarang ayah anak tersebut adalah sikap yang 
benar.  

Perbedaan dalam bersikap ini disebabkan karena masing-masing dari 
mereka bersandar pada referensi yang berbeda. Contohnya, ayah anak 
tersebut bersandar kepada sikap ayahnya (kakek si anak) dalam 
memperlakukan dirinya pada waktu ia masih kecil. Jadi, ayah tersebut 
dibesarkan dengan pendidikan seperti itu. Sedangka sang ibu, ia bersandar 
pada sistem pendidikan keluarganya sendiri, di mana ia dibesarkan di 
dalamnya. Dari pendidikan yang diketahuinya dari keluarganya, sang ibu 
tidak menganggap perbuatan yang dilakukan sang anak adalah perbuatan 
yang salah.  

Jadi jelas bahwa referensi yang dijadikan sandaran oleh keduanya 
adalah referensi berupa keluarga, ayah, dan ibu. Meski demikian, saya 
(penulis) tidak mengingkari adanya peranan penting sang ayah dan ibu 
dalam dunia pendidikan di sebuah keluarga. Hanya saja ayah dan ibu 
dalam sebuah keluarga tidaklah dianggap sebagai sumber referensi 
pendidikan yang dapat dianggap benar secara mutlak selamanya. 
Terkadang beberapa kebiasaan buruk dalam sebuah masyarakat pada 
periode waktu tertentu dapat memberikan pengaruh pada karakteristik 
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sebuah sikap dan perilaku. Sehingga pada akhirnya pengaruh tersebut juga 
akan mempengaruhi sudut pandang seseorang dalam menentukan benar 
atau tidaknya sesuatu. Yang menjadi permasalahan adalah kebiasaan dan 
tradisi sebuah masyarakat itu selalu berubah dan berkembang. Sehingga 
berdampak pada berubahnya standarisasi dalam menentukan benar atau 
tidaknya sesuatu. Standar sikap sosial dan pendidikan tersebut sangatlah 
banyak, di antara yang paling penting adalah: 

1. Agama 

2. Teori-teori pendidikan 

3. Adat dan kebiasaan 

4. Lingkungan masyarakat 

Agama adalah standar pijakan yang pertama. Ia merupakan sumber 
referensi yang paling utama dalam menentukan kesalahan dalam dunia 
pendidikan. Ajaran Islam sendiri banyak mencakup peringatan-peringatan 
yang berkenaan dengan pendidikan. Baik dalam bermuamalah dengan 
anak-anak, muamalah antara kedua orangtua dalam sebuah keluarga, 
muamalah antara seorang guru dengan para muridnya, atau muamalah 
yang bersifat edukatif lainnya. Kita memiliki uswah hasanah pada diri 
Rasulullah SAW dalam bermuamalah sebagai seorang suami, ayah, 
pemimpin, dan guru. Orang yang mempelajari sejarah kehidupan beliau 
niscaya ia akan berjalan pada jalan yang lurus. Ia juga akan mendapatkan 
obat yang mujarab yang dapat menangkal berbagai penyakit pendidikan, 
akan mengetahui bagaimana seharusnya bermuamalah dengan sesama 
manusia, bagaimana berusaha mencukupi segala kebutuhan hidupnya, 
bagaimana membeda-bedakan dalam bersikap terhadap individu yang satu 
dengan yang lainnya, sesuati dengan karakteristika masing-masing 
individu tersebut, dan hal-hal lain yang memiliki makna pendidikan yang 
mendalam. Hal itu semua tampak dengan jelas dalam sirah (kisah 
perjalanan hidup) Rasulullah SAW.    

Agama sebagai sumber referensi utama dan asasi dalam bermualah dan 
menentukan kesalahan-kesalahan dalam pendidikan memiliki arti bahwa 
segala jenis standar (timbangan) yang lain jika bertentangan dengan agama 
maka ia tidak memiliki nilai dan tidak dapat dijadikan sandaran. Standar 
semacam itu harus dihilangkan. Sebagai contoh, ada sebagian teori 
pendidikan yang berpendapat bahwa setiap orang memiliki kebebasan 
dalam memuaskan segala keinginannya dan kehendaknya. Teori tersebut 
berpandangan agar seseorang tidak mematikan kebebasannya dalam 
memuaskan segala keinginannya agar keinginannya tersebut tidak binasa 
sama sekali. Jika keinginannya sirna maka niscaya gairah hidupnya pun 
akan sirna pula. Talenta dan kreativitasnya pun akan terbunuh. Teori 
seperti ini sama sekali tidak memiliki nilai apapun. Bahkan nilai yang ada 
padanya tidak melebihi nilai sebuah kertas yang berisikan coretan-coretan. 
Hal itu disebabkan karena teori tersebut adalah teori yang keliru, berasal 
dari pemikiran yang sudah terpolusi, dan jiwa yang kotor. Teori ini 
dibangun dari hawa nafsu murahan, sampai kapanpun tidak akan sejalan 
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dengan nilai-nilai akhlak dan moral. Teori seperti ini tidak ada atrinya 
dalam sudut pandang pendidikan, karena ia bertentangan dengan ajaran 
agama, bahkan menghancurkannya sama sekali. Teori ini hanya 
mengkotori seluruh nilai-nilai moral dan akhlak. Setiap teori pendidikan 
yang memiliki kaidah yang bertentangan dengan kaidah syariat maka ia 
tidak layak dipergunakan sebagai sebuah standar bagi pendidikan kita.  

Begitupula menjadikan tradisi, adat, lingkungan sosial masyarakat, dan 
yang lainnya sebagai sebuah standar bagi pendidikan adalah halyang 
penting. Standar-standar tersebut dapat dipergunakan dengan syarat tidak 
bertentangan dengan kaidah (prinsip) umum ajaran Islam. Karena setiap 
tradisi dan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam disebut sebagai 
adat atau tradisi jahiliyah yang harus kita tinggalkan untuk menggapai 
tradisi dan adat lain yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Sebagai 
contoh, mendidik anak dengan sikap fanatisme kesukukan, fanatisme 
golongan, dan ikatan-ikatan lain yang dianggap sebagai sebuah ikatan 
persatuan dan ikatan dalam bermuamalah antara sesama muslim. 
Pendidikan seperti ini adalah pendidikan yang sangat salah kaprah, sama 
sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mempersatukan 
seluruh kaum Muslimin atas dasar akidah dan agama, bukan atas dasar 
fanatisme kesukuan, kabilah, atau golongan. Rasulullah SAW pernah 
bersabda,  

“Bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang menyerukan 
fanatisme golongan. Bukan pula termasuk golongan kami orang-
orang yang berjuang atas nama fanatisme suku tertentu. Dan, tidak 
pula termasuk golongan kami orang yang meninggal karena sikap 
fanatisme kesukuan.” (HR. Abu Daud (5121)) 

Rasulullah SAW juga bersabda,  

“Siapa yang berperang di bawah bendera yang tidak jelas, menyeru 
pada sikap fanatisme golongan, atau menjadi penolong bagi sifat 
fanatisme golongan, jika ia mati maka ia mati dalam keadaan 
jahiliyah.” (HR. Muslim (4769)) 

Islam sama sekali tidak menolak rasa cinta seseorang terhadap 
keluarga, sahabat, kabilah, atau negaranya sendiri. Islam sama sekali tidak 
menolak sikap seperti itu, bahkan Islam mewajibkannya. Akan tetapi Islam 
menyusun urutan rasa cinta tersebut berdasarkan prioritas urutan yang 
benar dan tepat. Ukhuwah Islamiyah adalah sebuah ushul (pokok) dan 
bersikap tauhid dalam berakidah adalah sebuah asas dan pijakannya. 
Menjadikan sikap fanatisme golongan sebagai sebuah asas hanya akan 
membawa seorang manusia jauh dari kebenaran. Sikap tersebut hanya 
akan mendekatkannya pada jalan syetan, sehingga ia menjadi musuh bagi 
kaum muslimin atas dasar sikap fanatisme dan kesukuan. Ikatan persatuan 
Islam adalah asas yang dapat mempersatukan shaf (barisan) kaum 
muslimin di bawah bendera yang sama dalam menentang seluruh musuh. 
Pada saat terjadi perang Bani Mushtaliq, ketika itu syetan menyelinap ke 
tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga membuat seorang dari golongan 
Anshar hanya memanggil mereka yang termasuk golongan Anshar. 
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Begitupula dengan seseorang dari kaum Muhajirin hanya memanggil 
mereka yang berasal dari kaum Muhajirin saja. Rasulullah SAW kemudian 
bersabda,  

“Peduli apa terhadap seruan orang-orang jahiliyah itu. Biarkanlah, 
sesungguhnya apa yang mereka serukan adalah perbuatan buruk.” 
(HR. Bukhari (3330)) 

Ya, seruan terhadap sikap fanatisme adalah seruan jahiliyah. Ia adalah 
sikap yang buruk karena hanya memecah belah barisan kaum muslimin, 
tidak membuat mereka bersatu sama sekali. Orang yang menyeru pada 
sikap fanatisme golongan ini dianggap sebagai seorang munafiq, seperti 
Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin kaum munafiqin. Ia 
hampir saja mengobarkan api fitnah pada saat terjadi perang di daerah 
Bani Musthaliq tersebut.  

4. Berlaku Kasar dalam Memperlakukan Orang yang 
Berbuat Salah 

Mengapa kita selalu menganggap orang yang berbuat salah sebagai 
orang yang menyimpang? Apakah ada niat buruk di balik kesalahan orang 
tersebut? orang yang berbuat salah bisa jadi ia berbuat seperti itu 
disebabkan ada udzur yang mencegahnya berbuat benar. Atau, bisa jadi ia 
tidak mengetahui hukum dari perbuatan salahnya itu. Bisa jadi pula ketika 
berbuat hal tersebut ia dalam keadaan sakit. Berlaku lemah lembut dan 
tenang dalam menyikapi kesalahan tersebut sangat bermanfaat bagi 
kesuksesan sebuah usaha perbaikan. Sebaliknya, bersikap kasar dalam 
menyikapi dan memperlakukan orang yang berbuat salah, apalagi sampai 
memberikan tekanan dan memojokkannya hanya membuat orang tersebut 
kian menjadi-jadi dan membuatnya selalu ingin berbuat salah.  

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Suatu ketika seorang Arab 
pedalaman buang air kecil di dalam masjid. Ia kemudian dihardik oleh 
orang-orang. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, 
‘Biarkanlah ia, siramkanlah ke atas bekas kencingnya itu dengan segayung 
air atau segantang air! Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, 
bukan diutus untuk mempersulit sesuatu.’” (HR. Bukhri (217), Muslim 
(657), dan yang lainnya). Dalam riwayat yang lain disebutkan, “Janganlah 
kalian memotongnya!” (HR. Bukhari (5679) dan yang lainnya). Maksudnya 
adalah, hendaknya kalian tidak mengganggunya dengan memotongnya 
ketika ia sedang buang air kecil. Para sahabat ketika melihat perbuatan 
salah yang mereka anggap sebagai kesalahan besar ini tidak dapat 
mengendalikan diri mereka. Mereka nyaris memukul orang Arab 
pedalaman tersebut. Akan tetapi Rasulullah mengetahui betul bahwa orang 
Arab pedalaman tersebut tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya 
tersebut adalah perbuatan salah. Beliau kemudian menasihati orang 
tersebut dengan berkata kepadanya, “Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak 
boleh dimasukkan kotoran, kencing, dan kotoran manusia. Akan tetapi, 
masjid ini adalah tempat untuk membaca Al Qur`an, dzikir kepada Allah, 
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dan melaksanakan shalat.” (HR. Ahmad (12572) dan yang lainnya dengan 
lafazh yang serupa). Beliau kemudian memerintahkan untuk mengalirkan 
air ke tempat bekas air kencing di dalam masjid tersebut, kemudian 
memerintahkannya untuk membersihkannya.  

Seperti itulah cara mengatasi suatu permasalahan dengan cara yang 
shahih (benar). Yaitu dengan cara berlemah lembut dalam menyikapi 
orang yang berbuat salah. Hendaknya berusaha mencari tahu udzur orang 
tersebut sehingga ia dapat berbuat seperti itu. Setelah itu baru 
mengajarkannya hal yang benar. Jangan cepat menghakimi dan 
menyakitinya.  

Abu Darda RA mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda,  

“Siapa saja yang menampakkan kelemah lembutannya maka 
sebenarnya ia telah menampakkan (memberikan) sebuah kebaikan. 
Siapa saja yang mengharamkan dirinya dari bersikap lemah lembut 
maka berarti ia telah mengharamkan kebaikan bagi dirinya 
sendiri.”11  

 Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda,  

“Siapa saja yang mengharamkan sikap kasih (lemah lembut) maka 
berarti ia telah mengharamkan kebaikan.” (HR. Muslim (6541)) 

Demikianlah, seorang muslim dituntut untuk berbuat dengan diiringi 
rasa kasih dan lemah lembut dalam seluruh gerak kehidupannya dalam 
bersikap. Bukan hanya dalam menyikapi orang yang berbuat salah saja, 
akan tetapi hendaknya bersikap sama terhadap para musuh yang 
menyembunyikan permusuhannya sekalipun. Ummul Mukminin Aisyah RA 
berkata, “Suatu ketika pernah datang sekelompok orang Yahudi menemui 
Rasulullah SAW. mereka berkata, ‘Kematian atasmu.’” Aisyah melanjutkan, 
“Aku memahami apa yang dikatakannya, aku pun kemudian menjawab, 
‘Bagi kalian juga kematian dan laknat Allah.’” Aisyah lalu kembali 
mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sabarlah wahai Aisyah, 
sesungguhnya Allah menyukai sikap kasih (lemah lembut) dalam 
menghadapi segala permasalahan.” Aku (Aisyah) kemudian berkata, 
“Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka 
ucapkan?” Rasulullah menjawab, “Aku telah menjawabnya dengan 
mengatakan, ‘Dan begitupula bagi kalian.’” (HR. Bukhari (5678)). 

Demikianlah, meski menghadapi musuh yang menyembunyikan 
permusuhannya Rasulullah SAW tetap menunjukkan sikap simpatik dan 
cerdas.12  

                                                      
11

 HR. Turmudzi (2013). Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 
12

 Dalam sebuah hadits dikatakan, “Hal ini wajib bagi kita dalam memperlakukan mereka, dan 
mereka tidak mewajibkan hal tersebut (bersikap lemah lembut) bagi diri mereka sendiri dalam 
memperlakukan kita.” Jawaban salam kepada orang Yahudi tersebut dengan hanya mengatakan, “Dan 
begitupula atas kalian.” Sudah cukup, tidak diperkenankan menghardik dan melaknat mereka. Meski 
demikian doa mereka terhadap diri kita tidak akan pernah dikabulkan Allah. Allah SWT pernah 
berfirman, “Dan do'a orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.” (QS. Ghafir (40): 50). 
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5. Berlaku Gegabah dan Ceroboh dalam Menyikapi 
Kesalahan 

Sesungguhnya berlaku ceroboh dalam memperbaiki suatu kesalahan 
dianggap sebagai bentuk kesalahan pula. Hal itu dikarenakan dapat 
berakibat pada munculnya permasalahan baru yang bisa jadi lebih besar 
dari kesalahan itu sendiri. Biasanya orang yang maunya cepat-cepat dan 
ceroboh tidak akan dapat mengendalikan anggota tubuhnya dengan baik. 
Terkadang orang seperti ini akan bersikap bodoh dan kemudian menyesali 
tindakannya itu, padahal sikap sesal tidaklah berguna baginya. Kita 
seringkali melihat dan menyaksikan peristiwa-peristiwa besar muncul 
hanya disebabkan oleh sebuah sebab dan motivasi yang sederhana. Atau 
bisa jadi hanya karena sebuah kesalahan sederhana akan tetapi dilanjutkan 
dengan sikap ceroboh pihak lain yang sebenarnya ingin memperbaiki 
kesalahan dan pelaku kesalahan tersebut. cikap ceroboh dari pihak lain ini 
membuat keseimbangan goyah dan menyebabkan timbulnya musibah yang 
sifatnya lebih kompleks. Ia berusaha memperbaiki kesalahan dengan 
kesalahan yang lebih besar dari kesalahan itu sendiri. Dengan kata yang 
lebih tegas dapat anda katakan, “Memperbaiki kesalahan dengan suatu 
musibah yang menyebabkan pada kehancuran.” 

Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW,  

“Kekuatan itu tidak pernah ada dalam sikap ceroboh, akan tetapi 
kekuatan itu terdapat pada diri orang yang dapat mengendalikan 
dirinya ketika dalam keadaan marah.” (HR. Bukhari (5763), Muslim 
(6586), dan yang lainnya) 

Makna yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah bahwasanya orang 
tidak dapat dikatakan sebagai orang yang kuat manakala ia dapat 
menangkap, menyerang, dan mengalahkan orang lain. Akan tetapi, 
kekuatan terdapat pada orang yang dapat menguasai urat syarafnya ketika 
dalam keadaan marah. Ia tidak bersikap ceroboh yang dapat menimbulkan 
masalah baru, meski orang yang bertindak salah ini telah melakukan 
perbuatan munkar. Kita harus menyikapi keadaan seperti ini dengan hati-
hati. Kita tidak boleh bersikap ceroboh sehingga kita terjerumus dalam 
perbuatan munkar yang tingkat kemungkarannya lebih besar 
dibandingkan dengan kemungkaran yang hendak diperbaiki itu. 
Contohnya adalah seekor serangga yang membunuh sahabatnya sendiri. 
Serangga ini hendak membunuh sahabatnya dengan cara melemparkan 
batu besar kepadanya. Akibatnya batu itu malah mengenai dirinya sendiri. 
Bahkan permasalahan yang timbul akibat sikap ceroboh bisa jadi lebih 
buruk dan lebih membahayakan. Kesalahan orang yang bersikap ceroboh 
dan gegabah dalam memperbaiki kesalahan orang lain tidak hanya 
berdampak negatif bagi kehidupan orang yang berbuat salah itu saja, akan 
tetapi juga membahayakan kehidupan orang yang berusaha memperbaiki 
kesalahan tersebut. Ia dianggap telah melakukan tindakan kriminal karena 
kecerobohannya terhadap orang lain. Ia pada akhirnya akan memperoleh 
balasan sesuai dengan perbuatannya. Inilah dampak dari sikap tergesa-gesa 
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dan ceroboh ketika memperbaiki kesalahan orang lain. Hal lain yang juga 
penting dari hal di atas adalah sikap tergesa-gesa menginginkan hasil 
perbuatannya. Artinya, orang yang bertindak sebagai pihak yang 
memperbaiki kesalahan menuntut kepada orang yang berbuat salah agar 
dapat merubah sikapnya ketika itu juga secara cepat. Contohnya adalah 
seorang ayah yang mendapatkan anaknya berbuat kesalahan tertentu. Lalu 
ayahnya ini menasihatinya agar tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Ia 
mengira anaknya akan benar-benar meninggalkan perbuatan salah 
tersebut dengan mengandalkan nasihat dan ucapannya itu saja. Hal seperti 
ini terkadang terjadi pada beberapa jenis kesalahan. Di samping itu 
sebenarnya ada beberapa kesalahan lain yang sudah menjadi suatu 
kebiasaan. Sehingga sangat sulit –jika tidak ingin dikatakan mustahil- 
memperbaikinya dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, yang 
bertindak sebagai orang yang berusaha memperbaiki kesalahan orang lain 
wajib menyadari bahwa waktu adalah bagian dari usaha perbaikannya 
tersebut. Terdapat beberapa jenis kesalahan yang untuk memperbaikinya 
atau menyembuhkan penyakit pada pelakunya harus membutuhkan waktu 
yang cukup lama. Yang paling banyak membutuhkan waktu adalah 
menciptakan kebaikan kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan 
rumah tangga, terkadang seorang suami atau istri masing-masing memiliki 
kebiasaan buruk sebelum mereka menikah. Kebiasaan ini bisa jadi tidak 
dapat diterima oleh pasangannya masing-masing. Oleh karena itu adalah 
suatu kewajiban bagi masing-masing dari mereka untuk menyadari bahwa 
pasangannya tidak akan mungkin dapat berubah dengan mudah begitu 
saja. Pasangan masing-masing belum tentu akan dapat meninggalkan 
kebiasaan buruknya hanya dengan ucapan, nasihat, dan lain sebagainya. 
Dalam memperbaikinya pasti akan membutuhkan banyak waktu. Hal ini 
harus disadari sebagai bagian dari usaha pembentukan kepribadian 
seseorang. 

6. Tidak Menempatkan Kesalahan Sesuai dengan Porsi 
yang Sebenarnya 

Di antara kesalahan yang kadang terjadi pada sebagian orang ketika 
berusaha memperbaiki kesalahan orang lain adalah ketika keliru dalam 
mengukur tingkat kesalahan orang tersebut. Baik dengan sikap terlalu 
merendahkannya ataupun terlalu mengagungkannya. Sangat sedikit sekali 
orang yang mampu bersikap benar dan sesuai dengan ukurannya yang 
tepat dalam menyikapi kesalahan orang lain. Sebagian orang ada yang 
terlalu meremehkan kesalahan yang sebenarnya tergolong kesalahan besar. 
Selanjutnya ada pula yang tidak mampu mengatasi suatu kesalahan dengan 
cara yang tepat dan benar padahal jenis kesalahannya tergolong sederhana. 
Atau dengan kata lain ia sangat menganggap sepele usaha perbaikan 
kesalahan, karena ia menganggapnya sebagai sebuah kesalahan yang sepele 
dan sama sekali tidak membutuhkan komentarnya. Sebaliknya, ada 
sebagian orang yang berusaha membesar-besarkan kesalahan yang 
sebenarnya kecil dan sepele. Sehingga sikapnya itu membuatnya berlaku 
sangat kasar. Hal yang wajib disadari oleh seorang manusia yang berakal 
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dan muslim yang memiliki kesadaran adalah memandang suatu 
permasalahan dengan sudut pandang yang jelas dan seimbang. Tidak 
menganggap remeh persoalan yang besar dan tidak membesar-besarkan 
persoalan yang sebenarnya sepele. Allah SWT berfirman,  

ô‰s% Ÿ≅ yè y_ ª!$# Èe≅ ä3Ï9 &™ó© x« #Y‘ ô‰s% ∩⊂∪     

“Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap 
sesuatu.” (QS. Ath-Thalaq (65): 3)  

Hendaknya seseorang memiliki sudut pandang pertengahan yang 
bersumber dari sikap pertengahan ajaran Islam dan umatnya. Islam adalah 
agama pertengahan, tidak bersikap berlebih-lebihan dan juga tidak 
bersikap mengurang-ngurangi sesuatu. Seorang Muslim itu semestinya 
memandang sesuatu dengan sudut pandang pertengahan (adil). Allah SWT 
berfirman,  
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“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), 
umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 
manusia.” (Qs. Al Baqarah (20: 143) 

Selain itu ada pula beberapa jenis kesalahan yang sebaiknya kita 
bersikap mendiaminya saja. Juga ada beberapa jenis kesalahan yang tidak 
dapat diluruskan. Kita harus bersikap dengan sikap yang jelas dan tegas. 
Seorang muslim yang memandang suatu kesalahan dengan pandangan 
yang menipu tidak akan dapat mengetahui kadar sebuah kesalahan, agar 
menjadi acuan bagi dirinya dalam menyikapinya. Sehingga yang terjadi 
adalah keburukan yang didapat akan lebih banyak dari maslahat yang 
dikehendakinya. Atau bisa jadi ia malah akan memperburuk keadaan, 
padahal ia mengira keadaan akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu 
dalam Islam ada istilah yang disebut dengan “fiqih prioritas”, yaitu 
mengetahui sesuatu yang lebih utama untuk diikuti, dan 
mempertimbangkan antara maslahat (akibat positif) dan mafsadah (akibat 
negatif) yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau ketika 
memperbaiki suatu kesalahan. 

Dari Ummul Mukminin Aisyah RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah 
pernah bersabda kepadaku,  

“Jika saja aku tidak khawatir akan terjadi kekufuran pada kaummu,13 

maka aku akan hancurkan ka’bah dan akan aku bangun kembali 
dalam bentuk seperti Ibrahim pertama kali membangunnya. 
Sesungguhnya bangsa Quraisy ketika membangun baitullah; mereka 

                                                      
13

 Maksudnya adalah mereka akan dekat pada kekufuran dan dikhawatirkan akan timbul fitnah 
pada mereka. 
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tidak membangunnya secara tuntas.14 Aku jadikan ka’bah sebagai 
peninggalan.”15 

Imam An-Nawawi Rahimahullah mengomentari hadits di atas, “Pada 
hadits ini terdapat dalil mengenai kaidah-kadiah beberapa hukum. Di 
antaranya adalah jika ada beberapa maslahat yang saling berbentrokan, 
atau jika maslahat berbentrokan dengan mafsadah (kerusakan), sedangkan 
menyatukannya dengan cara melaksanakan maslahat dan meninggalkan 
mafsadah tidak mungkin terwujud, maka hendaknya mendahului yang 
lebih penting terlebih dahulu. Kaitannya dengan konteks hadits di atas, 
Rasulullah memberitahukan bahwa menghancurkan ka’bah dan 
mengembalikan bentuknya seperti yang dahulu dibangun oleh Ibrahim AS 
adalah sebuah maslahat. Akan tetapi maslahat tersebut berbentrokan 
dengan mafsadah yang lebih besar darinya, yaitu kekhawatiran akan fitnah 
yang mungkin akan timbul pada mereka yang baru saja memeluk Islam. 
Kekhawatiran tersebut timbul karena mereka yang baru saja memeluk 
Islam meyakini keistimewaan yang terdapat dalam bangunan ka’bah. Jika 
bangunan ka’bah tersebut dirombak maka mereka sangat tidak akan 
menyetujui tindakan tersebut. Akhirnya Rasulullah pun memilih untuk 
tidak melakukan perombakan pada bangunan ka’bah. Seorang ulama 
berkata, ‘Baitullah dibangun sebanyak lima kali. Ia pernah dibangun oleh 
para malaikat, Nabi Ibrahim AS, kemudian suku Quraisy. Rasulullah SAW 
juga pernah ikut andil dalam pembangunan ka’bah ini ketika beliau 
berumur tiga puluh lima tahun. Ada yang mengatakan umur beliau ketika 
itu adalah dua puluh lima tahun. Ketika itu beliau sempat jatuh ke tanah, 
yaitu ketika beliau tergelincir oleh kain yang dikenakannya. Kemudian 
pembangunan ini diteruskan oleh Ibnu Zubair dan dilanjutkan kembali 
oleh Al Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hingga sekarang pembangunan versi 
Al Hajjaj masih terus disempurnakan.’ Para ulama menyebutkan bahwa 
Harun Ar-Rasyid pernah bertanya kepada Malik bin Anas tentang 
kemungkinan menghancurkan ka’bah dan mengembalikan bentuk 
bangunan seperti yang dibangun oleh Ibnu Zubair dahulu, sesuai dengan 
yang disebutkan pada hadits-hadits Rasululah. Malik kemudian berkata, 
‘Allah telah menasihatimu wahai Amirul mukminin agar engkau tidak 
menjadikan baitullah ini sebagai barang mainan para raja. Tidak seorang 
pun boleh merombak ka’bah kemudian membangunnya kembali. Hal ini 
hanya akan menyebabkan kharisma baitullah hilang dari jiwa setiap 
orang.’”16    

Jadi, terdapat beberapa kesalahan yang dapat anda abaikan jika dalam 
berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut hanya akan 
menyebabkan timbulnya kemungkaran yang lebih besar dan lebih 
berbahaya. Seorang manusia, dengan kecerdasan dan kecerdikannya 

                                                      
14

 Maksudnya tidak menyelesaikan pembangunannya secara sempurna. 
15

 Hadits dengan menggunakan lafazh seperti ini diriwayatkan oleh Muslim (1333). Hadits ini 
juga diriwayatkan pula oleh Bukhari (1506), Malik (802), Ibnu Hibban (3815), dan yang lainnya 
dengan menggunakan lafazh yang serupa. 

16
 Shahih Muslim bi Syarah An-Nawawi (V/102, 103), cetakan Darul Hadits. 
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hendaknya mengetahui hal-hal seperti ini. Dengan akalnya ia akan mampu 
mengira-ngira suatu permasalahan dan akan dapat mempertimbangkan 
antara maslahat dan mafsadah yang timbul jika ia melakukan suatu hal.17 
Jika ditermukan suatu permasalahan yang membingungkan; hendaknya 
bertanya kepada mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang memadai 
dan memiliki mata hati. Jangan pernah sombong jika kita telah mengetahui 
suatu kebenaran. Sesungguhnya orang yang benar-benar bodoh adalah 
orang yang mengira dirinya orang yang berilmu padahal ia adalah orang 
yang bodoh. Atau, orang yang mengira bahwa dirinya mengetahui padahal 
ia tidak mengetahui sama sekali. Orang inilah yang disebut sebagai orang 
yang sombong yang merasa dirinya dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang dilontarkan kepada orang yang berilmu.  

7. Ketika Berusaha Memperbaiki Kesalahan Tidak 
Memperhatikan Umur Orang yang Berbuat Kesalahan 
Tersebut 

Kita sering melakukan kekeliruan ketika kita tidak memperhatikan 
umur orang yang sedang kita usahakan memperbaiki kesalahannya, atau 
orang yang sedang kita tangani permasalahan yang sedang dihadapinya. 
Hal ini sangatlah membahayakan, karena cara mengatasi kesalahan yang 
dilakukan oleh seorang anak kecil berbeda dengan cara mengatasi 
kesalahan orang yang sedang menginjak masa puber, begitupula dengan 
orang yang telah dewasa. 

Karakteristik tingkatan umur setiap manusia memiliki keistimewaan 
dan kelebihan masing-masing. Jika kita gagal menempatkan diri dengan 
tepat terhadap masing-masing tingkatan umur yang berbeda-beda itu maka 
kita akan terjebak dalam persoalan yang lebih besar dari itu. Kita juga tidak 
akan dapat menyelesaikan misi tersebut dengan sukses. 

Contohnya saja seorang anak kecil, ia membutuhkan perlakukan yang 
dipenuhi dengan rasa kasih sayang, cinta, dan rasa melindungi dari kita. Ia 
tidak akan dapat menerima perbaikan kesalahan yang ia lakukan jika 
caranya menggunakan kekerasan, perintah, ataupun larangan. Jika kita 
tidak pandai mencari cara yang tepat maka anak tersebut malah akan 
menentang dan akan melakukan kebalikan perbuatan dari yang kita 
perintahkan. Selain itu, pada masa kanak-kanak terdapat beberapa 
kesalahan yang menurut mereka kecil akan tetapi orang-orang dewasa 
menganggapnya sebagai sebuah kesalahan besar yang harus diperbaiki. 

                                                      
17

 Ibnul Qayyim Rahimahullah menyebutkan urutan cara memperbaiki suatu kemungkaran: 
- Menghapuskannya secara keseluruhan 
- Menekan, meminimalisasi, dan menghilangkan kemungkaran. 
- Munculnya kemungkaran yang lebih sedikit dari kemungkaran yang telah ada. 
- Munculnya kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang telah ada. 

Dua nomor yang pertama tidak diragukan lagi dalam syariat. Sedangkan nomor yang ketiga 
adalah hasil ijtihad. Adapun yang nomor empat tidak ada yang meragukan keharamannya. Artinya, 
tidak diperbolehkan merubah atau menghapus suatu kemungkaran jika setelah menghapuskannya akan 
timbul kemungkaran yang lebih besar darinya. 
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Padahal pada periode seperti mereka ini tidak diwajibkan bagi kita 
mengomentari perbuatan mereka. Pembahasan tentang hal ini akan kami 
lanjutkan pada pembahasan selanjutnya.  

Begitupula jika kita memperlakukan anak-anak yang telah memasuki 
usia puber dengan perlakukan seperti ketika memperlakukan anak-anak 
yang masih kecil. Memberikan perintah atau melarangnya dengan cara 
yang tidak tepat, yaitu memperlakukan mereka seperti masih anak kecil 
hanya akan menambah masalah dan akan berdampak negatif bagi 
perkembangan psikologisnya. Masa puber adalah masa di mana sang anak 
mengalami masa transisi perubahan yang menentukan. Pada masa ini anak 
laki-laki akan merasa dirinya sudah menginjak usia seorang laki-laki 
dewasa yang memiliki tanggungjawab. Ia merasa berhak diperlakukan 
seperti layaknya seorang laki-laki dewasa, bukan lagi seorang anak kecil 
meski umurnya masih terbilang masih kecil. Terkadang karena kita 
menganggap umurnya masih kecil kita masih suka bermain-main dengan 
ucapannya. Kita tidak boleh mengabaikan perasaannya yang merasa 
dirinya telah memasuki usia dewasa. Kita harus memperlakukan dirinya 
sebagaimana perlakuan kita terhadap orang dewasa, sehingga secara tidak 
langsung kita telah menanamkan rasa percaya diri kepada dirinya. Kita 
tidak diperbolehkan berlaku kasar dan keras terhadap anak yang masih 
berada pada masa umur yang menentukan ini.  

Jika kita tidak pandai memahami psikologi anak pada masa puber ini 
dan tidak mengetahui teknik bermuamalah dengan mereka maka kita tidak 
akan dapat mengatasi kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Kita juga 
terkadang akan mengalami bentrokan dengan mereka jika kita 
memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan orang yang sudah 
dewasa.  

Begitupula ketika berinteraksi dengan orang-orang yang sudah 
memasuki usia lanjut. Pada usia ini mereka berada pada kondisi tersendiri 
yang harus dihadapi dengan dengan teknik beragam. Contohnya adalah 
ketika mengatasi kesalahan yang terjadi dalam rumah. Mengatasinya harus 
mempertimbangkan sikap hormat dan menganggap mereka sebagai orang 
yang memiliki kedudukan yang agung. Seperti yang dicontohkan oleh 
Ibrahim ketika menasihati ayahnya dan menyerunya meninggalkan 
sesembahan terhadap berhala. Ibrahim menasihati ayahnya dengan ucapan 
yang sangat menyentuh hati. Ia memulai nasihatnya dengan ucapan, 
“Wahai ayahanda!”. Nasihat ini disebutkan dalam firman Allah,  
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“Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al 
Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat 
membenarkan lagi seorang Nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada 
bapaknya, ‘Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu 
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yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong 
kamu sedikit pun?’” (QS. Maryam (19): 41-42) 

Setiap kali menasihati ia selalu menggunakan kata “Wahai ayahanda!” 
Kata ini adalah sebuah seruan yang murni bersumber dari hati agar 
ayahnya itu dapat menerima petunjuk hidayah. Kata ini juga menunjukkan 
sikap hormatnya terhadap diri sang ayah. Pada kata tersebut sama sekali 
tidak tercium adanya aroma kesombongan dari diri Ibrahim. Bahkan, yang 
ditemukan adalah aroma kekhawatiran dan kasih sayang yang mendalam 
atas keselamatan ayahnya. Sikap ini sama sekali sangat bertentangan 
dengan yang dilakukan oleh sebagian orang. Ketika mereka mendapatkan 
orang yang lebih dewasa dari mereka melakukan kesalahan, mereka 
bersikap kasar dan membuatnya merasa terhina di hadapan orang banyak. 
Nasihat yang kasar seperti ini hanya menumbuhkan benih permusuhan. 
Orang yang melakukan kesalahan tersebut sama sekali tidak akan dapat 
memetik manfaat dari apa yang mereka nasihatkan. 

8. Hanya Memperbaiki Secara Zhahiriyah dan Tidak 
Berusaha Memperbaiki Akar Penyebab Timbulnya 
Kesalahan  

Di antara kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika 
berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan orang lain adalah 
ketidaktahuan kita secara detail sebab-sebab timbulnya kesalahan-
kesalahan tersebut. kita hanya berusaha memperbaiki hal-hal yang bersifat 
zhahiriyah saja. Kita mengira itulah sebab-sebab utama terjadinya 
kesalahan-kesalahan tersebut. contohnya adalah ketika seorang ayah atau 
seorang pengajar hendak memperbaiki kesalahan seorang anak kecil yang 
telah mencuri. Mereka berusaha mengatasinya dengan cara memberikan 
hukuman yang keras dan dapat membuat anak tersebut takut mengulangi 
perbuatan itu lagi. Sikap mereka ini adalah sikap yang hanya dapat 
mengatasi zhahir permukaan dari kesalahan itu saja. Mereka tidak 
berusaha mencari tahu sebab-sebab yang memotivasi sang anak melakukan 
perbuatan mencuri. Bisa jadi anak tersebut mencuri karena ia tidak 
mendapatkan uang jajan yang sesuai dan mencukupi. Atau, bisa jadi 
penyebab utamanya adalah karena sang anak pernah melihat perbuatan ini 
dilakukan oleh salah seorang kawannya yang sudah lebih dewasa darinya 
atau kawannya yang dijadikan sebagai panutan olehnya.18  

Bisa jadi penyebab yang memotivasi anak kecil tersebut melakukan 
perbuatan mencuri karena ia tidak memahami hak-hak orang lain. 
Kesalahan seperti ini terkadang terjadi pada sebagian orangtua. Yaitu ketika 
sang anak melakukan perbuatan yang merugikan hak orang lain di 
hadapan mereka, mereka sama sekali tidak memberitahukan kepada anak 

                                                      
18

 Atau bisa jadi sikap tersebut timbul karena sinetron ataupun film yang pernah ditontonnya di 
layar televisi. Televisi telah banyak mempertontonkan perbuatan-perbuatan kriminal dan mengisahkan 
kisah-kisah kriminal secara mendetail. Padahal hal tersebut akan berpengaruh, baik bagi orang dewasa 
ataupun anak-anak.  
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tersebut bahwa perbuatan merugikan hak orang lain tidaklah 
diperbolehkan. Atau sebaliknya, tidak diperbolehkan pula orang lain 
merugikan atau menyerang hak dirinya (anak tersebut). Sejak anak masih 
usia dini, orangtua harus mampu mendidik anaknya untuk menghormati 
hak-hak orang lain. Anak tersebut harus memahami larangan memberikan 
tekanan atau merampas hak orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Jika 
orang tua telah mendidik dengan benar niscaya sang anak akan memahami 
bahwa ia tidak memiliki hak apapun atas barang milik orang lain. 
Sebaliknya, orang lain pun tidak memiliki hak apapun atas barang-barang 
yang dimilikinya. 

Kesimpulan 

Kita harus benar-benar memberikan perhatian terhadap sebab-sebab 
utama terjadinya berbagai kesalahan untuk dapat memperbaikinya dengan 
baik. Karena, jika kita telah memperbaiki penyebab utama timbulnya 
kesalahan tersebut maka berarti kita telah memperbaiki kesalahan tersebut 
secara hakiki, bukan hanya memperbaikinya secara formalitas saja. 
Memperbaiki kesalahan secara zhahiriyah saja tidak dianggap sebagai 
usaha perbaikan yang hakiki dan tidak dianggap telah memberikan solusi 
hingga akar permasalahan-permasalahan tersebut.  

Usaha perbaikan seperti itu berbeda dengan usaha perbaikan pada 
kesalahan yang ditemukan adanya indikasi udzur dari pelakunya. Adanya 
udzur pada orang yang melakukan kesalahan biasanya jenis kesalahan 
yang dilakukannya itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi kesalahan tersebut 
dapat dikategorikan sebagai kesalahan yang tidak disengaja, atau dapat 
dikategorikan sebagai kesalahan-kesalahan yang tidak berkenaan dengan 
masalah akhlak atau moral. Motivasi kesalahan-kesalahan itu dapat kita 
ketahui dengan cara mengetahui kondisi kehidupan pelaku tersebut 
sehingga ia terpaksa melakukan perbuatan salah itu. Sedangkan kesalahan-
kesalahan yang tidak berkenaan dengan masalah akhlak maka kita tidak 
perlu mencari tahu motivasinya. Akan tetapi yang perlu kita cari tahu 
adalah sebab-sebab yang tersembunyi di balik kesalahan tersebut, dengan 
harapan agar kita dapat memperbaikinya dengan baik. Sehingga usaha 
perbaikan hingga ke akar-akar permasalahannya akan dapat dicapai 
dengan sempurna. Selain itu, ada beberapa hukuman yang dapat 
diterapkan bagi para pelaku kesalahan yang bukan termasuk kesalahan 
akhlaqi (moral) yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Kita tidak 
boleh menganggap remeh hukuman ini. Hukuman ini harus bersumber 
dari pihak penguasa (pemerintah). Sikap meremehkan hukuman terhadap 
mereka sama saja menyia-nyiakan kehidupan setiap individu dan 
masyarakat ini. 

Adapun kesalahan-kesalahan orang dewasa yang hukumannya belum 
ditetapkan, contohnya hukuman bagi orang yang berdusta, maka cara 
menghadapiya adalah dengan menasihati mereka secara ikhlas dan 
memberikan pendidikan keimanan yang kokoh kepadanya. Hal yang paling 
penting diperhatikan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan seperti itu 
adalah pendidikan keimanan dan pendidikan akhlak (moral). Kedua 
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orangtua hendaknya harus memahami pentingnya pendidikan keimanan 
dan akhlak kepada anak-anak sejak usia dini dan memahami pula bahaya 
meremehkan pendidikan tersebut terhadap anak-anaknya. Allah SWT 
berfirman,  
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” 
(QS. At-Tahrim (66): 6) 

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda,  

“Sesungguhnya Allahlah yang berlaku sebagai penanya terhadap 
setiap pemimpin akan apa yang dipimpinnya. Ia telah menjaga 
amanah dengan baik atau telah menyia-nyiakannya. Hingga 
akhirnya Allah juga akan bertanya kepada seorang laki-laki akan apa 
yang telah dilakukannya terhadap keluarganya.”19 
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 HR. Ibnu Hibban, dianggap shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami’ Ash-Shaghir. 
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Beberapa Kesalahan Ketika 
Memperbaiki Kesalahan Anak 

1. Berlaku Kasar dan Keras Terhadap Anak 

Sebagian orang mengira bahwa menggunakan cara kekerasan dan 
kasar adalah sebuah solusi yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan 
anak-anak. Ada yang mengatakan bahwa kekerasan akan menjadikan anak 
takut terhadap hukuman, sehingga sang anak tidak akan berani melakukan 
perbuatan salah. Di sini kami harus menjelaskan suatu hal penting, yaitu 
terdapat perbedaan antara hukuman terhadap anak-anak kecil dengan cara 
kekerasan dan kasar ketika memberikan hukuman. Hukuman dapat 
dilakukan dengan cara yang beragam. Cara memberikan hukuman bukan 
hanya ada satu saja. Memberikan hukuman dengan cara memukul sebagai 
salah satu cara dalam memberikan hukuman tidak harus memukul sang 
anak dengan cara yang kasar dan keras. Ada syarat-syarat tertentu dalam 
memukul anak. Memukul anak kecil tidak seperti memukul binatang. 
Bahkan, terhadap binatang pun Rasulullah memerintahkan kepada kita 
untuk mengasihi mereka.  

Jika Islam telah mengakui bahwa memukul adalah salah satu cara 
memberikan hukuman kepada anak kecil, maka Islam juga telah 
memberikan batasan-batasan berupa persyaratan dengan membedakan 
umur dan sebab-sebab dilakukannya perbuatan salah. Contohnya adalah 
ketika Rasulullah SAW bersabda,  

“Ajarkanlah anak-anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun, 
dan pukullah mereka ketika mereka berusia sepuluh tahun, serta 
pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka.”20  

Memukul anak disyaratkan jika mereka telah berusia sepuluh tahun. 
tidak diperkenankan memukul anak di bawah usia tersebut. Pukulan itu 
harus dilakukan dengan cara yang lembut dan mendidik agar sang anak 
tidak lupa dan tidak bermalas-malasan untuk melakukan shalat. Jangan 
memukul anak dengan pukulan yang keras dan menyakitkan. Di antara 
syarat memukul anak adalah tidak memukul bagian-bagian yang sensitif. 
Seperti memukul pada bagian wajah, perut, kepala, dan bagian sensitif 
lainnya. Alasannya adalah karena pukulan pada bagian-bagian tubuh 
tersebut akan menyebabkan sang anak merasa sangat sakit sekali. 
Hendaknya kita memukul bagian tangan sang anak saja. Larangan 
memukul pada bagian wajah kepada anak kecil adalah disebabkan pukulan 
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 HR. Ad-Darami (1403), Ibnu Khuzaimah (1002), dan Al Hakim (948), ia menganggapnya 
shahih. 
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bagian tersebut sama halnya penghinaan terhadap kemuliaan seorang 
manusia. Memukul pada bagian ini sama sekali tidak diridhai oleh Allah. 
Pada hadits Rasulullah SAW disebutkan, “Janganlah memukul bagian 
wajah dan janganlah menjelek-jelekkan….”21  

Hadits di atas meski khusus menceritakan tentang sikap seorang suami 
terhadap istrinya, akan tetapi pada umumnya hadits ini menjelaskan bahwa 
memukul bagian wajah tidaklah diperbolehkan. Hal itu disebabkan karena 
sikap tersebut sama saja menjelek-jelekkan dan menghina. Perbuatan ini 
juga sama halnya menghina kemuliaan seorang manusia. Merendahkan 
ataupun menghina seseorang bukanlah tujuan dari hukuman yang 
disyariatkan dalam ajaran Islam. Tujuan adanya hukuman adalah 
meluruskan sikap dan perilaku seseorang. Sebagian orang mengira bahwa 
yang dikehendaki oleh ajaran Islam adalah bersikap keras terhadap anak-
anak agar mereka mau mentaati perintah. Persepsi seperti ini sama sekali 
tidak benar. Sikap yang paling utama dalam memperlakukan anak-anak 
kecil adalah bersikap kasih, menunjukkan rasa cinta dan sayang kita 
kepada mereka, sehingga ia dapat merasakan kasih sayang dari orang-
orang sekitarnya, khususnya dari kedua orang tua. Rasulullah pernah 
memberikan contoh yang sangat indah kepada kita dalam hal mencintai 
anak-anak, bersikap lembut dan ihsan terhadap mereka. Abu Buraidah 
berkata, “Suatu ketika Rasulullah memberikan pidato kepada kami. 
Kemudian datang Hasan dan Husain yang membawa dua buah kain yang 
berwarna merah. Mereka berdua berjalan menapaki jalan. Lantas 
Rasulullah SAW turun dari atas mimbar beliau dan membawa keduanya. 
Beliau meletakkan keduanya di hadapan beliau. Lalu bersabda, “Maha 
benar Allah yang telah berfirman, ‘Sesungguhnya hartamu dan anak-
anakmu hanyalah cobaan (bagimu).’ Aku memandang dua anak kecil yang 
berjalan dan menapaki jalan ini. Aku tidak bersabar ingin mengakhiri 
ceramahku untuk mengangkat keduanya.”22  

Dari Abu Hurairah RA, beliau SAW bersabda, “Suatu ketika kami 
melakukan shalat isya bersama Rasulullah SAW. ketika beliau sujud, Hasan 
dan Husain melompat ke atas punggung beliau. Lalu beliau mengangkat 
tangan dan meraih keduanya dengan tangan beliau itu dari belakang. 
Rasulullah meraih keduanya dengan hati-hati kemudian meletakkannya di 
atas lantai. Ketika beliau kembali meneruskan shalat keduanya (Hasan dan 
Husain) kembali melakukan hal serupa hingga beliau SAW selesai 
melaksanakan shalat. Beliau lantas mendudukkan keduanya pada kedua 
paha beliau.” Abu Hurairah melanjutkan, “Aku pun lalu menghapiri beliau 
dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengembalikan mereka 
ke rumah mereka?’” Beliau kemudian menurunkan keduanya perlahan-
lahan dan berkata kepada keduanya, “Kembalilah kepada ibu kalian.” Abu 
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Hurairah berkata, “Cahaya bayangan tubuh kedua anak tersebut masih 
terlihat hingga mereka masuk ke dalam rumah.”23  

Itulah bentuk sikap kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak 
kecil. Sikap rahmat ini beliau wariskan kepada para sahabat beliau. 
Contohnya adalah Umar bin Khaththab RA yang dikenal sebagai orang 
yang berwatak keras. Suatu ketika Al Aqra’ bin Habis masuk ke dalam 
rumahnya dan mendapatkan Umar sedang mencium salah seorang 
anaknya. Al Aqra’ bin Habis takjub dengan apa yang dilihatnya. Ia 
kemudian berkata kepada Umar, “Apakah engkau menciumi anak-anak 
kecil? Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, tidak satu pun 
yang pernah aku cium.” Umar lalu menjawab, “Apa yang akan aku 
lakukan jika Allah mencabut kasih-Nya dari hatimu?” 

Rahmat adalah sebuah akhlak seorang muslim, seperti halnya sifat adil 
dan ihsan. Allah SWT berfirman mengenai Rasul-Nya,  

!$ tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪     

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al Anbiya (21): 107) 

Agama kita adalah agama rahmat (kasih sayang). Begitupula dengan 
undang-undang kita adalah undang-undang yang berisikan rahmat. Dalam 
sebuah hadits shahih disebutkan,  

“Orang yang pengasih akan dirahmati (dikasihi) oleh Allah. Bersikap 
kasihlah terhadap penduduk muka bumi ini, maka penghuni langit 
niscaya akan merahmatimu.”24   

Secara umum, para ahli ilmu tarbiyah (pendidikan) tidak 
membenarkan cara kasar dan keras dalam mendidik anak, karena cara 
tersebut hanya akan membahayakan tubuh dan akhlak seorang anak. 
Bahaya ini akan terus berlanjut sepanjang umurnya. Hal ini seperti yang 
ditegaskan oleh Ibnu Khaldun –seorang pelopor ilmu sosial-, ia berkata 
dalam kitab Mukaddimah miliknya, “Para pengajar, raja, atau para 
pembantunya yang menggunakan cara pendidikan yang keras dan kasar 
hanya akan membuat kejiwaan anak tertekan. Cara ini juga akan 
melenyapkan daya kreativitasnya, membuatnya malas, dan membuatnya 
gampang berdusta dan berbuat buruk. Hal itu disebabkan karena mereka 
takut mendapat perlakukan keras. Cara seperti ini juga akan 
mengajarkannya pandai membuat makar dan tipu daya. Sehingga lambat 
laun hal ini akan membut sang anak terbiasa dan akan terbentuk menjadi 
sebuah tabiat pada kepribadiannya. Sehingga makna kemanusiaan pada 
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 Dengan lafazh seperti ini diriwayatkan oleh Al Hakim (7274) dan dianggap shahih olehnya. 
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dirinya akhirnya menjadi rusak. Orang yang berlaku kasar akan 
membebani orang yang dikasarinya. Orang tersebut akan menjadi lemah 
dalam menggapai kemuliaan dirinya dan keluarganya. Hal itu disebabkan 
karena semangat dalam dirinya telah lenyap. Di waktu yang sama ia juga 
tidak akan berdaya meraih fadhilah-fadhilah dalam kehidupan ini dan 
tidak berdaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sikap kasar hanya 
akan merubah dan menelantarkan jiwa seseorang dari tujuannya yang 
hakiki dan sifat kemanusiaannya.25 

Sesungguhnya cara yang zhalim dan kekerasan bukanlah cara yang 
mendidik dan selamanya tidak akan pernah dianggap sebagai cara yang 
mendidik. Cara seperti itu adalah bukti akan ketidakmampuan seseorang 
dalam mendidik anak. Agar anda dapat bermuamalah dengan anak-anak 
kecil dengan cara yang benar dan tepat, anda harus pandai membaca dan 
memahami kehidupan sang anak dan perkembangan psikologi mereka. 
Begitupula anda harus dapat memahami sifat-sifat dan perkembangan usia 
mereka, agar anda dapat memahami tabiat dan watak kepribadian mereka. 
Tidak hanya itu, anda juga harus memiliki sikap sabar, karena kesabaran 
adalah sifat yang indah. Anda juga harus bersikap kasih, karena sifat kasih 
adalah salah satu akhlak Islam yang paling agung.  

2. Tidak Menghargai Kemampuan Berfikir Anak  

Sebagian orangtua ada yang menanggapi hasil karya anaknya dengan 
cara merendahkan dan meremehkannya. Ia tidak menghargai pendapat 
dan pemikiran anaknya. Mungkin terkadang ia bahkan menertawai ucapan 
sang anak. Hal ini meski tidak banyak memberikan dampak bagi para 
orangtua, akan tetapi ia akan memberikan dampak yang membahayakan 
bagi anak-anak mereka di masa yang akan datang. Mereka akan melihat 
anak-anak mereka memiliki penyakit tidak percaya diri akibat ejekan dan 
tertawaan ayah atau ibu mereka. Kekuatan berfikir anak tersebut pun 
melemah. Ia tidak dapat berusaha berfikir dan membuat inovasi berupa 
sebuah karya baru.   

Contohnya, jika seorang anak menulis bait-bait syair puisi. Terkadang 
kita mendapatkan sang anak menulis bait-bait tersebut secara tidak teratur 
dan berantakan. Akan tetapi tanpa kita sadari sebenarnya sang anak merasa 
senang dan bangga terhadap dirinya dengan tulisan bait-bait syair puisi 
tersebut. Ketika sang anak memberitahukan hasil karnyanya itu kepada 
kedua orang tuanya, orang tua mereka malah menertawakannya dan 
berkata, “Sesungguhnya bait-bait yang kamu tulis ini tidak teratur dan 
semrawut.” Tidak diragukan lagi pasti sang anak akan merasa kecewa dan 
rendah diri akibat ucapan orang tuanya itu. Orang tua anak inilah yang 
menjadi penyebab dan bertanggung jawab atas lumpuhnya talenta yang 
sebenarnya ada pada diri anak tersebut. Sikap yang benar yang harus 
dilakukan oleh kedua orangtua terhadap anak mereka dan hasil karya 
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mereka adalah dengan terus memberikan motivasi kepadanya dan memuji 
karyanya itu. Hendaknya orang tua berkata kepada anaknya, 
“Sesungguhnya bait-bait syair puisi yang kamu tulis sangat bagus, akan 
tetapi perlu ada sedikit pembenahan dan perbaikan.” Baru setelah itu orang 
tua mengarahkan sang anak dengan cara yang benar mengenai cara 
menulis syair. Orang tua harus terus mendorong sang anak agar terus 
menulis bait-bait syair setiap kali sang anak memiliki inspirasi. Yaitu 
dengan cara banyak mengunjungi perpustakaan dan banyak membaca 
bait-bait syair yang berkualitas. Sang anak juga harus didorong mengenal 
para penyair terkenal dan mendorong mereka untuk pandai belajar dari 
pengalaman dan usaha mereka. 

Memberikan dorongan semangat kepada anak adalah hal yang sangat 
penting sekali. Hal yang juga bermanfaat bagi seorang anak adalah 
meminta kepada sang anak melakukan sesuatu hal yang diyakini sang anak 
dapat melakukannya. Orang tua harus memuji hasil pekerjaannya itu. Jika 
kita melakukan hal seperti ini berarti kita telah menanamkan rasa percaya 
diri pada diri sang anak, dan mendidik mereka agar tidak plin-plan dan 
ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. 

Sesungguhnya harus disadari bahwa seorang anak kecil itu banyak dan 
sering melakukan kesalahan ketika mempelajari sesuatu. Sang anak harus 
dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya, bukan malah 
mendapatkan hukuman, ejekan, ataupun hinaan. Terkadang sebuah 
kesalahan menunjukkan kemuliaan dan kecerdasan sang anak, bukan 
menunjukkan kebodohan dirinya. Contohnya adalah seorang anak kecil 
yang berusaha menggambar. Ia kemudian membuat unsur-unsur dan 
rangka dari gambar tersebut. Akan tetapi kemudian ia melakukan 
kesalahan ketika membentuk gambar tersebut secar utuh. Akhirnya ia 
hanya membuat gambar yang tidak jelas. Anak ini sama sekali tidak 
dianggap telah melakukan kesalahan, akan tetapi kesalahan itu 
menunjukkan kecerdasannya, karena ia telah berhasil melampaui 
pemikiran anak-anak sebayanya dalam memahami unsur-unsur yang ada 
pada sebuah karya seni. Lalu sang anak membuat gambaran sebuah tema 
secara utuh. Akan tetapi karena ia memiliki pengalaman yang minim, 
gambar unsur-unsur tema tersebut tidak digambarkannya dengan baik, 
atau bisa jadi gambaran sebagian unsur gambar tersebut tidak dibuatnya 
dengan sempurna. Meski demikian kita harus memuji usahanya itu. Kita 
harus memahami bahwa anak ini adalah anak yang memiliki bakat dan 
talenta, untuk kemudian kita arahkan dengan baik tanpa menyakiti dan 
menghina anak tersebut. Kita harus dapat menghargai hasil karya, 
kemampuan akal, dan cara berfikir sang anak. Kita tidak boleh 
menghinanya. Kita harus dapat mengarahkan bakatnya dengan baik.  

Penjelasan di atas adalah penjelasan mengenai sikap terhadap anak 
yang belum memasuki usia puber. Jika seorang anak telah memasuki masa 
puber, biasanya ia lebih banyak membutuhkan penghargaan dari kita. Kita 
juga harus pandai memilih cara yang lebih sensitif dalam menyikapi anak 
yang telah memasuki usia puber ini. Akibat perubahan psikologi dalam diri 
anak yang telah memasuki usia puber, maka ia akan merasa dirinya telah 
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dewasa dan ingin orang-orang dewasa memperlakukan mereka sebagai 
orang dewasa.  

Jika seorang anak yang telah memasuki usia puber melakukan suatu 
kesalahan, kita tidak boleh memukulnya, mengatakan akalnya lemah, dan 
menghina kemampuannya. Sikap seperti itu akan menimbulkan bahaya 
yang sangat. Yang harus kita lakukan adalah menghormati dan 
menghargai pemikiran dan cara berfikirnya. Kita harus pandai membuat 
dirinya mau bertukar fikiran dengan kita. Kita juga harus dapat membuat 
dirinya merasa sebagai bagian dari komponen keluarga yang berhak 
dihormati dan dihargai pendapat-pendapatnya. Kesalahan yang dilakukan 
oleh anak yang telah memasuki usia puber harus disikapi dengan hati-hati. 
Tidak boleh kita menganggap bodoh dan menghina pendapatnya. Kita 
harus senantiasa memahami bahwa seorang anak yang telah memasuki 
masa usia puber akan lebih sensitif dari masa sebelumnya. Meski demikian, 
pada masa puber ini daya kreativitas sang anak akan lebih menonjol. Pada 
masa ini hasil-hasil kreativitas sang anak akan lebih tampak ke permukaan. 
Bakat dan talenta mereka mulai tampak terlihat jelas. Orangtua harus 
pandai membantu anak yang baru memasuki usia puber agar dapat 
berinteraksi dengan lingkungannya yang baru dengan baik. Orang tua 
harus dapat membekalinya dengan sikap tidak mau bergantung pada orang 
lain. Semua itu dapat terwujud dengan cara memberikan motivasi 
kepadanya dan memberikannya beberapa tugas pekerjaan rumah yang 
dianggap dapat dilaksanakannya dengan baik. 

3. Menyuap Anak 

Yaitu sikap orangtua yang terbiasa dan terus menerus menyuap anak 
untuk melakukan hal yang diinginkannya dan yang diinginkan orangtua. 
Contohnya ketika ibu sang anak berkata kepadanya, “Jika kamu 
menghentikan tangisanmu maka ibu akan memberikanmu cokelat.” 
Menggunakan cara seperti ini secara terus menerus akan menimbulkan 
dampak yang berbahaya bagi sang anak. Cara seperti ini tidak layak 
dipakai untuk memperbaiki kesalahan anak kecil. Ya, terkadang hal ini 
disenangi oleh orangtua, meski kesenangan itu hanya bersifat sementara. 
Akan tetapi, cara seperti ini akan berdampak buruk bagi sang anak. Anak 
tersebut akan terbiasa tidak melakukan perbuatan yang benar kecuali jika 
ada iming-iming berupa hadiah. Hal ini sangat berbahaya. Seorang anak 
harus memahami bahwa dirinya harus selalu berbuat baik dan menjauhi 
perbuatan salah (dosa) bukan karena ada hadiah yang menunggunya, juga 
bukan karena rasa takut akan hukuman yang akan diterimanya. Ia 
melakukan hal itu karena ia menyadari bahwa hal itu sudah menjadi 
kewajibannya, sehingga ia menjadi seorang individu yang baik di tengah-
tengah masyarakatnya dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan 
benar. Selain itu, terdapat pula hal lain yang juga tidak kalah pentingnya, 
yaitu seringkali orangtua lupa dan terbiasa lupa akan janjinya terhadap 
anak-anaknya. Atau, mungkin bisa jadi karena ia tidak sanggup 
menunaikan janjinya kepada anaknya karena alasan tertentu. Kebiasaan 
buruk tidak menepati janji ini sangat berdampak negatif bagi sang anak. Ia 
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akan menganggap orangtuanya telah berdusta dan menipu dirinya. 
Selanjutnya ia akan menganggap perbuatan buruk ini, menipu dan 
berdusta, adalah hal yang biasa bagi dirinya. Rasulullah pernah 
mengingatkan kepada para orangtua agar tidak berdusta kepada anak-
anaknya. Abdullah bin Amir berkata, “Suatu ketika Rasulullah sedang 
berada di rumah kami sedangkan kami ketika itu masih kanak-kanak.” Ia 
melanjutkan, “Kemudian aku pun keluar untuk bermain.” Ibuku berkata 
kepadaku, “Wahai Abdullah, kemarilah aku akan memberikan sesuatu 
kepadamu.” Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Apa yang akan engkau 
berikan kepadanya?” Ibuku menjawab, “Aku akan memberikannya buah 
kurma.” Beliau bersabda, “Jika engkau tidak memberikannya (kurma) 
maka perbuatanmu itu akan dicatat sebagai perbuatan dusta.”26 

Islam telah menetapkan bahwa berdusta kepada anak-anak kecil sama 
halnya berdusta terhadap orang dewasa. Perbuatan dusta terhadap siapa 
saja adalah perbuatan dosa, pelakunya berhak memperoleh hukuman. Sifat 
dusta ini akan menimbulkan dampak negatif yang sangat berbahaya bagi 
sang anak, karena orangtua seperti itu secara tidak langsung telah 
mendidik dengan sikap buruk dan membiasakan sikap buruk tersebut pada 
diri sang anak. Sikap buruk itu ia dapatkan dari kebiasaan buruk ayah dan 
ibunya, atau orang-orang dewasa lainnya secara umum. 

Tidak ada yang melarang kita memberikan hadiah kepada anak kecil 
atas perbuatan baiknya. Akan tetapi yang berbahaya adalah jika sang anak 
dalam berbuat sesuatu bergantung pada hadiah. Ia tidak akan melakukan 
perbuatan yang diinginkan oleh kedua orangtuanya kecuali jika ia 
menerima hadiah tertentu. Hal seperti ini sungguh sangat berbahaya. Sikap 
seperti ini akan membuat sang anak terbiasa untuk tidak menaati kedua 
orangtuanya kecuali jika ia mendapatkan hadiah. seharusnya sang anak 
dapat memahami bahwa taat kepada kedua orangtua adalah suatu 
kewajiban bagi dirinya. Ia harus menyadari bahwa kedua orangtuanya 
memiliki peranan besar terhadap kehidupan dirinya. Ia tidak boleh terbiasa 
menunggu hadiah untuk mentaati kedua orangtuanya dan menuruti 
keinginan mereka. Orangtua hendaknya mengajarkan seperti apa yang 
diajarkan Luqman Al Hakim kepada anak-anaknya sejak mereka masih 
berusia dini. Nasihat tersebut terdapat dalam firman Allah SWT,  
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“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia 
memberi pelajaran  kepadanya, ‘Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezhaliman yang besar.’ Dan, Kami perintahkan 
kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya. 
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.  
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 
kepada-Kulah kembalimu. Dan, jika keduanya memaksamu untuk  
mempersekutukan  dengan  Aku  sesuatu yang  tidak ada 
pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti 
keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya 
kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan.” (Qs. Luqman (31): 13-15) 

4. Kesalahan Seorang Ibu Terhadap Anaknya 

Tidak diragukan lagi bahwa keluhan para ibu terhadap anak-anaknya 
yang masih kecil berkisar seputar masalah makanan. Anak-anak pada 
umumnya susah sekali makan. Masalah ini memaksa para ibu untuk 
berusaha semampu mungkin memaksa anaknya dengan berbagai cara agar 
mereka mau makan. Ketika seorang ibu memaksa anaknya makan, saat 
itulah sang ibu telah melakukan kesalahan. Kesalahan ini tidak akan dapat 
menyelesaikan permasalahan. Akan tetapi sebaliknya sikap ibu yang seperti 
itu malah akan membuat sang anak berkeras hati. Ia makin bertambah 
menentang dan tetap pada pendiriannya untuk menolak makan. DR. 
Douglas Tom pernah mendiskusikan permasalahan ini dalam bukunya 
yang berjudul “Problematika Keseharian Anak-anak”. Ia berkata, “Kami 
tentu tidak ingin cepat mengambil kesimpulan bahwa seorang anak yang 
mau menerima makanan dengan baik adalah sebuah petunjuk bahwa anak 
tersebut sehat secara umum. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa 
sangatlah sulit membuat suatu ukuran yang tepat mengenai makanan 
anak-anak. Hal itu disebabkan karena tidak semua anak-anak berada pada 
timbangan yang sama dalam suatu periode umur tertentu. Sebaliknya, hal 
ini juga tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Jika kita memahami 
bahwa seorang anak itu memiliki kecenderungan yang bersifat fitri berupa 
kekuatan dan sikap mencari perhatian, sedangkan sarana yang dapat 
memberikan jalan bagi kecenderungan tersebut terbatas, maka tidaklah 
mengherankan jika anak-anak tersebut mengambil langkah penolakan 
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tersebut. Kemudian kita juga tidak akan bingung mengapa kita tidak 
mampu membuat suatu timbangan atau ukuran tertentu mengenai mereka. 
Selain itu kita juga tidak akan merasa heran mengapa anak-anak tersebut 
menolak satu atau dua makanan yang kita berikan kepada mereka. Seorang 
ibu seringkali lupa bahwa ketika seorang anak mau makan ataupun 
menolak makanan yang kita berikan, sebenarnya hal itu menunjukkan 
bahwa sang anak memancing perhatian dari sang ibu. Ia hendak membuat 
ibunya mau duduk bersamanya untuk menyuapinya makan, atau 
menceritakan beberapa dongeng. Bisa jadi sang ibu mungkin akan 
mencandai, menyogoknya dengan sesuatu, atau bahkan mengancamnya. 
Selain itu bisa jadi sang ibu menunjukkan mata yang mengisyaratkan 
bahwa ia sedang marah kepadanya. Seorang anak tidak mengetahui apa 
yang membuatnya bersikap dengan suatu sikap tertentu. Kadar 
ketidaktahuan tersebut serupa dengan kadar aktivitas psikologi yang 
membuat nafsu makannya hilang. Akan tetapi meski demikian sang anak 
merasakan bahwa ia memiliki sebuah kekuatan. Ia merasa nyaman dengan 
kekuatan yang ia rasakan dalam dirinya. Perasaan nyaman tersebut ia 
rasakan serupa dengan perasaan nyaman ketika ia dapat tidur dengan 
nyaman dan makan dengan makanan yang lezat. 

Jadi, terdapat kesalahan sangat besar pada sikap seorang ibu. Sehingga 
kesalahan ini membuat tujuan yang seharusnya tercapai menjadi tidak 
terwujud sama sekali. Seorang ibu memulai pemberian makanan kepada si 
anak dengan mendoktrinnya berupa keharusan menghabiskan makanan, 
tidak meninggalkan makanan itu begitu saja atau pergi tanpa makan 
terlebih dahulu. Seorang anak melalui pengalaman yang dialaminya telah 
dapat menyadari bahwa sebenarnya ia bebas menentukan pilihannya. Ia 
mengetahui bahwa ancaman secara terus menerus dari seorang ibu pasti 
akan berlanjut pada sogokan dan pemberian iming-iming kepada dirinya. 
Sikap ini akan membuat sang anak merasa dirinya bebas menentukan 
sikapnya sesuka hatinya.  

Sikap ini terjadi jika seorang ibu terlampau sayang dan merasa 
khawatir secara berlebih-lebihan. Sikap ini membuat dirinya mudah begitu 
saja mencari solusi yang paling mudah dilakukan tanpa berfikir panjang. 
Padahal di saat yang sama seorang anak kian bertambah merasa aman dan 
memiliki kekuatan. Sang anak, dengan pengalaman yang berulang-ulang 
yang dialaminya, sadar betul bahwa sang ibu tidak akan mengakhiri 
ancamannya dengan pemberian hukuman. Ia mengetahui bahwa pada 
akhir ancamannya sang ibu pasti akan duduk menyuapinya makanan 
tersebut. perasaan nyaman ini tidak hanya berhenti sebatas itu saja. Sang 
anak lambat laun memahami bahwa susahnya seorang ibu merawat 
anaknya dan kekhawatiran yang mencemaskannya akan membuatnya 
menceritakan kesulitan-kesulitan yang dialaminya ketika memberikan 
makan anaknya itu kepada para tetanggga, sahabat, dan komponen 



 

Kesalahan Umum yang Sering Terjadi Ketika Memperbaiki Kesalahan Orang Lain ______________________  38

keluarga yang lain. Sehingga hal ini membuat sang anak merasa puas dan 
senang karena dirinya menjadi bahan perbincangan di dalam keluarga.”27 

Jelas sekali bahwa seorang anak akan merasa senang jika ia dapat 
memaksa ibunya menyuapinya makanan. Ketika itu ia akan merasa bahwa 
dirinya diperhatikan secara khusus di dalam keluarga. Walaupun memang 
sebenarnya perasaan ini begitu samar. Sang anak sendiri tidak menyadari 
bahwa dirinya memiliki perasaan seperti itu, seperti halnya kita juga tidak 
dapat menyadarinya. Akan tetapi, sesuai dengan karakteristiknya, sang 
anak memang mengejar perhatian seperti itu dari keluarganya. Oleh sebab 
itulah ia akan terus berusaha menolak makan agar ia dapat menjadi pusat 
perhatian keluarga. Seorang ibu harus menyadari kenyataan seperti ini. 
Hendaknya ia mengambil langkah lain, yaitu dengan meletakkan makanan 
dan tidak memaksanya untuk memakan makanan tersebut ataupun untuk 
meninggalkannya. Selain itu waktu makan hendaknya teratur. Makanan 
harus diletakkan pada waktu yang tepat. Jika sang anak tidak memakannya 
maka ambillah makanan tersebut dan jangan membuat sang anak berfikir 
bahwa ia dapat bermain-main dengan makanan. Selain itu hendaknya 
menjadikan pemberian makanan kepada anak ini sebagai sarana untuk 
sedikit tidak menghiraukannya. Sikap khawatir yang berlebihan seorang 
ibu terhadap anaknya dalam masalah makanan ini akan dijadikan 
kesempatan bagi sang anak untuk bersikap dengan sikap tertentu ketika 
makan. Yaitu sikap yang memaksa orangtua, khususnya ibu, untuk mau 
menyuapinya makanan. Adapun jika kita memperlakukan sang anak secara 
wajar dalam masalah makan ini, tidak terlalu khawatir terhadapnya, atau 
tidak terlalu menampakkan perhatian secara berlebihan agar si anak mau 
makan, maka sikap kita ini akan dapat membat si anak lebih mau 
menerima makanan.  

5.  Menghukum Anak Akibat Kesalahan yang Si Anak 
Sendiri Tidak Mengetahui Kesalahan yang Telah 
Diperbuatnya 

Seringkali seorang anak bersikap dengan sikap yang tidak 
menyenangkan hati orangtua. Akan tetapi apakah setiap sikap salah 
seorang anak harus kita atasi dan perbaiki? Jika memang harus kita 
perbaiki apakah harus dengan cara memberikan hukuman kepadanya? 

Untuk menjawab pertanyaan yang pertama dapat kita katakan bahwa 
sesungguhnya banyak sekali sikap dan perbuatan anak-anak yang 
merupakan sikap yang memang wajar dilakukan oleh anak-anak sebaya 
mereka. Sikap tersebut sebenarnya tidak membutuhkan perhatian dan 
perbaikan yang berlebihan. Contohnya saja keinginan anak-anak untuk 
bermain. Keinginan ini adalah sebuah kewajaran pada diri seorang anak. 
Seorang anak itu memiliki kekuatan yang cukup besar, maka kekuatan itu 
harus ia salurkan lewat permainan. Jika anda meminta anak anda untuk 
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tetap duduk di tempatnya seraya berdiam diri dan tidak bermain-main, 
maka sikap anda ini adalah sikap yang keliru. Sebaiknya kita pandai 
mengarahkan keinginan sang anak untuk bermain-main dengan cara 
mengarahkannya pada permainan yang tidak menimbulkan kegaduhan 
dan permainan yang tidak mencederainya. Kita juga harus menyadari 
bahwa seorang anak itu memiliki hasrat untuk merusak dan 
menghancurkan sesuatu, sehingga kita harus pandai menyalurkan 
hasratnya itu dengan benar. Oleh karena itu hendaknya kita memberikan 
kepadanya barang-barang yang tidak penting, karena kita telah 
mengetahui bahwa ia pasti akan merusak dan menghancurkannya. Kita 
juga harus mencoba membimbingnya agar ia dapat mengambil manfaat 
dari barang-barang yang ia pecahkan. Selain itu, kita juga harus 
mengajarkan kepadanya bahwa ada barang-barang tertentu yang harus ia 
hindari, tidak mendekatinya, dan tidak bermain-main dengan barang 
tersebut. 

Orang yang berpandangan bahwa sikap anak-anak yang selalu ingin 
bermain, melakukan hal yang menurut kita sia-sia, dan menghancurkan 
sesuatu adalah sebuah kesalahan yang harus diperbaiki, maka pendapatnya 
itu menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak memahami tabiat seorang 
anak. Semua itu adalah tabiat dan karakteristik seorang anak yang wajar 
mereka miliki. Bahkan sebaliknya, anak yang pendiam dan tenang, serta 
sedikit bergerak adalah anak yang tidak wajar dan membutuhkan 
perbaikan. 

Terkadang seorang anak kecil melakukan kesalahan besar. Akan tetapi 
kita tidak boleh mensikapinya dengan cara memberikan hukuman 
kepadanya. Akan tetapi sikap yang baik adalah dengan memperbaiki 
kesalahannya itu. Contohnya, secara tidak sengaja seorang anak ngompol 
di malam hari. Beberapa anak ada yang terbiasa ngompol hingga ia remaja. 
Hal ini membuat sang ibu atau ayah terpaksa memberikan hukuman 
kepadanya. Terkadang mereka (ayah atau ibunya) menceritakan kepada 
teman-temannya bahwa sang anak masih sering ngompol di malam hari 
ketika tidur. Hal ini sangatlah berbahaya. Sikap orangtua seperti itu tidak 
akan menyelesaikan permasalahan. Bahkan ia hanya akan membuat 
permasalahan kian parah. Sikap orangtua seperti ini membuat kejiwaan 
anak semakin lebih buruk. Anak kecil yang masih ngompol di atas tempat 
tidur pada malam hari biasanya adalah tipe seorang anak yang memiliki 
kepercayaan diri yang kurang, menderita permasalahan psikologis, atau 
mengalami sebuah krisis mental yang membutuhkan penanggulangan 
secara psikplogis. Memberikan hukuman kepada anak seperti ini hanya 
akan membuat keadaan semakin parah. Jika orangtua masih mendapatkan 
anaknya ngompol meski ia sudah berumur lima tahun hendaknya ia 
membawanya kepada dokter spesialis anak. Sehingga ia akan diperiksa 
dengan baik di sana. Jika ternyata tidak ditemukan penyakit apapun dalam 
dirinya, maka bawalah kepada dokter psikologis agar anak tersebut 
ditanganinya. Permasalahan ini tidak akan memakan waktu yang lama. 
Sikap yang dapat memberikan manfaat kepada anak adalah bersikap 
melindungi anak, tidak menyakitinya, tidak memberikannya hukuman, 
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meyakinkan kepercayaan diri pada dirinya, dan mengikuti petunjuk dan 
nasihat dokter mengenai jenis makanan dan minuman yang harus 
dihidangkan kepada anak tersebut berikut waktu yang tepat dalam 
memberikannya makanan.  

Untuk menjawab pertanyaan yang kedua dapat kita katakan 
bahwasanya terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh seorang 
anak yang telah diakui bahwa dalam mengatasinya kita tidak boleh 
memberikan hukuman kepadanya. Hal itu disebabkan karena adanya hal 
penting, yaitu seorang anak kecil tidak dapat menguasai perasaannya 
ketika diberikan hukuman. Contohnya, seorang anak biasanya memiliki 
sifat gemar mengganggu orang lain. Sifat ini perlu diatasi dan diperbaiki. 
Akan tetapi, sifat seorang anak yang mengganggu adiknya yang kecil 
adalah hal yang wajar. Jika seorang anak kecil menyakiti adiknya yang 
lebih kecil maka yang memotivasi sikapnya itu adalah keinginannya 
menyakiti yang lebih kecil. Sikap ini tidak bersumber dari perasaan dirinya. 
Oleh karena itu, hukuman yang kita berikan terhadap anak yang 
mengganggu adiknya akan membuat dirinya membenci kita. Ia akan 
merasa bahwa kita lebih mengutamakan dan lebih sayang kepada adiknya 
yang lebih kecil dari pada dirinya. 

Cara yang benar dalam mengatasi keadaan seperti ini adalah dengan 
berbicara kepadanya secara pelan-pelan. Kita harus dapat membuatnya 
paham bahwa adik kecilnya itu sangat lemah, ia harus diperlakukan 
dengan lemah lembut kasih sayang karena ia tidak dapat menanggung 
beban seorang diri. Sebelum adiknya ini lahir, kita juga harus dapat 
memberikan pemahaman kepadanya. Sehingga ketika anak itu lahir ia 
telah siap menerima kehadiran seorang adik. Jangan pernah memberikan 
surprise berupa seorang adik kepadanya. Kehadiran adik kecil ini jangan 
membuat perhatian kita hanya tercurahkan kepadanya dan melupakan 
dirinya. Kita juga jangan pernah berpaling untuk tetap melindungi dan 
memberikannya perhatian, sehingga ia tetap merasa diperhatikan seperti 
sebelum kehadiran sang adik. Jika kita mengurangi perhatian terhadap 
dirinya maka hal ini akan membuat dirinya lebih agresif mengganggu 
adiknya. Karena ia akan merasa kehadiran adiknya itu membuat seluruh 
perhatian, hati, dan sikap keluarga hanya tercurahkan kepada adiknya. 

Di antara sikap yang dianggap oleh kedua orangtua sebagai suatu 
kesalahan adalah keberanian sang anak bersikap dusta walaupun ia masih 
kecil. Misalnya, sebelum umurnya menginjak lima tahun, seorang anak 
yang masih berumur tiga atau empat tahun telah mengatakan kepada anda 
beberapa hal yang sama sekali tidak nyata. Akan tetapi, ia menceritakannya 
seolah-olah hal itu adalah sebuah kenyataan. Ia berkata kepada anda, “Pada 
suatu hari saya pernah pergi ke tempat si Fulan.” Padahal ia sama sekali 
tidak pernah ke luar rumah.  

Seorang anak yang masih di bawah usia lima tahun sebenarnya tidak 
mengerti apa sebenarnya sikap dusta itu. Pada umur seperti ini ia memiliki 
daya khayal yang sangat luas. Ia seringkali berkhayal mengenai banyak hal, 
dan ia menganggap apa yang ia khayalkan sebagai suatu kenyataan. Ia 
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kemudian menceritakan khayalannya kepada orang-orang sekitarnya. Ia 
bermimpi akan tetapi ia mengiranya kenyataan, kemudian 
menceritakannya kepada orang-orang yang ditemuinya.  

Setelah menginjak usia enam tahun seorang anak mulai memahami 
hal-hal seperti yang dijelaskan di atas. Ia mulai mengerti arti sikap bohong. 
Pada umur seperti ini ia dapat memahami dengan baik hal-hal yang 
sebelumnya tidak dipahaminya. Walaupun pada usia di bawah lima tahun 
seorang anak tidak memahami arti sikap bohong, kita tidak boleh 
berbohong di hadapan anak-anak. Sekali-kali jangan pernah berbohong 
kepada anak. Ketika anda berbohong di hadapan anak anda, dan anda 
menceritakan banyak hal fiktif atau bertentangan dengan apa yang ia lihat, 
pada saat itulah anda telah membiasakan sikap dusta kepadanya. Baginya 
anda adalah panutan. Pada tahun-tahun pertama umur sang anak 
terkadang ia berbohong. Sikapnya itu dapat dipahami dan dimaklumi. Akan 
tetapi harus kita pahami bahwa sebenarnya ia sudah dapat memahami 
kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa ketika mereka 
berbohong dan ketika mereka membicarakan hal-hal yang sebenarnya 
tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Contohnya, janganlah sekali-kali 
seorang ayah berkata kepada anaknya, “Katakan kepada si Fulan bahwa 
aku sedang tidak ada di rumah.” Ia menganggap anaknya tidak memahami 
apa-apa. Sama sekali tidak, sebenarnya ia telah memberikan contoh yang 
paling buruk kepada anaknya itu. Anak itu pasti memahami kesalahan 
sikap ayahnya itu. Kita harus membiasakannya berkata jujur. Sehingga 
ketika ia besar dan dapat memahami sesuatu, ia akan menjadi orang yang 
jujur.  

6. Terpengaruh Oleh Kehidupan Masa Lalu Ketika 
Berusaha Memperbaiki Kesalahan Anak 

Kekeliruan ketika memperbaiki kesalahan anak sering terjadi di 
kalangan para orangtua karena terpengaruh oleh masa lalu mereka. Untuk 
memperjelas permasalahan ini akan kami paparkan kisah tentang Sayyid 
Ain-Ain. Ia tumbuh besar pada sebuah rumah sederhana yang memiliki 
aturan disiplin yang keras. Ia memiliki seorang ayah yang selalu bersikap 
keras dalam memperlakukannya. Ayahnya tidak pernah mau berdiskusi. 
Segala perintahnya sangat keras, tidak satu pun anggota keluarga yang 
dapat menentang perintahnya. Sayyid Ain-Ain sangat tertekan dengan 
keadaan seperti ini. Ia selalu berharap agar ia dapat segera keluar dari 
kondisi psikologis yang buruk seperti itu. Hari demi hari ia pun semakin 
tumbuh dewasa. Akan tetapi sikap ayahnya terhadapnya tidak berubah 
sama sekali. Ia kemudian menikah. Di hadapannya selalu terbayang wajah 
ayahnya yang keras dan menakutkannya. Hal inilah yang menyebabkannya 
bersumpah pada dirinya sendiri akan memperlakukan anak-anaknya 
dengan rasa cinta dan kasih sayang, agar anak-anaknya memperoleh rasa 
cinta dan kasih sayang yang tidak pernah ia rasakan dari ayahnya. Ia tidak 
pernah menolak apapun yang diminta oleh anak-anaknya. Ia selalu 
berusaha menjauhi anak-anaknya dari tekanan. Padahal sikap terhadap 
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anak seperti ini hanya akan merusak akhlak mereka. Sikap seperti ini akan 
membuat sang anak terbiasa dengan keadaan yang membuatnya memiliki 
kehendak yang harus selalu diwujudkan. Hal ini sungguh sangat 
membahayakan. Karena hal ini akan membahayakan bagi masa depan 
anak-anak. Mereka akan tumbuh besar dengan sikap selalu bersandar dan 
bergantung pada orang lain. Mereka akan merasa stress (tertekan) ketika 
menghadapi suatu persoalan yang tidak dapat diatasinya atau ketika 
keinginannya tidak terwujud. Sikap memberikan kebebasan terlalu 
berlebih-lebihan terhadap anak adalah sebuah sikap yang membahayakan 
bagi masa depan sang anak. Demikian pula bagi perkembangan moralnya. 
Seorang anak harus dididik agar menyadari bahwa tidak semua 
keinginannya akan dan harus terwujud. Ia harus menyadari bahwa 
keinginannya dalam suatu hal mungkin akan tercapai, akan tetapi ia juga 
harus menyadari bahwa belum tentu keinginannya yang lain akan dapat 
terwujud. Hal itu dimaksudkan agar dirinya tidak merasa hina dan rendah 
dalam kehidupan ini ketika apa yang ia inginkan tidak tercapai. Orangtua, 
baik ibu ataupun ayah, harus melepaskan dirinya dari pengaruh kehidupan 
masa lalu mereka ketika memperbaiki kesalahan anak-anak mereka. Masa 
lalu mereka tidak boleh mempengaruhi cara mendidik anak-anak mereka, 
kecuali pengaruh-pengaruh yang positif saja. Dengan kata lain, perasaan 
psikologis yang dialami orangtua ketika masih kecil harus dihilangkan dari 
dirinya. Pengaruh kehidupan masa lalu terkadang membuat seorang ayah 
tidak dapat mengukur nilai kesalahan yang diperbuat oleh seorang anak. 
Jika penilaiannya saja sudah salah maka cara memperbaikinya pun tidak 
akan tepat. Terkadang pula seorang ayah terlalu berlebihan dalam menilai 
kesalahan seorang anak, sehingga ia memberikan hukuman yang terlalu 
keras, padahal sikapnya itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada. 
Hukuman seperti ini hanya akan memberikan dampak negatif bagi anak-
anak. Memperbaiki suatu kesalahan membutuhkan rasa keadilan dan 
kesadaran. Keadilan membutuhkan perasaan yang kosong dari pengaruh 
hawa nafsu. Hawa nafsu terkadang menimbulkan orangtua, ayah atau ibu, 
terpengaruh oleh masa lalunya. Rasa keadilan ketika memperbaiki suatu 
kesalahan akan membuat seseorang dapat memperbaiki kesalahan dengan 
cara yang tepat. Artinya, ia memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan 
yang dilakukan anak, tidak terlalu ringan sehingga sang anak meremehkan 
hukuman atau terlalu berat sehingga sang anak merasa dizhalimi. 
Rasulullah SAW pernah bersabda,  

“Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah kalian terhadap 
anak-anak kalian.”28 

7. Membanding-bandingkan Anak dengan Anak Lain 

Terkadang orangtua terjebak pada sikap membanding-bandingkan 
seorang anak dengan anak lainnya dalam hal perilaku. Maksud dari 
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orangtua tersebut adalah agar anak tersebut dapat memperbaiki 
kesalahannya. Contohnya, terkadang seorang ibu berkata kepada anaknya 
yang bernama Ahmad, “Wahai Ahmad, sesungguhnya saudaramu si Umar 
lebih baik dari dirimu. Ia selalu lebih dahulu belajar. Dalam hal ini ia lebih 
baik darimu. Mengapa kamu tidak bisa seperti dirinya?” 

Sikap memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan cara seperti ini 
sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sikap ini membuat anak tersebut 
membenci saudaranya yang dianggap oleh kedua orangtuanya lebih baik 
dari dirinya. Sikap ini akan meninggalkan pengaruh yang berbahya pada 
diri sang anak, di mana ia akan merasa keuda orangtuanya lebih mencintai 
saudarnya. Ia akan merasa kedua orangtuanya lebih mengistimewakan 
saudaranya itu. Selanjutnya, ia akan menganggap seluruh sikap 
orangtuanya terhadap saudaranya itu sebagai bentuk perlakuan istimewa 
sang orangtua terhadap saudaranya itu. Akan terpatri dalam dirinya sebuah 
pemikiran bahwa kedua orangtuanya hanya mencintai dan 
mengistimewakan saudaranya saja daripada dirinya. Ia akan membenci 
saudaranya ini. Bahkan mungkin ia akan membuat suatu makar untuk 
mencelakai saudaranya itu.  

Cara yang tepat yang dapat ditempuh ketika kita ingin memberikan 
motivasi kepada seorang anak dalam belajar atau agar ia mau memperbaiki 
kesalahannya adalah dengan cara tidak membanding-bandingkannya 
dengan orang lain. Akan tetapi, cara yang baik adalah dengan 
membanding-bandingkan diri sang anak dengan dirinya sendiri pada 
waktu yang berlainan. Maksudnya, orangtua harus pandai 
membandingkan perkembangan prestasi sang anak pada saat sekarang 
dengan apa yang dahulu pernah dicapainya. Contohnya dengan 
mengatakan, “Wahai Ahmad, kemarin kamu lebih baik dari hari ini. 
Dahulu kamu seperti ini dan itu. Kami berharap kamu dapat selalu seperti 
itu. Tinggalkanlah sifat malas dan menyepelekan pelajaran.” Jika kita 
bersikap seperti ini, maka akan tumbuh rasa percaya diri pada dirinya. Kita 
harus dapat menjelaskan bahwa ia sebenarnya telah berprestasi dengan 
baik, akan tetapi ia sedikit bermalas-malasan. Jika saja ia tidak bermalas-
malasan pasti ia akan baik-baik saja (tetap berprestasi). Kita harus selalu 
memotivasinya agar kembali seperti waktu ia dapat mengukir prestasi 
dengan baik.  

Perbedaan Tolak Ukur dan Pandangan Ayah dan Ibu 
Ketika Memberikan Hukuman 

Terkadang seorang ayah atau ibu memberikan hukuman terhadap 
seorang anak atas kesalahannya. Kemudian keduanya memberikan 
hukuman yang berbeda ketika ia melakukan kesalahan yang sama atau 
yang serupa untuk kedua kalinya. Atau, terkadang kedua orangtua 
memberikan hukuman kepada seorang anak atas kesalahan yang 
diperbuatnya, kemudian di lain waktu saudaranya (kakak atau adiknya) 
melakukan kesalahan yang sama, akan tetapi orangtua tidak memberikan 
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hukuman seperti hukuman yang ia terima, atau bahkan saudaranya itu 
tidak dihukum sama sekali.  

Sikap seperti ini hanya akan membuat seorang anak merasa bingung. 
Mengapa ia tidak mendapatkan hukuman yang ketika ia melakukan 
kesalahan yang sama untuk kedua kalinya? Mengapa ia dihukum ketika 
melakukan kesalahan pertama kali?  

Apakah sikap seperti ini suatu sikap yang benar-benar dianggap salah 
atau tidak? Seorang anak akan merasa bingung dan tidak memiliki 
keberanian untuk bertanya kepada kedua orangtuanya mengenai 
perbedaan sikap mereka itu. Kebingungannya ini akan berlanjut hingga ia 
menginjak usia dewasa. Ia akan merasa dizhalimi jika ia dihukum atas 
kesalahan tertentu yang dilakukannya, sedangkan saudaranya tidak 
dihukum meski melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan yang 
dilakukannya hanya karena ia (saudaranya) mau mengakui kesalahannya 
itu.  

Bersikap bertolak belakang seperti ini sangat membahayakan anak. 
Sikap ini akan menciptakan sikap bingung, ragu-ragu, dan bimbang pada 
diri seorang anak. Begitupula ketika kedua orangtua memiliki sikap yang 
berbeda dalam menentukan ukuran kebenaran dan kesalahan. Contohnya, 
seorang ayah memberikan hukuman kepada anak karena ia melakukan 
suatu kesalahan, akan tetapi sang ibu tidak setuju dengan hukuman 
tersebut karena ia yakin bahwa apa yang dilakukan anak tersebut bukanlah 
suatu kesalahan. Hal seperti ini membuat sang anak merasa bingung dan 
bimbang. Kepercayaan dirinya terhadap kedua orangtuanya akan sirna. 
Oleh karena itu, kedua orangtua harus sepakat dalam menentukan ukuran 
batas kebenaran dan kesalahan. Mereka tidak boleh berselisih pendapat 
mengenai hal ini di hadapan anak-anak mereka. 

1. Hukuman Berupa Larangan Menerima Uang Saku 

Terkadang kedua orangtua memilih hukuman berupa larangan 
mendapatkan uang saku bagi sang anak agar ia menjauhi sikap yang tidak 
disenangi oleh kedua orangtuanya atau agar ia tidak melakukan suatu 
kesalahan. Menghentikan anak menerima uang saku sebagai sebuah 
hukuman merupakan hal yang diperbolehkan akan tetapi tidak dapat 
dibenarkan. Alasannya, karena melarang anak menerima uang saku akan 
membuat sang anak bersikap aneh atau melakukan perbuatan 
menyimpang, seperti mencuri misalnya. Memberikan uang saku yang 
pantas adalah hal yang sangat penting bagi seorang anak. Seorang anak 
hidup di tengah sahabat-sahabat sebayanya pada lingkungannya. Seluruh 
anak-anak tersebut mendapatkan uang saku yang cukup bagi mereka. Jika 
seorang anak tidak diberikan uang saku sama sekali maka akan membuat 
dirinya merasa asing di tengah-tengah anak-anak yang lain. Pada akhirnya 
perasaan ini akan berdampak buruk pada kejiwaan sang anak. Telah 
terbukti bahwa tindakan kriminal berupa pencurian yang dilakukan oleh 
anak-anak kecil disebabkan karena mereka tidak menerima uang saku 
yang cukup. Hal ini akan membuat sang anak terpaksa mencuri agar ia 
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dapat membuktikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ia seperti mereka, 
mampu membeli apa yang mereka beli. Kami mengatakan bahwa sang 
anak harus menerima uang saku yang cukup dan pantas karena seorang 
anak hidup di tengah sahabat-sahabatnya yang lain. Ia pasti akan berusaha 
harus seperti mereka. Contohnya, jika ada seorang anak dari keluarga yang 
miskin bersekolah di sekolah yang mayoritas anak-anaknya berasal dari 
keluarga berada. Anak seperti ini akan merasa malu berada di tengah-
tengah anak-anak yang lain. Karena ia akan merasa ada perbedaan 
kemampuan materi antara dirinya dengan mereka. Oleh karena itu, 
seorang anak hendaknya diletakkan pada posisi yang tepat dan diberikan 
uang saku yang pantas, tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu 
berlebihan dari yang dibutuhkannya.  

2. Menghukum Anak Tanpa Memberitahukan Penyebabnya 

Terkadang seorang ayah atau ibu memberikan hukuman kepada 
seorang anak, akan tetapi tidak menjelaskan letak kesalahan yang diperbuat 
anak tersebut. Sikap ini akan membuat sang anak bingung dan tidak 
memahami mengapa ia dihukum. Tidak hanya cukup mengatakan kepada 
sang anak bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan salah. Akan tetapi, 
yang harus kita lakukan adalah menjelaskan kepadanya mengapa 
perbuatan yang dilakukannya itu salah, disesuaikan dengan tingkat 
pemahamannya. Kita juga harus menjelaskan dampak-dampak yang akan 
timbul akibat perbuatannya tersebut. Kita juga harus menjelaskan 
kepadanya supaya ia tidak kembali mengulang perbuatan serupa agar 
terhindar dari dampak-dampak negatif akibat perbuatan itu.  

Sikap orangtua yang memberikan hukuman akan tetapi tidak 
menjelaskan sebab hukuman tersebut akan membuat sang anak tidak 
merasa puas terhadap hukuman yang diterimanya. Jika orangtua bersikap 
seperti itu, kedua orangtua jangan pernah mengira sang anak tidak akan 
kembali mengulang perbuatan yang sama untuk kedua kalinya, karena 
sang anak pasti akan mengulang perbutan tersebut, bahkan lebih dari 
sekali. Hal itu disebabkan karena sang anak memiliki berbagai keinginan. 
Keinginan-keinginan tersebut begitu kuat sehingga mendorongnya untuk 
melakukan banyak hal, seperti memecahkan sesuatu, menghancurkan, 
memukul saudaranya yang kecil (adiknya), dan merusak serta tidak peduli 
terhadap segala sesuatu milik orang lain. Keinginan tersebut membuatnya 
suka membaca dan mencari tahu apa yang ada di sekitarnya. Hal seperti ini 
wajar terjadi pada setiap anak kecil. Seiring dengan perjalanan waktu, 
keinginan-keinginan seperti ini pada diri anak kecil akan berubah. Lama 
kelamaan sang anak dapat mengendalikan keinginan-keinginannya, 
khususnya yang menyangkut sikap merusak, tidak peduli terhadap barang 
milik orang lain, dan mendekati hal-hal yang membahayakan dirinya. 
Dalam memahami pentingnya hal-hal di atas peran orang dewasa, 
khususnya kedua orangtua, menjadi sangat penting dan dapat membantu 
mereka.  
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Kesalahan Kita Ketika Memperbaiki 
Kesalahan Istri 

1. Mengharuskan Adanya Kesempurnaan pada Istri 

Di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh para suami dalam 
memperbaiki kesalahan istrinya adalah ketika mereka menginginkan istri 
yang sempurna. Suami seringkali menginginkan sang istri melakukan 
seluruh kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dalam memberikan 
pelayanan kepadanya, suami selalu mengingikan agar sang istri tidak 
terpengaruhi oleh alasan apapun. Ia juga menginginkan agar sang istri 
merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik danmelakukan 
pekerjaan rumah dengan sempurna. Pokoknya, ia ingin istrinya melakukan 
itu semua dengan sempurna. Begitupula ketika menyediakan makanan sang 
istri tidak boleh telah menghidangkan makanan tersebut kepadanya, dan 
sebagainya. 

Tidak diragukan lagi bahwa seluruh hal yang diinginkan oleh sang 
suami di atas memang tuntutan menjadi seorang istri. Akan tetapi 
mewajibkan sang istri untuk melakukan semua pekerjaan itu dengan 
cermat dan sempurna, tanpa cacat, dan tidak mengurangi sedikit pun 
kewajibannya, adalah sebuah kemustahilan. 

Pasti akan terdapat kelemahan, kekurangan, dan cacat pada beberapa 
kewajiban yang telah disebutkan di atas pada seorang istri. Jika terdapat 
kekurangan, tidak berarti seorang istri berhak disakiti. Kecuali jika 
kesalahan-kesalahan itu dilakukan olehnya secara berulang-ulang dan jika 
sikap menyepelekan pekerjaan itu sudah menjadi tabiat kebiasaannya. 

Adapun jika seorang suami berlaku kasar terhadap istri karena 
kesalahan yang diperbuatnya, kemudian menyakiti, menghardiknya, dan 
memberikan hukuman dengan berbagai hukuman, sikap itu bukanlah 
sebuah sikap yang adil. Kita harus mengetahui hakikat pendidikan yang 
palling penting, yaitu mustahil ada seorang manusia yang tidak memiliki 
kekurangan. Baik aib atau kekurangan itu dalam hal perilaku, tabiat, 
ataupun menyangkut masalah kepribadian seseorang.  Seseorang dapat 
dikatakan sebagai seorang yang mulia jika kekurangannya masi dapat 
dihitung.  

Kekurangan pasti akan ada pada setiap manusia. Selama kesalahan 
tersebut dilakukan tidak sengaja dan tidak dilakukan secara berulang-
ulang, serta telah berusaha semampunya untuk berbuat seperti yang 
diinginkan, maka ia tidak dapat disalahkan begitu saja. Seesungguhnya 
Allah berfirman,  
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah (2): 286) 

Dalam buku yang berjudul “Bagaimana memperoleh banyak sahabat 
dan mempengaruhi orang lain” Deil Cranch berkata, “Terimalah 
kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan hidupmu!” 

Artinya, anda tidak akan pernah memiliki pasangan berupa malaikat. 
Anda pasti akan memiliki pasangan seorang wanita dari golongan manusia. 
Ia pasti memiliki tabiat seorang manusia. Ia pasti akan melakukan 
kesalahan dan juga berbuat dengan benar. Terkadang ia memiliki tabiat 
tertentu yang ada tidak sukai, atau suatu kekurangan yang terus ada 
padanya sedangkan ia tidak dapat keluar darinya. Jika demikian adanya, 
apa yang harus kita lakukan? 

Hal ini harus anda kembalikan pada diri anda sendiri, khususnya jika 
kesalahan itu hanya menyangkut persoalan yang tidak terlalu penting. 
Berikanlah maaf atas rasa cintanya terhadap dirimu, perhatiannya 
kepadamu, dan terhadap usahanya dalam menunaikan seluruh kewajiban-
kewajibannya. Berilah maaf atas kekurangan yang ada padanya selama jika 
dikalkulasikan secara keseluruhan semua tugasnya anda mendapatkan nilai 
yang baik pada dirinya. Janganlah terus menuntut kesempurnaan dengan 
memaksanya, karena anda tidak akan pernah memperoleh kesempurnaan 
darinya, baik dalam tabiat kepribadiannya, pelayanannya, dan dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Jika kita telah 
memahami penjelasan di atas niscaya kita juga akan dapat memahami 
hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, “Tidaklah seorang mukmin 
memarahi seorang mukminah. Karena bisa jadi ia membenci satu sikapnya, 
akan tetapi ia ridha dengan sikapnya yang lain.” (HR. Muslim (363)). 

2. Mengharuskan Adanya Perubahan dengan Cepat Atas 
Kesalahan Istri 

Sesungguhnya seorang suami akan merasa sangat lelah sendiri jika ia 
menginginkan adanya perubahan dengan cepat pada sikap istrinya atau 
perubahan atas kesalahan-kesalahannya. Ia akan merasa lelah sendiri jika 
tidak menyadari perlunya waktu dalam memperbaiki suatu kesalahan.  

Sesungguhnya kesalahan yang paling banyak terjadi adalah kesalahan 
yang dilakukan secara terbiasa pada masa lalu periode kehidupannya. Atau, 
kesalahan tersebut telah menjadi watak yang sudah terbentuk pada dirinya. 
Kedua jenis kesalahan seperti itu membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk dapat memperbaikinya secara tuntas, bukan hanya sesaat saja. Selain 
itu ia juga membutuhkan adanya kesungguhan hati, kesabaran, dan 
pengetahuan akan cara-cara mendidik dan melakukan perubahan terhadap 
kejiwaan seseorang. 
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Kehidupan berumahtangga bagi seorang pemuda atau gadis adalah 
sebuah babak kehidupan baru dan berbeda dari kehidupan mereka 
sebelumnya. Oleh kerana itu dalam berumah tangga pasti akan terdapat 
perbedaan tuntutan atau karakter hidup. Contohnya, seorang wanita yang 
terbiasa di rumah orangtuanya selalu terpenuhi segala kebutuhannya dan 
ada pembantu yang melayaninya tidak akan dapat melakukan tugas-tugas 
sebagai seorang istri terhadap suaminya dengan baik. Ia pasti akan merasa 
risih atau gugup denga permintaan suaminya yang kian hari kian 
bertambah. Ia membutuhkan waktu yang cukup agar dapat beradaptasi 
dengan kehidupan barunya itu. Atau, seorang wanita yang terbiasa hidup 
cukup di dalam rumah orangtuanya, kemudian ia menikah dengan pria 
yang sangat miskin. Maka ketika itu akan timbul berbagai persoalan dan ia 
akan banyak melakukan kesalahan, karena ia tidak terbisa dengan kondisi 
yang baru. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa keseteraan dalam 
perkawinan sangat penting. Alasannya, agar dapat mencegah timbulnya 
persoalan-persoalan seperti persoalan di atas. Jika seorang istri tumbuh 
dari keluarga yang memiliki tingkat perekonomian yang berbeda dengan 
suaminya, ia akan menemukan perbedaan berada di dalam rumah 
orangtuanya sendiri dan ketika sudah berada di rumah suaminya. Jika tali 
pernikahan sudah terikat maka seorang suami harus dapat mengatasi 
permasalahan ini. Ia juga harus menyadari bahwa ia harus 
memperhitungkan waktu untuk dapat merubah kebiasaan istrinya. Ia tidak 
boleh menuntut kepada istrinya agar lekas terbiasa dengan kehidupan 
barunya. Jika seorang suami tidak dapat bersabar, maka niscaya sang istri 
akan mengeluarkan kata-kata yang menyerang dirinya, karena memang ia 
belum terbiasa dengan kehidupan barunya itu. Sang suami harus terlebih 
dahulu memberikannya kesempatan agar sang istri masih dapat merasakan 
kebiasaan gaya hidupnya sebelum menikah. Dari penjelasan di atas dapat 
kita pahami pentingnya hadits Rasulullah SAW yang menyatakan,  

“Pilihlah perhiasan-perhiasan yang baik bagi kalian. Nikahilah yang 
setara dengan kalian, dan nikahlah dengan mereka.”29 

Kesetaraan antara seorang suami dan istri dalam hal agama adalah 
sebuah pondasi. Akan tetapi kesetaraan itu juga mencakup kesetaraan 
dalam hal materi dan akhlak serta berbagai cabang-cabangnya. Kemudian 
seorang suami juga harus menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan, 
karakter, dan kebiasaan tertentu pada diri sang istri yang tidak dapat 
dirubah. Mungkin inilah yang dimaksud dengan ucapan Deil Cranch yang 
menyatakan agar kita dapat menerima dengan ikhlas segala kekurangan 
pasangan hidup kita. Lorens Gold berkata, “Nikmatilah kehidupan ini!”30  

Yang paling menyerupai kehidupan berumah tangga adalah sebuah 
toko yang di dalamnya terdapat aneka jenis makanan yang siap saji. Anda 
tidak akan menemukan seluruh jenis makanan yang anda kehendaki. 

                                                      
29

 HR. Ibnu Majah (1968), Al Hakim (2687), Al Baihaqi dalam Al Kubra (14060), dan yang 
lainnya. 

30
 Buku yang berjudul “Nikmatilah kehidupan ini”, karya Lorens Gold. 
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Sehingga yang menjadi pilihan di hadapan anda adalah bagaimana 
memilih makanan yang paling sesuai dan mendekati permintaan anda. Jika 
anda memandang perkawinan ini dengan pandangan seperti ini maka anda 
akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang membahagiakan dan 
memancarkan kenikmatan.31 

Hal itu tentu saja tidak membuat kita tidak berusaha untuk merubah 
sifat-sifat buruk yang ada pada diri seorang istri, terlebih jika menyangkut 
kesalahan-kesalahan yang menyangkut masalah syar’i. Memperbaiki 
kesalahan yang bersifat syar’i adalah kewajiban seorang suami. Akan tetapi 
ia tetap harus dapat bersabar dalam memperbaiki kesalahan tersebut. 
Adapun tabiat dan karakter sifat yang memang telah tertanam dalam diri, 
yang tidak berkaitan dengan masalah syar’i maka hal itu dapat dirubah dan 
diperbaiki. Akan tetapi mungkin juga kita mengabaikan sebagiannya dan 
mensikapi sebagian yang lain. Pada setiap kondisi apapun kita harus 
senantiasa menyadari satu hal penting, bahwasanya waktu adalah bagian 
dari usaha perbaikan yang tidak boleh diabaikan begitu saja.  

3. Melupakan Tabiat Seorang Wanita Ketika Memperbaiki 
Kesalahan istri 

Sebagian suami ada yang mengharuskan kepada istinya untuk tetap 
pada pendiriannya dan tidak menarik kembali kalimat yang telah 
diucapkannya. Mereka juga mengharuskan istrinya untuk selalu 
menggunakan akal dalam menghadapi berbagai persoalan dan tidak 
terpengaruhi oleh perasaaannya. Selain itu sebagian suami juga 
mengharuskan kepada istrinya untuk tidak lekas marah dan terpengaruh 
oleh keadaan, memperbanyak menutup mulut dan mempersedikit 
kecerewetannya, dan lain sebagainya. Suami seringkali mengharuskan hal-
hal yang suit dilakukan oleh seorang wanita. Para istri tidak seperti kaum 
pria. Seorang suami harus memahami bahwa istrinya adalah seorang 
wanita yang memiliki sifat-sifat feminim dan karakteristik kepribadiannya 
sendiri. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga dan sosial yang berbeda 
dengan saudara lelakinya. Seorang wanita bisa jadi akan menarik kembali 
apa yang telah diucapkannya, ia juga seringkali lekas merasa marah ketika 
berhadapan dengan keadaan yang sulit, bahkan ia bisa sampai menangis. 
Yang seringkali terjadi adalah seorang wanita seringkali dikalahkan oleh 
perasannya ketimbang kemampuannya dalam mengontrol otaknya. Harus 
dipahami bahwa seorang wanita itu biasanya suka sekali berbicara dan 
berkata dengan nada cerewet, khususnya ketika berbicara di telepon. Ia 
juga seringkali lupa. Seorang wanita terkadang perhatian terhadap sesuatu 
hal yang anda sendiri menganggapnya sebagai hal yang tidak penting dan 
remeh. Akan tetapi, bagi mereka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai 
hal yang penting. Seorang istri adalah seorang wanita yang memiliki tabiat 
dan kecenderungan memperhatikan sesuatu yang berbeda dengan tabiat 
dan kecenderungan pria. Seorang suami sepatutnya menyadari hal ini. 

                                                      
31

 Ibid. 
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Jangan pernah menghalanginya untuk bersikap dengan sikapnya sendiri 
dan jangan berlaku kasar terhadapnya. Semua hal di atas adalah hal-hal 
yang menjadikan seorang wanita berbeda dengan kaum pria. Perbedaan 
itulah yang membuat kaum pria tertarik kepadanya. Hal ini sesuai dengan 
risalah keberadaan seorang wanita dalam kehidupan ini, yang tentunya 
memiliki misi yang berbeda dengan misi yang dibawa oleh kaum pria. 
Seorang pria memiliki biasanya memiliki tekad yang kuat dalam sekala hal 
dan sekaligus kekuatan. Karena memang misi yang diembannya dalam 
kehidupan ini dan tugasnya dalam mengemban tugas-tugas eksternal (di 
luar rumah) serta kondisi lingkungan yang keraslah yang membuat kaum 
pria membutuhkan sifat-sifat tersebut. Wanita memiliki perasaan kasih, 
lembut, menyenangkan, dan lain sebagainya, karena memang sifat-sifat ini 
sesuai dengan tugasnya di muka bumi ini sebagai seorang istri dan 
sekaligus ibu. Begitupula biasanya seorang wanita berada dalam kondisi 
lingkungan yang membuatnya terkadang memiliki sifat lupa. Wanita tidak 
berinteraksi terhadap lingkungannya dengan cara yang sama dengan 
interaksi kaum pria terhadap lingkungannya. Hal inilah mungkin yang 
membuat kaum wanita secara umum tidak dapat melakukan tugas-tugas 
dan pekerjaaan-pekerjaan yang memang khusus dilakukan oleh kaum pria, 
meski dapat kita temukan sebagian dari mereka dapat melakukan tugas 
seorang pria.  

Kesimpulan 

Pada dasarnya seorang wanita memang memiliki tabiat dan cara 
bermuamalah yang berbeda dengan seorang pria. Seorang pria hendaknya 
menyadari dan memahami betul akan hal ini. Seorang pria jangan pernah 
mengharuskan wanita untuk dapat bermuamalah seperti ia (pria) 
bermuamalah). Yang harus dipahami adalah pasti akan terdapat perbedaan 
dalam hal tabiat antara pria dan wanita. Jika kita sudah memahami hal ini 
maka kita juga akan dapat memahami sabda Rasulullah SAW,  

“Perlakukanlah para wanita dengan baik. Sesungguhnya wanita itu 
diciptakan dari tulang rusuk (pria). Jika tulang rusuk itu bengkok 
maka luruskanlah. Jika engkau menyakitinya maka berarti engkau 
telah mematahkannya. Jika engkau membiarkannya maka tulang itu 
akan tetap bengkok. Berlaku baiklah terhadap kaum wanita.” (HR. 
Bukhari (313), Muslim (3631), dan yang lainnya) 

4. Menghubung-hubungkan Kesalahan Istri dengan 
Keluarganya 

sebagian suami seringkali menghubung-hubungkan kesalahan istrinya 
dengan keluarganya. Jika istrinya itu melakukan suatu kesalahan dengan 
disengaja; sang suami menuduh keluarganyalah yang menjadi 
penyebabnya. Pemikiran dan cara mensikapi kesalahan istri seperti ini 
menyebabkan persoalan rumah tangga tidak akan terpecahkan. Sebaliknya, 
sikap sepertin ini hanya membantu bertambah kompleksnya persoalan. Jika 
memang hubungan seorang suami dengan keluarga istrinya tidak harmonis 
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sehingga ia selalu bersikap seperti itu (menghubungkan kesalahan istri 
dengan keluarganya), maka yang harus dilakukan adalah sang suami harus 
memperbaiki kembali hubungannya dengan keluarga istri. Seorang suami 
seharusnya mengetahui bahwa ketika Allah SWT mensyariatkan 
perkawinan nini, sebenarnya dengan sunnah-Nya ini Dia menghendaki 
agar di antara keluarga-keluarga memiliki ikatan persaudaraan. Sehingga 
rasa kasih dan sayang semakin meluas di antara kaum muslimin. Allah 
SWT berfirman,  
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“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan 
manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah 
Tuhanmu Maha Kuasa.” (QS. Al Furqan (25): 54) 

Adaya hubungan yang buruk antara keluarga-keluarga yang terikat 
karena hubungan perkawinan bukanlah bagian dari petunjuk ajaran Islam. 
Seorang suami hendaknya selalu berbaik sangka terhadap istrinya. Ia 
sepatutnya tidak menafsirkan perbuatan atau kesalahan istrinya dengan 
cara memastikan bahwa perbuatan dan kesalahan istrinya itu pasti 
disengaja olehnya, atau berfikiran pasti keluarganyalah yang telah 
memerintahkannya melakukan perbuatan tersebut. Sebagian suami 
menjadikan alasalan sepertin ini sebagai hujjah baginya untuk melarang 
istrinya mengunjungi kedua orangtuanya sendiri. Sikap seperti ini adalah 
sikap memutuskan tali silaturrahim. Sikap ini sama halnya dengan sikap 
memotong sesuatu yang sebenarnya Allah memerintahkan untuk 
menyambungnya. Sikap seperti ini patut mendapatkan hukuman,  baik di 
dunia atau pun di akhirat. Meski kedua orangtua tidak taat kepada Allah 
pemilik semesta alam ini, kita sama sekali tidak diperkenankan memutus 
tali silaturrahim dengan mereka. Apakah ada dosa lain yang lebih besar 
dari perbuatan syirik kepada Allah? Tidak ada dosa yang melebihi dosa 
kekufuran. Meski demikian Allah tetap memerintahkan kepada orang yang 
memiliki kedua orangtua yang musyrik atau yang memerintahkan kepada 
anaknya berbuat musyrik untuk selalu menjaga hubungan baik di dunia ini 
tanpa harus mentaati apa yang diperintahkan mereka itu. Allah SWT 
berfirman,  
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“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 
Aku  sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka 
janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di 
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dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-
Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan 
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs. Luqman (31): 15) 

Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah bersikap 
adil dan tidak menuduh keluarga istri dengan tuduhan yang tidak baik 
selama tidak ada bukti yang nyata. Ia sendiri pasti pernah melakukan 
kesalahan. Banyak sekali persoalan yang timbul antara suami dan istrinya 
karena sikap suami yang keliru dalam menyimpulkan sesuatu, selalu 
berprasangka buruk, dan memperturutkan hal yang masih syubhat.  

Seorang suami hendaknya menjalin hubungan baik dengan keluarga 
istri. Jangan pernah menghalangi istrinya berbakti kepada kedua 
orangtuanya. Bagaimana pun keadannya kedua orangtua tetap memiliki 
hak untuk merasakan bakti anak-anaknya. Memutuskan tali silaturrahim 
kepada kedua orangtua sama sekali tidak diperbolehkan, apapun sebabnya. 
Kita boleh membatasi hubungan istri dengan keluarganya jika memang kita 
khawatir terhadap istri, dengan alasan karena keluarganya memiliki sifat-
sifat yang buruk atau terdengar selentingan bahwa keluarganya memiliki 
akhlak yang buruk. Akan tetapi, jangan pernah memutuskan tali 
silaturrahim dengan mereka. Tetaplah menjalin hubungan baik dengan 
kedua orangtuanya dan mohonlah doa kepada Allah agar dibukakan pintu 
hati mereka. Doakan mereka agar dapat melaksanakan seluruh ajaran 
Islam dan berperilaku sesuai dengan perilakuk ajaran Islam. Akan tetapi 
jika kedua orantuanya merupakan orang yang berakhlak baik, hanya saja 
terdapat kesalah pahaman antara mereka dengan sang suami, maka 
hendaknya kesalahpahaman tersebut segera diselesaikan. Gantilah 
kesalahpahaman tersebut dengan niat baik dan niat ingin berbakti kepada 
mereka, selalu mengunjungi dan berbuat ihsan kepada mereka. 

5. Tidak Memilih Waktu yang Tepat Ketika Menasihati 
Istri 

Ada pepatah yang mengatakan, “Pada setiap keadaan terdapat kata 
yang tepat untuk diucapkan.” Seseorang tela berusaha memperbaiki 
kesalahan orang lain dengan menggunakan cara yang sudah tepat, tapi ia 
tetap gagal dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Ia telah melakukan 
kesalahan berupa tidak memilih waktu yang tepat dalam memperbaiki 
suatu kesalahan. Memilih waktu yang tepat dalam memperbaiki suatu 
kesalahan sangatlah penting. Hal itu disebabkan karena kita berinteraksi 
dengan makhluk yang juga memiliki sifat manusiawi. Ia bisa bergembira 
dan terkadang bersedih. Manusia selalu terpengaruh oleh kejadian-
kejadian yang terjadi di sekitarnya. Terkadang sebagian suami menasihati 
istrinya pada waktu yang tidak tepat. Seperti menasihati istri padahal ketika 
itu ia sedang lelah karena banyaknya pekerjaan rumah tangga yang harus 
diselesaikannya. Sang istri ketika itu benar-benar berada di puncak 
kelelahan dalam bekerja, sehingga ia benar-benar merasa frustasi. Ia 
bekerja dan melaksanakan segala kewajibannya. Meski ia telah bekerja ia 
tetap mendapatkan teguran dan peringatan bahwa masih ada kekurangan 
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pada pekerjaannya yang lain. Teguran seperti ini hanya akan membuat 
dirinya frustasi dan tidak merasa percaya diri dalam bekerja. Ia akan 
berfikiran apapun yang dikerjakannya pasti suaminya tidak akan senang 
dengan hasil pekerjaannya itu. Sebenarnya apa yang menghalangi seorang 
suami untuk sedikit memberikan pujian dan berkata kepada istrinya, 
“Kamu sepertinya sangat lelah dan telah mencurahkan segala tenagamu 
dalam melakukan pekerjaan rumah.” Baru setelah sang istri duduk dan 
beristirahat ingatkan ia akan hal-hal yang terlupakan olehnya. Jangan 
memintanya melakukan apa yang terlupakan itu pada saat itu juga. Akan 
tetapi niatkanlah hanya untuk mengingatkan dirinya saja. Setelah itu insya 
Allah sang istri akan tidak melupakan apa yang sebelumnya terlupakan 
olehnya. Sang istri jika diperlakukan seperti itu pasti ia akan merasa segala 
pekerjaan dan hasil tugasnya dihargai oleh suaminya. Hal yang seringkali 
membuat seorang istri cepat merasa lelah adalah karena ia merasa telah 
melakukan segala pekerjaan rumah akan tetapi tidak dibarengi dengan rasa 
syukur, ditambah lagi adanya kritikan-kritikan dari suaminya. Kesalahan 
yang lain adalah ketika sang suami memilih waktu berduaan dengan 
istrinya, yaitu setelah ia selesai menikmati istrinya, ia kemudian menasihati 
istrinya hal-hal yang kurang dari dirinya. Sikapnya dalam menasihati 
kesalahan istri ini sangat keliru, karena waktu tersebut bukanlah waktu 
yang tepat. Waktu yang penuh dengan kebahagiaan harus diisi dengan 
kebahagiaan saja. Biarkan kebahagiaan itu terus berjalan tanpa harus 
dikotori dan dirubah dengan sifat egois. Waktu yang berbahagia di dunia 
ini sangat sedikit dan terbatas. Bukanlah sebuah tindakan yang cerdas jika 
kita mengubah waktu yang berbahagia itu menjadi sebuah perselisihan. 
Meski demikian hal ini bukan berarti dibenarkan memberikan teguran atau 
nasihat kepada istri di hadapan salah seorang anak atau di hadapan orang 
lain. Teguran yang baik adalah ketika ia sedang seorang diri, akan tetapi 
bukan pada saat kita sedang dan setelah berhubungan intim dengannya. 

Waktu yang tepat untuk menegur kesalahan pasangan suami-istri atau 
waktu seorang suami menegur istrinya berbeda-beda antara wanita yang 
satu dengan yang lainnya. Waktu yang tepat untuk menasihati istri harus 
disesuaikan dengan tabiat watak sang istri, perangainya, dan kejiwaannya. 
Setiap suami dengan pengalamannya hidup bersama dengan istrinya 
seharusnya memahami dengan baik kapan waktu yang tepat untuk 
memberikan nasihat atau melakukan hal lainnya. Janganlah berusaha 
memperbaiki kesalahan istri dengan memilih waktu yang tidak tepat. 
karena ketidaktepatan dalam memilih waktu tidak akan mendatangkan 
kebaikan bagi keluarga. Bahkan bisa jadi ia hanya akan menyebabkan 
persoalan semakin meluas dan semakin kompleks, bukan menyelesaikan.  

6. Kritikan yang Tidak Membangun 

Kebahagiaan sebuah perkawinan terkadang harus retak karena kritikan 
pedas dan tidak membangun dari seorang suami kepada istrinya secara 
terus-menerus. Ada sebagian suami yang selalu mengomentari semua 
kesalahan yang dilakukan oleh istrinya dan mengkritiknya secara terus-
menerus. Sikap seperti ini hanya akan merubah keharmonisan keluarga 
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menjadi sebuah tali kesalahan yang terus berputar tanpa henti. Di waktu 
yang sama, suami seringkali menyamakan antara kesalahan besar dengan 
kesalahan yang sebenarnya hanya bersifat sepele. Sikap seperti ini adalah 
sikap yang sangat keliru dari seorang suami. Alasannya, karena kritikan 
yang pedas dan tidak membangun yang dilakukan secara terus-menerus 
terhadap suatu kesalahan tertentu hanya akan membuat si pembuat 
kesalahan tidak akan merasa kesalahannya itu berbahaya. Perasaan seperti 
ini timbul karena sang suami selalu mengkritik kesalahan kecil ataupun 
besar dengan cara mengkritik secara pedas. Hal ini juga membuat orang 
yang dikritik merasa tidak memiliki harapan untuk dapat memperbaiki 
dirinya. 

Kritikan yang diungkapkan dengan cara yang keras dan tidak 
membangun hanya akan membuat orang yang berbuat kesalahan akan 
merasa hina dan terpuruk. Perasaan seperti ini sama sekali tidak diinginkan 
keberadaannya ketika memperbaiki kesalahan seseorang. Seorang suami 
hendaknya tidak membuat istrinya memiliki perasaan seperti ini. Seorang 
istri akan memiliki perasaan dan sikap yang berlebihan menghadapi sikap 
suami yang seperti ini. Karena, pada dasarnya seorang wanita itu secara 
umum hatinya akan merasa sakit ketika mendapat kritikan. Ia selau ingin 
tampak memiliki sifat-sifat yang baik di mata orang lain. Jika ia 
mendapatkan seseorang mengkritiknya dengan kritikan yang pedas dan 
tidak disukainya, maka ia akan menjauh darinya. Seorang wanita 
membutuhkan perlakukan yang lemah lembut. Ia butuh rasa cinta dan 
kelembutan. Mengapa anda tidak mencoba memperbaiki kesalahan istri 
dengan diiringi perasaan cinta, bukan dengan cara mengkritiknya secara 
pedas? Mengapa anda tidak mencoba bersikap lemah lembut terhadap 
keluarga anda? Orang yang bersikap lemah lembut kepada keluarganya 
akan dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadits disabdakan,  

“Sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut. Allah akan 
memberikan sesuatu pada sikap lemah lembut apa-apa yang tidak 
akan diberikannya pada perilaku kasar dan yang tidak akan 
diberikannya pada sikap yang lainnya.” (HR. Muslim (6544)) 

Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,  

“Sesungguhnya jika Allah mencintai sebuah keluarga maka Dia akan 
menganugerahkan sifat lemah lembut dalam diri mereka.”32  

Para ahli menyatakan pentingnya sikap lemah lembut terhadap seorang 
istri. Hendaknya seorang suami tidak terlampau sering mengkritik istrinya. 
Kritikan yang pedas seringkali menjadi penyebab langsung terjadinya 
banyak kasus perceraian. Deil Cranch dalam buku yang berjudul 
“Bagaimana memperoleh banyak sahabat dan mempengaruhi orang 
banyak” pernah menukil dan mengomentari tulisan seorang penulis wanita 
yang bernama Dorothy Decks. Ia berkata, “Yang dimaksud dengan kritikan 
yang pedas dan tidak membangun adalah kritikan yang menyakitkan dan 
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 HR. Ahmad (23906) dan Al Baihaqi dalam Asy-Sya’bu (6560). 
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dapat membuat hati terasa hancur dan jiwa terasa hina. Oleh karena itu 
wahai para pembaca sekalian, janganlah anda pernah mengkritik dengan 
kritikan yang menyakitkan yang dapat membuat hati terasa hancur dan 
jiwa terasa hina.”33 

Jika kita memang harus mengkritik sesuatu maka hendaknya kita 
meramu kritikan tersebut menjadi ringan untuk dapat ditanggung oleh 
jiwa seseorang. Ingatlah ucapan salah seorang shalih yang mengatakan, 
“Kebenaran itu pahit rasanya, maka bantulah kepahitan kebenaran tersebut 
dengan ucapan yang indah dan manis.” Jika mengkritik suatu kebenaran, 
maka tidak diragukan ia akan terasa pahit. Oleh karena itu ia 
membutuhkan ucapan yann manis dan baik sehingga dapat diterima oleh 
jiwa setiap orang yang mendengarnya, bukan malah memberatkannya. 
Kebenaran itu sebenarnya secara dzatiyah tidak terasa pahit, akan tetapi 
syetanlah yang  membuatnya pahit bagi jiwa setiap orang dan berusaha 
memalingkannya dari kebenaran.  

7. Meremehkan Adat Ketika Memperbaiki Kesalahan Istri 

Sikap meremehkan adat dapat dianggap sebagai sebuah kesalahan 
dalam hubungan perkawinan, khususnya dalam hal pelayanan istri 
terhadap suaminya. Hal ini berbeda antara satu individu dengan individu 
lainnya, sesuai dengan adat dan kebiasaannya. Jelasnya, dapat kita katakan 
bahwa bahwa layanan seorang wanita kepada suaminya berbeda antara 
wanita yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan karakter, batasan, 
dan cara yang digunakan dalam memberikan layanan. Pada zaman dahulu, 
seorang wanita itu membuat kue tepung, roti, merawat perabotan rumah, 
menggembala kambing, dan lain-lain. pekerjaan seperti ini mungkin masih 
kita temukan pada masyarakat pedalaman atau masyarakat pedesaan 
hingga sekarang. Akan tetapi, wanita yang hidup di tengah-tengah kota 
sudah tidak lagi mengerjakan pekerjaan seperti ini. Bahkan mungkin di 
antara mereka ada yang belum pernah mendengar pekerjaan seperti ini 
sama sekali. Begitulah, pada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya biasanya 
wanita mengikuti kebiasan dan adat yang ada di lingkungannya. Terdapat 
perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, antara satu 
suku dengan suku lainnya, dan antara satu keluarga dengan keluarga yang 
lain. Oleh karena itu para ulama ketika mencoba membahas masalah jenis 
pelayanan seorang istri kepada suaminya maka mereka menganggap adat 
dan tradisi sebagai ukuran dalam menentukan jenis layanan seorang istri. 

Semoga Allah merahmati Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah ketika ia 
menjelaskan tentang pelayanan seorang istri kepada suaminya dalam kitab 
Al Fatawa. Ia berkata, “Para ulama berselisih paham, apakah seorang istri 
melayani suaminya dalam bentuk pelayanan di kamar pribadi mereka, 
menyediakan makanan dan minuman, membuat roti, kue tepung, dan 
merawat hewan-hewan piaraannya?” Di antara para ulama tersebut ada 
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 Bagaimana Memperoleh Banyak Sahabat dan Mempengaruhi Orang Banyak, Deil Cranch. 
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yang berkata, “Seorang istri harus melayani suami dengan cara yang 
ma’ruf. Pendapat seperti inilah yang benar. Seorang istri harus melayani 
suaminya dengan cara yang ma’ruf seperti ia melayani dirinya sendiri. 
Caranya berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Layanan yang diberikan 
seorang wanita pedalaman desa berbeda dengan layanan yang diberikan 
oleh wanita yang hidup di pedesaan. Begitupula layanan seorang wanita 
pedesaan berbeda dengan layanan seorang wanita yang memiliki 
kelemahan dan kekurangan.” 

Adat adalah hal penting dalam menentukan makna atau tingkat sebuah 
kesalahan. Seorang suami sejak pertama kali hendak memutuskan untuk 
menikah harus benar-benar memahami hal seperti ini. Ia harus memahami 
cara dan dan perilaku kehidupan istrinya di tengah-tengah keluarga, 
lingkungan masyarakatnya, adatnya, kebiasannya, dan lain sebagainya. Hal 
itu dimaksudkan agar sebelum menikah dengannya ia tidak 
membayangkan wanita yang menjadi pilihannya dengan bayangan yang 
berbeda dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan istrinya dalam 
bermasyakat. Permasalahan ini akan menjadi lebih jelas ketika seorang pria 
menikahi seorang wanita yang berasal dari (daerah) masyarakat yang 
berbeda, baik dalam hal adat, kebiasaan, dan tradisi. Begitupula ketika 
terjadi perkawinan yang tidak sekufu (setara), yaitu ketika seorang pria 
menikahi wanita yang tidak setara dengannya, atau sebaliknya. Di mana 
akan ditemukan banyak perbedaan antara keduanya dalam memandang 
kehidupan ini, atau dalam hal tingkat kepandaian dan lain sebagainya. 
Oleh karena itulah kesetaraan adalah sebuah hal penting yang harus 
diperhatikan ketika hendak menikah. Penjelasan mengenai masalah ini 
telah kami jelaskan lebih dari sekali dalam penjelasan tentang memilih 
pasangan hidup. Penjelasan ini dijelaskan secara tersendiri karena memang 
masalah ini sangat penting.34 Kami juga telah menyebutkan hadits 
Rasulullah SAW, 

“Pilihlah perhiasan-perhiasan yang baik bagi kalian. Nikahilah yang 
setara dengan kalian, dan nikahlah dengan mereka.”35    

8. Tidak Mengikuti Petunjuk Ajaran Islam dalam 
Memperbaiki Kesalahan Istri 

Islam telah memberikan gambaran kepada seorang suami yang 
beragama Islam cara-cara yang benar dalam memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan oleh istri dan meluruskan kembali penyimpangan yang 
dilakukannya jika memang memerlukan pelurusan kembali. Cara 
perbaikan ini telah diatur secara sistematis yang dibagi dalam beberapa 
tahapan. Allah SWT berfirman,  
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 Lihat contohnya dalam kitab Fi Ta’amul ma’a Al Jins Al Akhar. 
35

 HR. Al Hakim (2687), Ibnu Majah (1968), Ibnu Abi Syaibah (1), Al Baihaqi dalam Al Kubra 
(14060), Daruquthni (197) dengan lafazh seperti itu. Al Albani menganggapnya shahih dalam Shahih 
Al Jami’ Ash-Shaghir. 
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“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 
dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka 
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (QS. 
An-Nisa (4): 34) 

Tahapan-tahapan tersebut dibagi dalam tiga tahapan: Menasihati, 
memisahkan tempat tidurnya, memukulnya dengan pukulan yang tidak 
menyakitinya. Penjelasan mengenai hal ini akan kami jelaskan setelah ini. 

Nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri) adalah 
tingkatan yang paling tinggi yang dilakukan oleh seorang istri kepada 
suaminya. Nusyuz maksudnya adalah berpalingnya istri dari ketaatan 
kepada suaminya. Tidaklah wajar seorang istri tidak mentaati suaminya 
atau berpaling dari perintahnya kecuali jika ada sebab-sebab tertentu yang 
membuatnya bersikap seperti itu. Untuk memperbaiki kesalahan istri dan 
kesalahan-kesalahan lain, seperti tidak taat terhadap perintahnya, hal yang 
paling pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah mencari 
tahu sebab-sebab dilakukannya kesalahan ini oleh istrinya. Kemudian baru 
menasihatinya dengan cara menjelaskan hal-hal yang seharusnya 
dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Ia harus mengingatkan 
posisi suami di mata istrinya itu. Ia harus dapat menjelaskan kesalahan-
kesalahan yang jelas-jelas telah dilakukan oleh istrinya itu dan 
menerangkan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut sepatutnya tidak 
dilakukannya. Selain itu suami juga harus mengingatkan dampak dari 
perbuatan istrinya itu, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Inilah 
yang disebut dengan tahapan berupa nasihat. 

Dalam Lisanul Arab Ibnu Manzhur berkata mengenai nasihat ini, 
“Nasihat itu adalah mengingatkan akan dampak suatu perbuatan.” Ibnu 
Sayyid berkata, “Nasihat adalah memberikan peringatan kepada seseorang 
dengan hal-hal yang dapat melunakkan hatinya, sehingga peka terhadap 
pahala dan hukuman.” 

Dalam menasihati seseorang terdapat teknik dan cara tersendiri. 
Begitupula agar dapat membuat seseorang mau melakukan sesuatu dan 
menjauhkan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itulah seorang suami 
harus memulai nasihatnya dengan cara memberikan peringatan dalam 
rangka memperbaiki kesalahan istrinya itu. Nasihat itu akan dapat 
membuat hati menjadi lunak dan membuatnya melupakan amarah. Nasihat 
itu harus dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang baik dan cara 
yang simpatik, sehingga dapat menggugah hati dan tidak menjauhi nasihat 
tersebut. Jika seorang suami telah mencoba memperbaiki kesalahan istri 
dengan cara memberikannya nasihat, akan tetapi tidak memberikan 
pengaruh kepadanya. Bahkan sang istri makin keras hati, maka ia boleh 
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menggunakan tahapan yang kedua, yaitu memisahkan tempat tidurnya. 
Maksudnya adalah memisahkan tempat tidur secara dzatiyah, bukan secara 
mutlak. Dengan harapan agar peringatan yang kedua ini dapat 
membuatnya mau memperbaiki kesalahannya dan kembali menjalin 
kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam beberapa hal, 
memisahkan tempat tidur ini lebih berpengaruh daripada hanya sekedar 
memberikan peringatan dengan ucapan saja. Jika memisahkan tempat tidur 
ini juga ternyata tidak berdampak apapun baginya, maka ada cara tertentu 
bagi wanita tertentu yang memang tidak bermanfaat cara apapun juga 
untuk mengatasi kesalahannya kecuali dengan cara memukulnya. Akan 
tetapi memukul ini harus menjadi cara terakhir yang ditempuh seorang 
suami. Sebagaimana pepatah mengatakan, “Obat yang paling akhir adalah 
dengan cara membakar.” Dalam memukul istri tentunya ada beberapa 
persyaratan yang harus diketahui, yaitu pukulan hendaknya tidak 
menyakiti. Maksudnya, tidak berpengaruh pada tubuh, seperti memukul 
istri dengan menggunakan tongkat kayu. Pukulan seperti itu akan 
menyakiti sang istri. Atau, seperti orang yang memukul istrinya dengan 
tangan, sehingga membuat wajah istrinya mengeluarkan darah, dan cara-
cara kasar lainnya. Cara pukulan seperti ini tidak dibenarkan dilakkan oleh 
seorang suami terhadap istrinya. Seorang istri bukanlah hewan atau budak 
bagi seorang suami. Pukulan yang menyakiti tidak diperbolehkan sama 
sekali. Pukulan yang keras dan menyakiti tidak diperkenankan dalam 
ajaran Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda,  

“Janganlah salah seorang dari kalian menjilid (mencambuk) istrinya 
seperti ia mencambuk seorang budak, kemudian menggaulinya di 
malam hari.” (HR. Bukhari (4908)) 

Hadits tersebut menjelaskan larangan memukul seorang wanita dengan 
pukulan yang menyakitkannya. Rasulullah heran terhadap seorang pria 
yang mencambuk istrinya seperti ia mencambuk budak, kemudian ia 
menyetubuhinya di malam hari. Sikap seperti ini sungguh sangat tidak 
bermoral. Ia menghinanya pada siang hari kemudian mengharapkan kasih 
sayang dan cintanya di malam hari. Perbuatan seperti ini sama sekali tidak 
dapat dibenarkan oleh akal yang sehat. Oleh karena itulah para ulama 
menafsirkan firman Allah yang berbunyi, “Pukullah mereka (istri-istri),” 
dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘memukul’ pada ayat di 
atas adalah pukulan yang tidak melukai dan menyakitinya.36 

Dalam Shahih Muslim disebutkan sabda Rasulullah SAW,  

“Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan wanita. 
Sesungguhnya kalian menikahi mereka dengan membawa amanat 
dari Allah. Kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan 
menggunakan kalimat Allah. Hak kalian terhadap mereka (istri-istri) 
adalah untuk tidak memperbolehkan mereka menodai ranjang kalian 
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(menyeleweng). Jika mereka menyeleweng maka pukullah mereka 
dengan pukulan yang tidak melukainya.”37  

Bukan hanya pada hadits di atas saja, Rasulullah juga pernah bersabda 
terhadap orang-orang yang memukul istri-istri mereka,  

“Mereka tidak berhak berada di bawah pilihanmu (dipukul).” (HR. 
Abu Daud (2146), An-Nasai(9167), dan Ibnu Majah (1985) 

Al Qurthubi berkata, “Allah memerintahkan untuk memulai peringatan 
terhadap wanita dengan cara menasihatinya terlebih dahulu, kemudian 
dengan memisahkan tempat tidurnya. Jika kedua cara itu tidak berhasil 
maka dengan pukulan. Sesungguhnya dengan memukul akan membuatnya 
mau memperbaiki kesalahannya dan menunaikan hak suaminya. Pukulan 
pada ayat di atas adalah pukulan yang mendidik dan tidak menyakitkan. 
Yaitu pukulan yang tidak membuat tulang patah, merobek kulit, dan 
lainnya. Maksud dari pukulan tersebut tidak lain hanya untuk 
memperbaiki kesalahan sang istri. Oleh karena itu seorang pendidik juga 
memukul anak muridnya agar ia mau mempelajari Al Qur`an.38  

Atha berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, ‘Apa yang 
dimaksud dengan pukulan yang tidak menyakiti.’ Ia menjawab, ‘Pukulan 
dengan menggunakan kayu siwak dan yang semacamnya.’”39 

Sebagian suami ada yang memahami hukuman berupa pukulan kepada 
istri ini secara salah kaprah. Ia menjadikan hukuman pukulan ini sebagai 
cara dalam memperlakukan istrinya yang lemah. Demi Allah, hal ini tidak 
lain disebabkan karena tipisnya iman mereka dan tingkat ketakwaan 
mereka kepada Allah SWT. Pukulan dengan syarat-syarat yang telah 
disebutkan merupakan cara terakhir yang dapat ditempuh oleh seorang 
suami untuk memperbaiki kesalahan istrinya. Tidak diperbolehkan bagi 
seorang suami menggunakan cara pukulan ini sebagai alat untuk 
menguasai dan merendahkan istri. Sikap seperti itu bukanlah sikap seorang 
muslim. Seorang suami hendaknya mengingat kekuatan Allah ketika ia 
menganggap dirinya memiliki kekuatan dibanding dengan istrinya. 
Sebagian orang ada yang berhujjah dengan hadits Rasulullah SAW, 
“Seorang pria tidak akan ditanya mengapa ia memukul istrinya.” Hadits ini 
adalah hadits dhaif. Orang tersebut berhujjah dengan hadits ini dalam 
memukul istrinya tanpa rasa takut kepada Allah. Hadits ini jika ada yang 
menganggapnya shahih maka maksudnya adalah muraqabah kepada Allah 
dan tidak memukul istri dengan pukulan yang menyakitkan. Oleh karena 
itu Imam An-Nawawi menyebutkan hadits tersebut dalam Riyadh Ash-
Ashalihin pada bab tentang muraqabah. Adapun menjadikan hadits ini 
sebagai hujjah untuk memukul istri tanpa mengikuti tahapan-tahapan yang 
diajarkan Islam dalam memperbaiki kesalahan istri, atau dijadikan sebagai 
hujjah yang membolehkan pukulan yang menyakiti, maka hal itu sama 

                                                      
37

 Shahih Muslim. 
38

 Tafsir Al Qurthubi (V/172). 
39

 Ibid (V/173).  



 

Kesalahan Umum yang Sering Terjadi Ketika Memperbaiki Kesalahan Orang Lain ______________________  60

sekali tidak diperbolehkan. Apa yang harus kita hiraukan dari hadits ini? 
Karena pada dasarnya hadits ini adalah hadits dhaif. Mengapa seorang 
suami tidak ditanya (di akhirat nanti) mengenai sikapnya yang memukul 
istrinya, meski bagaimanapun jenis pukulannya itu? Syeikh Al Ghazali 
mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad 
dhaif dan tidak jelas silsilahnya. 

Yang telah kita ketahui bersama mengenai kehidupan Rasulullah SAW, 
beliau sama sekali tidak pernah memukul seorang wanita ataupun budak 
dengan tangan beliau meskipun hanya sekali. Beliau tidak pernah memukul 
dengan tangan beliau kecuali ketika berjihad di jalan Allah. 

Kesimpulan 

Pukulan tidak akan dapat menyelasaikan persoalan kehidupan rumah 
tangga. Pukulan adalah cara yang paling terakhir yang dapat ditempuh 
oleh seorang suami dengan syarat-syarat berikut ini: 

1. Hendaknya memukul dijadikan sebagai cara yang paling akhir. 

2. Dalam memukul hendaknya tidak menyakiti. 

3. Meniatkan pukulan sebagai sarana untuk memperbaiki kesalahan, 
maksudnya suami harus meluruskan niatnya. 

4. Tidak menjadikan pukulan sebagai cara dalam memperlakukan istri. 

Selain itu, tidak memukul istri hendaknya menjadi pilihan utama 
seorang suami.  

9. Tidak Memperhatikan Umur Ketika Memperbaiki 
Kesalahan Istri 

Seorang suami hendaknya banyak mengetahui hal-hal yang harus ia 
perhatikan ketika hendak memperbaiki kesalahan istrinya. Di antaranya 
adalah memperhatikan masalah umur. Wanita yang dinikahi pada saat 
masih remaja berbeda dengan wanita yang dinikahi setelah ia dewasa. Pada 
setiap tahapan umur wanita terdapat sifat dan keistimewaan-keistimewaan 
tersendiri, meski di saat-saat tertentu ada hal-hal yang sama. Seorang 
wanita yang masih muda akan anda dapati selalu ingin keluar rumah, 
bepergian, bermain-main, dan lain sebagainya. Hal itu karena ia memang 
masih berada pada usia remaja. Meski ia sudah menikah sifat-sifat 
remajanya masih dapat kita temukan pada dirinya. Seorang suaminya 
hendaknya menyadari hal ini dan tidak menganggap sikap istrinya yang 
masih remaja sebagai suatu kesalahan. Ia harus mengaggapnya sebagai 
tabiat anak di usia remaja. Kita sendiri mengetahui bagaimana Rasulullah 
menangani kasus seperti ini ketika menghadapi Sayyidah Aisyah Ummul 
Mukminin RA. Beliau menikahinya ketika ia masih berumur sangat muda. 
Rasulullah membiarkan sahabat-sahabat wanita Aisyah masuk ke dalam 
rumahnya untuk bermain-main dengannya. Rasulullah juga 
membiarkannya memperhatikan kaum Habasyah yang sedang bermain-
main dengan tombak. Sayyidah Aisyah RA pernah berkata,  
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“Aku pernah melihat Rasulullah menutupiku dengan kain beliau. 
Ketika itu aku sedang melihat anak-anak kaum Habsyi yang 
bermain-main di dalam masjid. Beliau menungguiku hingga aku 
sendiri merasa bosan. Oleh karena itu hargailah wanita yang masih 
muda belia yang masih senang bermain-main.” (HR. Bukhari (4938), 
Muslim (2061), dan yang lainnya) 

Rasulullah SAW juga pernah lomba berlari dengan Aisyah RA. Aisyah 
berkata,  

“Aku pernah pergi bersama Rasulullah SAW melakukan suatu 
perjalanan. Aku kemudia mendahului beliau dengan kakiku. Ketika 
aku membawa daging aku mendahului beliau, kemudian beliau 
berhasil mendahuluiku. Beliau bersabda, ‘Ia (Aisyah) senang dengan 
perlombaan itu.’” (HR. Abu Daud (2578) dan Ahmad (25745) 

Hal itu terjadi ketika Aisyah sudah menjadi istri Rasulullah SAW ketika 
ia masih berusia remaja. Ia bermain di dalam rumahnya bersama tetangga-
tetangga wanitanya yang masih anak-anak. Aisyah menceritakan kejadian 
pada waktu itu, “Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah setelah 
melakukan perang Tabuk atau Khaibar. Kemudian angin bertiup dan 
membuat kain penutup yang menutupi tempat anak-anak bermain terbuka. 
Rasulullah kemudian bertanya, “Apa ini wahai Aisyah?” Aisyah menjawab, 
“Mereka adalah sahabat-sahabatku.” Beliau melihat ada sebuah kuda yang 
memiliki dua sayap yang terbuat dari kertas. Beliau berkata, “Apa itu yang 
aku lihat di tengah-tengah anak-anak itu?” Aisyah menjawab, “Kuda.” 
Beliau kembali bertanya, “Kemudian apa yang ada di atasnya itu?” Aisyah 
menjawab, “Dua sayap.” Beliau kembali bertanya, “Apakah kuda memiliki 
dua sayap?” Aisyah menjawab, “Aku pernah mendengar Sulaiman memiliki 
kuda yang mempunyai sayap.” Aisyah melanjutkan, “Rasulullah SAW 
kemudian tertawa hingga aku dapat melihat gigi geraham beliau.” (HR. 
Abu Daud (4932)) 

Jika seorang pria menikahi wanita yang berusia muda, hendaknya ia 
menghargai istrinya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan 
menganggap sikap istrinya yang masih muda itu sebagai suatu kesalahan 
yang harus diperbaiki. Akan tetapi anggaplah ia sebagai tabiat yang 
memang dilakukan oleh wanita sebayanya.      



 

Kesalahan Umum yang Sering Terjadi Ketika Memperbaiki Kesalahan Orang Lain ______________________  62

Kesalahan Para Istri Ketika 
Memperbaiki Kesalahan Suami 

1. Menceritakan Kesalahan Suami Kepada Orang Lain dan 
Tetangga  

Di antara kekeliruan yang dilakukan oleh para istri adalah 
menceritakan kesalahan suami kepada para tetangga dan para sahabatnya. 
Ia menceritakan apa-apa yang telah terjadi antara dirinya dan suaminya, 
yaitu berupa hal-hal yang membuatnya tertekan atau hal-hal yang ia 
anggap bagian dari kesalahan suaminya. Seorang wanita terkadang 
menceritakannya dengan melebih-lebihkannya. Kemudian berita tersebut 
pun diceritakan oleh para sahabatnya itu kepada suami-suami mereka. 
Lantas terkadang para suami tersebut menasihati suami yang berbuat 
kesalahan itu dengan mengatakan agar ia selalu bersikap baik terhadap 
istrinya. Jika demikian sang suami yang berbuat kesalahan tersebut akan 
merasa kepribadiannya telah diketahui oleh orang banyak dan para 
tetangganya. Selanjutnya ia pasti akan berprasangka bahwa yang 
menyebabkan orang-orang mengetahui keadaan rumah tangganya adalah 
istrinya sendiri. Sang suami akan merasa tertekan sekali dan 
mengakibatkan persoalan rumah tangga semakin rumit. Ketika itu 
kepercayaan sang suami terhadap istrinya akan hilang dari dirinya. 

Seorang istri seharusnya memahami benar hal-hal yang bersifat pribadi 
dalam rumah tangga. Rahasia-rahasia kehidupan suami istri tidak boleh 
sampai terdengar hingga ke luar rumah. Bagaimana mungkin rahasia 
keluarga bisa diketahui oleh orang lain, padahal rahasia tersebut adalah 
bagaikan sebuah amanah yang menjadi kewajiban penghuni rumah untuk 
dapat merahasiakannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, “Jika seorang 
pria (suami) mengatakan sesuatu, kemudian ia pergi, maka apa yang 
dikatakannya itu adalah sebuah amanah.”40 Maksudnya, jika seseorang 
berkata kepada saudaranya mengenai sesuatu hal, kemudian ia berpaling 
(pergi) karena khawatir pembicaraannya itu akan terdengar oleh  orang 
lain, maka apa yang dikatakannya itu dapat dianggap sebagai sebuah 
amanah yang harus dijaga oleh orang yang mendengarnya. Orang itu tidak 
boleh menyebarluaskan apa yang dikatakannya kepada orang lain. Sikap 
menyebarluaskan rahasia orang lain adalah sebuah sikap yang menyalahi 
amanah. 

Ini adalah contoh sebuah perbincangan biasa antara seorang pria 
dengan pria lain (sahabatnya), bagaimana jika seandainya pembicaraan itu 
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terjadi antara seorang suami dengan istrinya di dalam rumah mereka 
sendiri? Sang suami sangat yakin jika ia menceritakan sesuatu kepada 
istrinya di dalam rumahnya sendiri maka tidak ada orang lain yang 
mendengar perbincangan mereka kecuali Allah. Bukankah ia tidak akan 
merasa nyaman jika pembicaraan rahasia yang ia katakan kepada istirnya 
diketahui oleh orang lain? 

Sesungguhnya itu adalah sebuah amanah yang besar. Setiap orang, baik 
wanita ataupun pria harus dapat memahaminya. Pembicaraan mengenai 
rumah tangga tidak boleh diketahui oleh selain mereka berdua. Jika rahasia 
di antara mereka berdua diketahui oleh orang lain akan menyebakan 
timbulnya rasa marah. Menyia-nyiakan amanah dan menyebarluaskan 
rahasia-rahasia orang lain adalah hal yang sangat berbahaya. Dalam 
sebuah hadits dikatakan, “Jika engkau menyia-nyiakan amanah maka 
tunggulah saat kehancurannya.”41 

Agama Islam tidak pernah menghendaki rahasia-rahasia keluarga 
diketahui orang orang banyak. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan 
adanya tahkim (perdamaian) jika terjadi perselisihan dan persoalan antara 
suami-istri yang tidak dapat diatasi oleh keduanya. Orang yang bertindak 
sebagai juru damai ini terdiri dari dua orang, satu dari pihak keluarga 
suami dan satu dari pihak keluarga istri. Allah SWT berfirman,  
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“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu.” (QS. An-Nisa (4): 35) 

Adanya juru damai ini dimaksudkan agar rahasia-rahasia keluarga 
tidak sampai diketahui oleh orang lain. Dua orang yang bertindak sebagai 
juru damai harus benar-benar berniat mendamaikan dan menyatukan 
kembali kedua belah pihak (suami dan istri). Baik suami ataupun istri 
jangan merasa sungkan menceritakan permasalahan yang sebenarnya 
terjadi kepada kedua juru damai tersebut yang tidak lain adalah 
saudaranya sendiri.  

2. Bersikap Buruk dalam Menghadapi Kesalahan Suami 

Sebagian istri bersikap buruk ketika menghadapi kesalahan yang 
dilakukan oleh suami terhadap dirinya. Sikap buruk ini dapat dilakukan 
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dengan berbagai cara. Cara yang paling sederhana adalah bermuka masam 
di hadapan suami dan tidak memberikan senyuman kepadanya. Ia juga 
tidak mau memandang sang suami dengan pandangan yang sewajarnya. 
Padahal, secara umum menebar senyuman dalam ajaran Islam adalah 
sebuah sikap yang dapat mendekatkan diri seseoran kepada Allah SWT. 
Dalam sebuah hadits dikatakan,  

“Senyummu kepada saudaramu adalah sebuah shadaqah.”42 

Tidak diragukan lagi bahwa senyuman seorang istri kepada suaminya 
adalah sebuah bentuk taqarrub kepada Alah dan sikap yang paling disukai-
Nya. Sebagian wanita memiliki seni-seni tersendiri dalam menunjukkan 
ketidaksukaannya. Tanpa mereka sadari, seni bersikap buruk ini hanya 
akan membuat kehidupan rumah tangga mereka hancur berantakan. 
Mereka mengadukan sikap zhalim suaminya, sikap keras, dan 
ketidaksetiaannya kepada orang lain. Sampai kapan pun menunjukkan 
wajah yang tidak simpatik tidak akan dapat menyelesaikan masalah apapun 
yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Sikap seperti itu juga tidak akan 
membuat sang suami memperbaiki kesalahan yang tidak disukai oleh 
istrinya. Memperbaiki kesalahan para suami harus dengan menggunakan 
cara yang dapat membuat kedua belah pihak saling memahami, bukan 
dengan cara sang istri menunjukkan wajah yang tidak simpatik. Sikap 
seperti itu hanya akan membuat sang istri memperlakukan suaminya 
secara hambar. 

Seorang wanita berkebangsaan Amerka, Melissa Sandraz pernah 
melakukan sebuah penelitian tentang pendapat para ibu (istri) mengenai 
hubungan pernikahan. Konstituen yang diteliti terdiri dari 1000 orang ibu 
yang telah menjalani usia perkawinan antara 3-20 tahun. Dari peneliltian 
ini ditemukan hasil bahwa sebagian besar penyimpangan yang dilakukan 
oleh para suami disebabkan karena sikap tidak simpatik yang ditunjukkan 
istri kepada suami mereka.43 

Seorang pria memiliki tabiat yang keras. Seorang pria tidak menyukai 
sikap tidak simpatik yang ditunjukkan istrinya. Ia akan menganggap 
buruknya perlakuan yang ditampakkan oleh istrinya itu sebagai bentuk 
hinaan yang berhak mendapat balasan. Oleh karena itu, sikap buruk dari 
seorang istri hanya akan memperburuk persoalan rumah tangga, bukan 
malah menyelesaikannya. Seorang istri yang cerdas dan peka adalah istri 
yang dapat menghadapi sikap dan kesalahan suaminya yang ia tidak sukai 
tanpa membuat sang suami terpancing emosinya dan marah. Seorang istri 
harus mengetahui bahwa ketika ia menunjukkan wajah yang tidak simpatik 
dan bersikap buruk terhadap suaminya sesungguhnya sikapnya itu 
dianggap sebagai sebuah dosa besar. Sikapnya itu dapat dianggap sebagai 
bentuk ketaatannya kepada syetan yang ingin menghancurkan kehidupan 
rumah tangganya. 

                                                      
42

 HR. Turmudzi (1956) dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya (474) dan (529). 
43

 Dari buku Bagaimana Memperoleh Banyak Sahabat, Deil Crunch. 
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Menghadapi kesalahan-kesalahan suami harus dihadapi dengan sikap 
yang penuh dengan hikmah, kesabaran, dan perlakuan yang baik. 
Perlakuan yang baik dari istri terhadap suaminya, menunjukkan ketaatan 
dan bersikap menarik akan dapat menjernihkan kekeruhan yang terjadi di 
dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Jika sang istri 
bersikap seperti itu maka suami dengan sendirinya akan meminta maaf 
kepada istrinya atas kesalahan yang telah dilakukannya. Ia juga akan 
dengan ikhlas berusaha memperbaiki kesalahannya. Sang suami akan 
segera menyadari bahwa istrinya itu telah berupaya bersikap sabar atas 
beban yang selama ini diembannya berupa kesalahan yang telah 
diperbuatnya. Ia akan menghargai kesabaran istrinya itu terhadap 
kesalahan yang telah diperbuatnya. Sikap seperti ini pasti akan membuat 
sang suami kembali berada di jalan yang benar. Allah  SWT berfirman,  
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“Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-
tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-
olah telah menjadi teman yang sangat setia.” (QS. Fushshilat (41): 
34) 

Firman Allah ini menjelaskan bagaimana bersikap terhadp musuh. Jika 
terhadap musuh saja kita harus bersikap baik bagaimana dengan orang 
yang kita cintai dan ia mencintai kita? Bukankah mensikapi kesalahan 
orang yang kita cintai dengan sikap yang baik lebih utama kita lakukan? 

3. Berlebih-lebihan dalam Perselisihan 

Terkadang seoran istri menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh 
suaminya dengan cara menciptakan suasana perselisihan. Menyelisihi 
orang yang berbuat salah memang dapat dibenarkan, akan tetapi harus 
memperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat yang paling utama adalah 
mengetahui dengan pasti bahwa kesalahan yang dilakukan suami memang 
patut diselisihi. Perselisihan itu pun harus dengan cara tidak melebih-
lebihkannya. Terkadang istri bersikap berlebih-lebihan dalam mensikapi 
kesalahan suami yang sebenarnya hanya sepele. Berlebih-lebihan dalam 
berselisih secara umum sangat dilarang dalam ajaran Islam. Lantas 
bagaimana halnya dengan sikap berlebih-lebihan sang istri terhadap 
kesalahan suaminya? 

Dari Ummul Mukminin Aisyah RA, ia mengatakan bahwasanya 
Rasulullah SAW pernah bersabda,  

“Sesungguhnya kaum pria yang paling dibenci Allah adalah yang 
paling keras berselisih.” (HR. Bukhari (2325), Muslim (6722), dan 
yang lainnya) 
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Hadits di atas menjelaskan tentang bersikap keras dalam berselisih 
secara umum. Adapun bersikap keras ketika berselisih dalam kehidupan 
berumah tangga lebih dilarang dalam Islam. Hal itu disebabkan karena 
hubungan perkawinan merupakan hubungan khusus yang dapat 
dihancurkan dengan adanya perselisihan. Kita banyak melihat para suami 
menceraikan istrinya karena para istri terlalu mengedepankan perasaan 
dalam mensikapi sikap suami dan bersikap berlebih-lebihan 
mempersoalkan kesalahan yang dilakukan oleh suami. Selain itu perceraian 
juga banyak disebabkan karena sang istri tidak mau berdamai dengan 
suaminya dan menolak permohonan maaf dari pihak suami.  

Rasulullah SAW pernah mengingatkan akan sikap yang tidak mau 
menerima permohonan seperti ini. Rasulullah SAW bersabda,  

“Siapa saja yang meminta maaf kepada saudaranya, kemudian ia 
tidak menerima permohonan maaf tersebut, maka baginya seperti 
kesalahan orang yang mengurangi timbangan dalam jual beli.” (HR. 
Ibnu Majah (3718)) 

Mengurangi timbangan dalam jual beli adalah sikap buruk yang sama 
halnya dengan merampak harta orang banyak. Rasulullah menjanjikan 
pelakunya dengan api neraka dan tempat kembali yang paling buruk di 
akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda,  

“Tidak akan masuk surga orang yang mengurangi timbangan dalam 
jual beli.” (HR. Abu Daud (2937)) 

Sebenarnya, bersikap berlebih-lebihan dalam mempersoalkan 
kesalahan suami hanya akan membuat persoalan rumah tangga semakin 
rumit dan kompleks. Sehingga menyebabkan sulitnya mencari solusi 
sebagai jalan keluar persoalan tersebut. Sikap ini juga hanya akan 
menyebabkan semakin dalamnya jurang pemisah antara suami istri yang 
sedang berselisih itu.  Sang suami juga akan merasa putus asa untuk 
berdamai dengan istrinya akibat sikap istrinya itu.  Seorang suami tidak 
suka mengulang-ulang permohonan maafnya. Bahkan, sebenarya secara 
umum kaum pria itu tidak suka dan gengsi untuk meminta maaf. Itulah 
tabiat seorang pria. Meminta maaf bagi seorang pria adalah hal yang 
sangat sulit untuk dilakukannya. Berbeda halnya dengan seorang wanita 
yang tidak sulit untuk meminta maaf. Seorang wanita sama sekali tidak 
merasa sungkan dan gengsi untuk mengatakan, “Aku minta maaf.”  

Ivan Christian berkata, “Meminta maaf adalah sebuah ungkapan 
permohonan maaf terhadap kesalahan yang merugikan hak orang lain. 
Kaum wanita lebih banyak yang mau mengakui kesalahannya dan meminta 
maaf ketimbang kaum pria. Karena pada dasarnya seorang wanita lebih 
mudah menyakiti orang lain. Pertimbangan yang paling utama ketika 
meminta maaf adalah mengenai sebuah derajat, di atas atau di bawah. 
Meminta maaf kepada orang lain dianggap oleh kaum pria sebagai derajat 
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yang rendah. Oleh karena itu banyak dari mereka yang berusaha 
menghindari diri untuk meminta maaf kepada orang lain.44 

Jadi menurut para ahli ilmu, meminta maaf bagi kaum pria alah 
perkara yang sangat sulit. Sebaliknya, bagi kaum wanita meminta maaf 
lebih mudah dilakukan. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan tabiat 
dan karakter antara seorang pria dengan wanita. Selain itu hal itu juga 
disebabkan karena perbedaan mereka dalam memandang sesuatu. Oleh 
karena itu, wahai para istri janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan 
dalam berselisih. Jangan meminta suami anda meminta maaf kepada anda 
setiap saat, karena sang suami tidak akan pernah mau melakukannya. 
Persoalan rumah tangga tidak akan menjadi lebih baik dengan 
mensikapinya seperti itu. Sebaiknya anda menunjukkan muamalah yang 
baik, mengabulkan permohonan maafnya, bersikap toleransi, dan bersabar. 
Jika anda telah bersikap seperti itu maka niscaya suami anda pun akan 
beriskap baik pula dalam memperlakukan dirimu dan akan mencintai anda 
dengan penuh rasa cinta. Allah SWT berfirman,  
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“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).” (Qs. Ar-
Rahman (55): 60) 

4. Berkeluh Kesah dan Terus Menunjukkan Sikap 
Membingungkan 

Berkeluh kesah, bingung, dan gelisah adalah sifat yang seringkali kita 
temukan pada sebagian besar kaum wanita. Terlebih ketika menghadapi 
sikap seorang suami yang melakukan sesuatu yang tidak disukainya, atau 
ketika ia melakukan suatu kesalahan. Contohnya, terkadang seorang suami 
lupa membawakan sesuatu kepada istrinya. Ia seringkali meminta banyak 
hal yang membuat sang suami terpaksa harus mengakhirkan sebagian 
permintaannya itu. Atau mungkin sang istri akan bersikap tidak simpatik 
kepada suaminya jika suaminya itu tidak memenuhi sebagian 
permintaannya. Sang Istri kemudian berkata kepada suaminya itu, “Aku 
telah mengatakan kepadamu sebanyak seribu kali.” Sang suami 
mendapatkan istrinya terlihat berkeluh kesah dan bingung. Biasanya kaum 
pria tidak menyukai sikap wanita yang seperti itu. Seorang suami tidak 
suka sikap manja, banyak memaksa, dan suka memberikan perintah dari 
sang istri. Suami umumnya tidak suka dengan ucapan istri yang 
menyatakan, “Mengapa kamu tidak membawa ini? Padahal aku telah 
memintamu untuk membawakanku barang ini. Kamu tidak pernah 
memperdulikan apa yang aku katakan.” 

                                                      
44

 Kaifa Tafham Al Insan al-Akhar, Ivan Christian. Diterjemahkan oleh Muhammad Khalid. 
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Kaum pria biasanya tidak suka menerima perintah. Mereka lebih suka 
memberikan perintah, bukan diperintah. Ivan Christian berkata, “Kaum 
pria umumnya tidak suka mendengar keluhan dan tidak suka mendengar 
kata-kata yang bernada perintah kepadanya. Ia lebih senang memberikan 
perintah dibanding diperintah.”45  

Terkadang seorang wanita melakukan kesalahan ketika membayangkan 
kesalahan suaminya, yaitu ketika ia terlalu merasa khawatir. Seorang 
wanita memiliki tabiat suka memikirkan segala sesuatu dan hal-hal yang 
terjadi di sekitarnya. Bisa kita anggap fikirannya adalah bagian dari rasa 
kekhawatiran dan kebingungannya. Ia merasa takut terhadap masa depan. 
Ia juga merasa khawatir akan kesehatan anak-anaknya, dan kekhawatiran-
kekhawatiran lainnya. Ia merasa khawatir terhadap banyak hal. Oleh 
karena itu, ia seringkali dibuat bingung dan pusing oleh kekhawatirannya 
itu. Jika suaminya tidak ikut peduli dengan apa yang ia khawatirkan maka 
ia akan menganggap suaminya itu sebagai seorang suami yang tidak peduli 
dan tidak perhatian dengan kehidupan rumah tangga dan anak-ana. 
Anggapan ini disebabkan karena ia merasa suaminya itu tidak mau turut 
andil memikirkan apa yang selama ini ia khawatirkan. Hal yang harus 
diketahui oleh seorang wanita adalah tingkat kekhawatiran kaum pria itu 
pada umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan kaum wanita. Hal itu 
disebabkan karena kaum pria lebih dapat memilah setiap persoalan, 
percaya diri, tidak ragu-ragu dalam berbuat, tidak suka terlalu memikirkan 
dan khawatir terhadap sesuatu. Inilah sifat umum kaum pria. Akan tetapi 
ada pula sebagian pria yang tidak bersifat seperti itu. Ada beberapa pria 
yang memiliki rasa kekhawatiran yang tinggi. Akan tetapi, secara umum 
kaum pria memiliki tingkat kekhawatiran yang lebih sedikit dibandingkan 
dengan kaum wanita. 

Oleh karena itu, kekhawatiran dan keluh kesah yang ditunjukkan oleh 
seorang istri hanya akan menyebabkan timbulnya persoalan bagi sang 
suami. Suami akan merasa sulit mengatasi sifat istri seperti ini. Terkadang 
suami terpaksa mengambil jalan cerai dari istri yang memiliki sifat seperti 
ini. Hal ini banyak terjadi pada banyak sekali kaum wanita. Anda akan 
mendapatkan seorang pria yang mengatakan bahwa istrinya adalah 
seorang istri yang baik dan seorang ibu yang mukhlishah. Akan tetapi 
sebenarnya ia tidak lagi sanggup tinggal bersama istrinya itu.46 

Rasa kekhawatiran dan keluh kesah yang terus menerus dari seorang 
istri membuat kehidupan rumah tangga berjalan dalam kondisi yang sangat 
sulit. Suami mana pun tidak akan sanggup memikul beban ini. Suaminya 
mengetahui bahwa istri yang memiliki sifat khawatir berlebihan dan selalu 
berkeluh kesah ia sama sekali tidak menyadari bahwa sikapnya itu salah. 
Jika anda menanyakan mengapa ia bersikap seperti itu kepada istri yang 
memiliki sifat seperti ini, maka ia akan menjawab, “Suamikulah yang 
menjadi penyebabnya. Ia tidak pernah peduli terhadap apapun yang terjadi 
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di rumah ini.” Wahai seorang istri yang baik, jika engkau menginginkan 
kehidupan yang tenang dan nyaman, maka hendaknya engkau mendengar 
nasihat berikut ini: 

Kurangi rasa khawatir dan keluh kesah, perbanyaklah bersikap sabar 
dan rasa cinta. Jangan sering memaksa suami, karena sesungguhnya sering 
memaksa akan menimbulkan rasa benci. 

5. Membanding-bandingkan Suami Sendiri dengan Suami 
Orang Lain 

Ketika para wanita berkumpul bersama tetangga atau sahabat-
sahabatnya mereka selalu membicarakan keadaan diri mereka dan suami-
suami mereka. Sebagian besar dari mereka seringkali berlebih-lebihan 
ketika membicarakan kebahagiaan mereka di rumah. Begitupula ketika 
membicarakan seberapa besar tanggungjawab suami-suami mereka dalam 
memenuhi hak mereka, seringkali mereka membesar-besarkannya. 
Sedangkan sebagian yang lain terkadang berdusta dan membuat-buat 
cerita fiktif agar mereka terlihat lebih bahagia dibanding dengan yang 
lainnya. Seorang wanita yang tidak menyadari akibat dari berkumpul 
dengan wanita-wanita seperti itu akan merasa suaminya memiliki banyak 
kekurangan dalam memberikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. 
Ia menuduh suaminya banyak melakukan kesalahan-kesalahan, karena ia 
membandingkan dengan apa yang ia dengar dari sahabat-sahabatnya. 
Padahal bisa jadi suaminya lebih baik dari suami-suami mereka, karena 
mereka tidak menceritakan hal yang sebenarnya atau hanya menceritakan 
hal-hal bohong belaka. Suami-suami mereka bisa jadi lebih banyak 
memiliki kekurangan dan aib, akan tetapi tentu mereka tidak akan 
mengatakan hal yang sebenarnya dan tidak akan menceritakan 
kekurangan-kekurangan suami mereka. 

Kesimpulan 

Seorang istri yang tidak menyadari dampak dari perkumpulan seperti di 
atas dan tidak menyadari sikap berlebih-lebihan dari yang diceritakan oleh 
sahabat-sahabatnya itu, akan membuat dirinya merasa suami orang lain 
adalah sosok suami yang ideal. Ia tidak mendapatkan sosok yang ideal 
dalam diri suaminya. Ia mengetahui segala kebaikan dan keburukan yang 
ada pada suaminya. Sedangkan ketika berkumpul dengan para sahabatnya 
ia hanya mendengar cerita yang baik-baik saja mengenai suami sahabat-
sahabatnya itu. Sehingga ia akan membenci kehidupan perkawinannya. Ia 
selalu mengkritik sikap suaminya, padahal sebelumnya ia tidak pernah 
mengkritiknya. Ia meminta hal-hal yang tidak dapat dipenuhi oleh 
suaminya, atau hal-hal yang di luar kemampuan suaminya itu. Jika 
suaminya itu menolak permintaannya ia akan berkata, “Mengapa engkau 
tidak bisa seperti si Fulan atau si Fulan? Keadaan mereka sama seperti kita 
akan tetapi si Fulan tetap bisa memberikan perhatian terhadap hal ini dan 
itu. Si Fulan bisa melakukan ini dan itu.” 
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Bisa jadi pula ia akan berkata kepada suaminya itu, “Mengapa engkau 
tidak meninggalkan pekerjaanmu yang sekarang dan bekerja seperti si 
Fulan? Pekerjaan si Fulan lebih baik dan lebih banyak mendatangkan 
uang,” dan seterusnya.    

Demikianlah, seorang wanita seringkali berusaha memperbaiki 
kesalahan suaminya dengan cara membanding-bandingkannya dengan 
kehidupan orang lain. Ia berusaha membuat suaminya seperti mereka. Jika 
anda meneliti seorang wanita, maka anda akan mengetahui bahwa ia selalu 
membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, 
baik dalam hal sepele ataupun hal besar. Ia selalu melihat apa yang dimiliki 
oleh orang lain. Ia selalu berusaha mencari tahu kehidupan orang lain dan 
berusaha membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan 
mereka. Ia juga selalu membanding-bandingkan perilaku suaminya dengan 
perilaku suami orang lain, sesuai dengan apa yang ia dengar dari istri-istri 
mereka. Sikap yang ada pada seorang wanita seperti ini adalah sikap yang 
salah dan merugikan. Sikap seperti ini hanya akan membuat masalah 
semakin bertambah rumit. Sikap ini hanya akan membuat persoalan 
bertambah kompleks.  

Seorang wanita muslimah seharusnya tidak berusaha mencari-cari tahu 
apa yang dimiliki oleh orang lain. Allah SWT berfirman,  
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“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah 
Kami berikan kepada  golongan-golongan dari mereka, sebagai 
bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan, 
karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.” (QS. Thaha 
(20): 131) 

Seorang wanita jika ia mencari tahu apa yang dimiliki oleh orang lain 
maka ia akan mencela kehidupannya sendiri dan tidak akan dapat 
mensyukuri nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya. Sikap ini 
sangat diharamkan secara syariat. 

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW pernah bersabda,  

“Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, janganlah melihat 
orang yang berada di atas kalian. Sikap itu lebih baik agar kalian 
tidak melecehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada 
kalian.”47 
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 HR. Muslim (7356), Turmudzi (2513), ia mengatakan bahwa hadits ini shahih. Juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4142), Al Hakim (7869), ia mengatakan isnadnya shahih, dan oleh 
Ahmad (9886). 
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Seorang wanita hendaknya tidak membanding-bandingkan suaminya 
dengan orang lain. Bisa jadi suaminya itu lebih baik dari mereka, akan 
tetapi ia tidak mengetahuinya. Membuat seseorang membanding-
bandingkan dirinya dengan orang lain adalah jalan yang ditempuh syetan 
untuk memasuki hati manusia dan membuatnya bersedih dengan keadaan 
dirinya. Oleh karena itu janganlah mengikuti langkah-langkah syetan. 

6. Meninggalkan Rumah Tanpa Seizin Suami 

Sebagian wanita berpandangan bahwa sikap meninggalkan rumah 
tanpa seizin suami adalah sebagai balasan akan kesalahan suaminya. Ia 
mengira bahwa hal ini dapat memperbaiki kesalahan suami dan 
membuatnya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kedua kalinya 
terhadap dirinya. Sikap seperti ini adalah sikap yang keliru. Meninggalkan 
rumah suami tanpa seizinnya adalah sebuah kesalahan besar. Bisa jadi 
kesalahannya ini lebih besar daripada kesalahan suaminya terhadap 
dirinya. Tidaklah logis mengatasi sebuah kesalahan dengan kesalahan lain, 
atau bahkan dengan kesalahan yang lebih besar darinya.  

Istri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya akan membuat 
sang suami marah besar. Ia akan mengaggap sikap istrinya ini telah 
melampui batas dan dianggap sebagai bentuk penghinaan. Sehingga bisa 
jadi sang suami akan menanggapinya secara kasar dan dipenuhi oleh 
gejolak amarah. Jadi, sikap seperti itu adalah sikap yang hanya membuat 
permasalahan semakin rumit. Sikap ini tidak akan membantu 
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kita banyak menemui kasus 
seorang istri yang meninggalkan rumah suaminya karena sang suami telah 
berbuat salah terhadap dirinya, hanya membuat sang suami bertekad untuk 
tidak mau berdamai dengannya kecuali jika istrinya itu mau kembali ke 
rumahnya itu. Ini memang hak seorang suami. Sebaliknya, seorang istri 
juga bersikeras untuk tidak kembali kepada suaminya kecuali jika keadaan 
telah kembali normal dan berjalan lebih baik. Sikap saling bersikeras 
dengan pendirian masing-masing ini terkadang berakhir dengan sebuah 
perceraian. 

Sudah sewajarnya seorang wanita tidak diperbolehkan keluar dari 
rumahnya kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. Dari Nafi, dari 
Ibnu Umar, bahwasanya seorang wanita yang memiliki banyak harta 
meminta izin kepada suaminya untuk melaksanakan ibadah haji. Akan 
tetapi sang suami tidak memberikannya izin. Rasulullah SAW kemudian 
bersabda, “Ia tidak diperbolehkan pergi kecuali setelah mendapat izin dari 
suaminya.”48 

Dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,  

“Di antara hak seorang suami terhadap istrinya adalah tidak boleh 
meninggalkan rumah suaminya kecuali setelah mendapat izin 
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darinya. Jika ia tetap bersikeras pergi maka malaikat akan 
melaknatnya hingga ia kembali atau hingga ia bertaubat.”49 

Seorang istri hendaknya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan 
sehingga membuatnya berbuat maksiat kepada Allah dengan pergi tanpa 
seizin suaminya. Hendaknya ia berusaha memperbaiki keadaan dengan 
cara yang penuh hikmah. Jika ia mengira bahwa suaminya telah berbuat 
kesalahan terhadap dirinya, dan ia tidak mampu menanggung beban atas 
kesalahan suaminya itu, maka ia boleh meminta tolong diadakan tahkim. 
Seorang hakim (juru damai) dari pihak istri dan seorang perwakilan dari 
pihak suami bertindak sebagai penengah. Masing-masing suami dan istri 
tersebut harus menceritakan persoalan yang tengah terjadi agar mereka 
dapat menyelesaikan masalah ini. Jika cara ini ditempuh mudah-mudahan 
Allah akan mendamaikan keduanya, dan mendekatkan kembali cara 
pandang mereka yang sebelumnya berbeda. Seorang suami hendaknya 
menyadari kesalahannya –jika ia berbuat salah- terhadap istrinya dan sang 
istri kembali bersikap terpuji –jika ia telah bersikap menjauhi suaminya 
dan menyusahkannya-. Jiwa-jiwa mereka hendaknya kembali disucikan. 
Hal yang paling baik yang harus dilakukan olehnya sebenarnya adalah 
saling berusaha memecahkan perselisihan di antara mereka berdua saja 
sebelum meminta pertolongan dengan juru damai dari keluarga mereka. 
Hal ini disebabkan karena kedua orang juru damai tersebut terkadang tidak 
peka terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Masing-masing mereka 
terkadang berusaha memenangkan dan membenarkan keluarga mereka 
sendiri dan menyalahkan pihak lain. Jika demikian, yang terjadi adalah 
keadaan malah semakin buruk. Jarang sekali di zaman sekarang ini 
keluarga yang dapat bersikap adil dan tidak berat sebelah yang berani 
mengatakan bahwa anda salah, meski orang yang ia salahkan adalah 
keluarga atau orang yang dianggap penting olehnya. Banyak sekali orang 
yang bertindak berat sebelah kepada satu pihak dan menyalahkan pihak 
yang lain. Mereka terkadang menjadikan izzah dan merubahnya menjadi 
perbuatan dosa. Orang yang bertindak sebagai hakim pada perselisihan 
yang terjadi antara dua orang hendaknya bertakwa kepada Allah dan 
mengambil keputusan dengan adil. Allah SWT berfirman,  
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

                                                      
49

 Sunan Abu Ya’la (IV/340), no. 2455. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  73

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al Maidah 
(5): 8) 

7. Melupakan Kebaikan Suami dan Menafikannya 

Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh para istri adalah ketika 
membicarakan kesalahan-kesalahan suaminya dan ketika berusaha 
memperbaikinya. Kebanyakan dari mereka tidak menafikan kelebihan yang 
dimiliki oleh suami. Mereka melupakan kebaikan-kebaikan suami dan 
hanya mengingat keburukan-keburukannya saja. Contohnya, salah seorang 
dari para istri tersebut berkata, “Aku tidak pernah melihat kebaikan 
apapun dari dirinya.” Ia terus menghitung-hitung aib dan kesalahan 
suaminya, dan melupakan kebaikan yang pernah dilakukan olehnya 
terhadap dirinya. Ia juga melupakan sikap hormat suaminya terhadap 
dirinya yang tercermin dalam sikapnya yang mau  memuliakan dirinya. 
Hal ini akan membuat suami emosi. Ia akan berfikiran apapun kebaikan 
yang telah dilakukannya kepada istrinya itu maka ia akan melupakannya 
dan menafikan perbuatan baiknya itu. Ia akan merasa istrinya itu tidak 
akan pernah mengingat apapun kecuali hal-hal buruk yang ada pada 
dirinya. Sikap wanita yang seperti sangat ditentang oleh ajaran Islam, 
karena sikap ini sama halnya dengan sikap kafir. Jika ia tidak mau 
bertaubat maka tempat kembalinya adalah berupa azab Allah. Rasulullah 
SAW pernah mengingatkan kaum wanita dari sikap seperti ini. Beliau 
bersabda, “Pernah diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata sebagian besar 
penghuninya adalah kaum wanita yang tidak bersyukur (kafir).” Lalu ada 
yang bertanya, “Apakah para wanita itu kafir kepada Allah?” Rasulullah 
SAW menjawab, “Mereka kafir (tidak bersyukur) kepada suaminya, tidak 
bersyukur terhadap kebaikan yang diterimanya. Jika engkau berbuat 
kebaikan kepada salah seorang dari mereka selama satu abad, kemudian ia 
mendapatkan satu hal buruk dari dirimu, maka ia akan berkata, ‘Aku tidak 
pernah melihatmu berbuat kebaikan.’” (HR. Bukhari (29) dan yang 
lainnya).  

Al Hafizh berkata dalam Al Fathu, “Sabda Rasulullah yang menyatakan 
‘Jika engkau berbua kebaikan kepada salah seorang dari mereka selama 
satu abad’ terdapat sebuah petunjuk mengenai sebab diberikannya azab 
kepada mereka, karena sikap seperti itu sama dengan sikap orang yang 
tidak bersyukur terhadap nikmat (kufur nikmat). Berbuat maksiat adalah 
salah satu pintu menuju adzab.50 

Hal yang paling buruk dalam sebuah perkawinan adalah ketika istri 
tidak mengakui kebaikan suaminya dan melupakan seluruh perbuatan baik 
yang pernah dilakukan oleh suami untuk dirinya. Ketika dalam keadaan 
marah, sang istri melupakan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan 
suami untuk dirinya. Kebaikan itu dianggap tidak pernah dilakukannya 
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sama sekali. Ia bahkan berkata, “Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan 
apapun darinya.” Ucapan seperti ini keluar karena seorang wanita yang 
berakhlak buruk menafikan kebaikan suaminya. Wanita seperti ini tidak 
mengerti apa yang harus ia lakukan terhadap suaminya berupa perlakuan 
yang baik, mentaati suami, dan selalu setia kepadanya. Wanita yang tidak 
memahami kewajibannya akan memperlakukan suaminya dengan 
perlakuan yang buruk, tidak mentaati perintah suami, bahkan ia terbiasa 
mengkhianatinya. Ia berpandangan bahwa dirinya memiliki hak 
melakukan apa saja. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, perangai 
buruk dari istri seperti ini tidak lain karena kebodohannya dan 
ketidaktahuannya akan hak-hak suami terhadap istrinya dalam ajaran 
Islam. Sikap seperti ini juga bisa jadi akibat mereka meniru sikap para 
wanita kafir. Sikap ini mereka tiru dari para wanita kafir melalui berbagai 
media. Film-film dan karya-karya seni yang menampilkan tontonan berupa 
kehidupan rumah tangga secara tidak benar juga memberikan andil 
terhadap sikap dan perilaku seorang istri. Tontonan-tontonan itu sama 
sekali tidak mengindahkan nilai-nilai hak seorang suami dan istri dalam 
sebuah rumah tangga menurut ajaran Iskam. Seorang istri yang hanya 
menghabiskan waktunya untuk menonton televisi dan sinetron dapat 
berdampak pada perilaku istri ataupun suami.51 Oleh karena itu, seorang 
istri muslimah hendaknya menyadari fadhilah suami atas dirinya, besarnya 
hak suami atas dirinya, dan pahala bagi sikap taat dan setia kepadanya 
sebanding dengan pahala ibadah puasa, shalat, bahkan pahala jihad di 
jalan Allah. Suatu ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. 
Ketika itu Rasulullah sedang bersama-sama para sahabat beliau. Wanita itu 
lantas berkata, “Demi bapakku dan bapakmu, dan demi ibuku wahai 
Rasulullah, aku diutus oleh kaum wanita untuk menemuimu. Aku 
menyadari bahwa diriku bagimu adalah sebagai tebusan. Tidaklah seorang 
pun wanita di dunia ini, baik di belahan timur ataupun barat yang 
mendengar ucapanku ini ataupun tidak, melainkan mereka pasti 
sependapat dengan pendapatku. Sesungguhnya Allah mengutusmu dengan 
kebenaran kepada seluruh kaum pria dan wanita. Kami beriman 
kepadamu, kepada Tuhanmu yang telah mengutus dirimu. Kami sebagai 
kaum wanita terbatasi oleh aturan-aturan rumah-rumah milik kalian kaum 
pria). Kami adalah alat pemuas syahwat kalian dan perawat anak-anak 
kalian. Kalian wahai kaum pria telah diberikan keistimewaan dengan shalat 
jum’at, shalat berjamaah, menjenguk orang sakit, menyaksikan 
penguburan jenazah, melaksanakan haji setelah sebelumnya telah 
melaksanakan haji, dan yang paling afdhal dari itu semua dalah berjihad di 
jalan Allah. Jika seorang pria di antara kalian berangkat menunaikan haji, 
umrah, atau beribadah maka kamilah yang menjaga harta kalian, memintal 
baju kalian, dan merawat anak-anak kalian. Lantas balasan apa yang kami 
terima yang dapat menyerupai balasan kalian (kaum pria) wahai 
Rasulullah?” Rasulullah kemudian menoleh ke arah para sahabat satu 
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persatu, beliau lalu bersabda, “Apakah kalian pernah mendengar ucapan 
seorang wanita yang lebih baik dalam urusan agamanya dari ucapan ini?” 
mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, kami tidak pernah mengira seorang 
wanita bisa berkata seperti ini.” Rasulullah SAW kemudian menoleh kepada 
wanita tersebut dan bersabda, “Pergilah wahai wanita, beritahukanlah para 
wanita yang ada di belakangmu, bahwasanya sikap setia salah seorang dari 
kalian terhadap suami, selalu mencari keridhaannya, dan taat terhadap 
perintahnya memiliki ganjaran yang sama dengan ganjaran semua ibadah 
yang engkau sebutkan di atas.” Wanita tersebut kemudian berbalik seraya 
bertakbir dan bertahlil karena perasaan gembira.52 

Apakah kaum wanita di zaman sekarang ini mengetahui wasiat 
Rasulullah SAW kepada wanita tersebut? apakah wanita di zaman sekarang 
ini, khususnya para istri memahami bahwa mentaati suami, bersikap setia 
kepadanya, dan selalu mencari keridhaannya memiliki ganjaran yang sama 
dengan ganjaran jihad di jalan Allah? Demi Allah, jika seandainya saja 
seorang istri mengetahui hal ini maka seluruh persoalan suami-istri yang 
sering terjadi di zaman sekarang ini akan dapat terpecahkan. Setelah 
mereka mengetahui sabda Rasulullah di atas, apakah mereka akan 
mengingkari fadhilah sami dan bersikap buruk dalam melayaninya? 
Mengikuti sikap orang lain yang tidak sejalan dengan petunjuk ilahi adalah 
perbuatan munkar. Yang harus dilakukan oleh seorang wanita adalah 
meniru hal-hal baik dari orang lain, bukan malah meniru hal-hal buruk. 
Seorang istri juga mutlak tidak diperbolehkan meniru gaya hidup wanita 
kafir, baik dalam cara berdandan dan berpakaian ataupun dalam masalah 
akhlak dan perilaku. Amat disayangkan wanita-wanita muslimah di zaman 
sekarang ini banyak yang meniru akhlak dan perilaku kehidupan para 
wanita kafir. Terlebih dalam memperlakukan suami dan menunaikan hak-
hak suami. Kaum kafir tentu memiliki adat dan tradisi yang sangat berbeda 
dengan kita. Adat dan tradisi mereka sama sekali tidak berdasarkan pada 
prinsip-prinsip agama. Adat kebiasaan mereka bersumber dari hawa nafsu 
mereka sendiri. Oleh karena itu anda mungkin pernah menemukan 
perilaku mereka menjadi penyebab pecahnya kehidupan rumah tangga dan 
membuat anak-anak sengsara dan disia-siakan. Apakah logis dan dapat 
dibenarkan jika kit meniru-niru gaya hidup mereka, sedangkan kita telah 
dikaruniai oleh Allah sebuah aturan yang sangat sempurna, dan metode 
yang tepat untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita? 

Waspadalah dari sikap meniru-niru gaya hidup mereka! Rasulullah 
SAW pernah bersabda, “Mereka (para wanita) akan mengikuti ajaran 
orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, setapak demi 
setapak, hingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun 
niscaya mereka akan ikut masuk ke dalamnya.” Mereka bertanya, “Bangsa 
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Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, “Siapa lagi kalau bukan 
mereka?” (HR. Bukhari (3269) dan yang lainnya).53   
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Kesalahan Pendidik Ketika 
Memperbaiki Kesalahan Murid 

1. Tidak Adanya Qudwah yang Baik Ketika Memperbaiki 
Kesalahan Murid 

Berusaha memperbaiki kesalahan para murid tanpa memperhatikan 
perbaikan mutu seorang pendidik hanya akan menyebabkan usaha tersebut 
mengalami kegagalan daripada menuai kesuksesan. Seorang pendidik 
(guru) adalah qudwah dan contoh yang paling baik bagi para muridnya. 
Jika pendidik berakhlak baik maka ia akan dapat menciptakan generasi 
yang juga baik. Jika seorang pendidik menyimpang maka bagaimana ia 
dapat meluruskan kesalahan murid-muridnya yang bengkok 
(menyimpang)? 

Seorang murid bagi pendidik adalah bagaikan seorang anak kecil. 
Bagaimana perilaku seorang pendidik seperti itulah perilaku yang dapat 
dilihat dari muridnya. Bagaimanapun seorang pendidik memberikan 
perintah dan melarang sesuatu, jika dalam dirinya saja terdapat 
ketidaksesuaian antara perbuatan dan ucapannya, maka sang murid tidak 
akan menurutinya. Ibrah itu terdapat dalam contoh perbuatan, bukan 
hanya berupa perkataan. Pendidik tidak akan berhasil memberikan 
pengaruh apapun kepada orang-orang sekitarnya kecuali jika ia sendiri 
yang lebih dahulul melakukannya dengan anggota tubuhnya sendiri. Ia 
harus menyesuaikan antara perbuatan dan ucapannya. Perbuatannya harus 
menggambarkan ucapannya agar ia tidak menjadi orang yang paling 
pertama terjerumus dalam larangan syariat. Dalam Al Qur`an Allah SWT 
berfirman,  
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“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan 
sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi 
Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” 
(QS. Ash-Shaff (61): 2-3) 

Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,  

“Seseorang akan didatangi pada hari kiamat dan dilemparkan ke 
dalam api neraka hingga usus-ususnya terburai di dalam api neraka 
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tersebut. Tubuhnya akan berputar (di dalam api neraka) seperti 
keledai memutari tali pancangnya. Ahli neraka kemudian berkumpul 
menghampirinya dan berkata, “Wahai Fulan, apa yang terjadi 
dengan dirimu? Bukankah engkau dahulu (di dunia) memerintahkan 
kepada kami untuk melakukan perbuatan ma’ruf dan melarang 
perbuatan munkar?” Ia menjawab,”Aku dahulu memerintahkan 
kepadamu untuk melakukan yang ma’ruf akan tetapi aku sendiri 
tidak melakukannya, dan aku melarangmu berbuat kemunkaran 
akan tetapi aku sendiri melakukannya.” (HR. Bukhari (3094), 
Muslim (7408), dan yang lainnya) 

Karena pembahasan tentang hal ini begitu penting dan karena seorang 
pendidik adalah teladan bagi para muridnya, para pemimpin dan raja 
zaman dahulu, khususnya para pemimpin kaum muslimin sangat berhati-
hati dalam memilih para pendidik bagi anak-anak mereka. Mereka selalu 
memberikan wasiat kepada para pendidik untuk selalu berperilaku terpuji 
dan menjadi teladan yang baik. Uqbah bin Abi Sufyan pernah berkata 
kepada seorang pendidik anak-anaknya,  

“Hal pertama yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki anakku 
adalah terlebih dahulu memperbaiki dirimu sendiri. Sesungguhnya mata 
mereka akan terikat dengan matamu. Yang dianggap baik oleh mereka 
adalah apa yang engkau anggap baik. Hal yang buruk bagi mereka adalah 
apa yang engkau anggap buruk. Ajarkanlah mereka sejarah kehidupan 
para pemimpin, akhlak orang-orang yang bermoral. Ancamlah mereka 
dengan mengatasnamakan diriku. Didiklah moral mereka tanpa membawa 
diriku. Jadilah engkau bagi mereka bagaikan seorang dokter yang tidak 
akan tergesa-gesa memberikan obat penawar penyakit sebelum mengetahui 
betul penyakit yang diderita. Janganlah engkau diberatkan oleh udzur 
dariku untuk mendidiknya. Sesungguhnya aku telah menyerahkannya 
dengan dirimu.” 

Seorang anak itu biasanya belajar dengan cara taklid. Ia selalu meniru 
perbuatan orang dewasa, khususnya orang-orang yang ia cintai, seperti 
ayah, ibu, dan seorang pendidik. Begitupula dengan orang dewasa.  

Seorang anak biasanya belajar dengan cara taklid. Ia selalu meniru 
perbuatan orang dewasa, khususnya orang-orang yang ia cintai, seperti 
ayah, ibu, dan seorang pendidik. Begitupula dengan orang dewasa. Seorang 
manusia secara umu, khususnya anak-anak, perilaku amaliyah keseharian 
mereka lebih banyak terpengaruh oleh ucapan. Oleh karena tiu Allah 
mengutus para Rasul dan menjadikan mereka sebaik-baik manusia dalam 
berakhlak sebagai panutan bagi seluruh umat manusia. Mereka menjadi 
teladan bagi umat manusia dalam berbuat dan berperilaku. Allah SWT 
telah menciptakan Muhammad SAW sebagai qudwah bagi kita. Allah SWT 
berfirman,  
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu.” (QS. Al Ahzab (33): 21) 

Kita kembali pada pembahasan seorang pendidik. Jika seorang pendidik 
memberikan perintah kepada muridnya untuk melakukan sesuatu, 
kemudian sang pendidik ternyata melakukan hal yang bertentangan 
dengan apa yang diperintahkannya, maka perintah tersebut pasti tidak 
akan dilakukannya. Meski sang murid melakukan perintah tersebut, ia 
melakukannya atas dasar rasa takut saja, bukan karena didasari kesadaran 
pribadi. Sang murid akan segera kembali mengabaikan perintah tersebut. 
sebagai contoh, Seorang guru menerangkan bahaya merokok, lantas ia 
memerintahkan para muridnya untuk tidak merokok. Setelah pelajaran 
selesai disampaikan, kemudian para murid melihat sang guru merokok, 
maka perintah guru tersebut niscaya akan berlalu begitu saja bagaikan 
angin. Sang murid tidak akan menjauhi rokok karena ia mendapatkan sang 
guru yang seharunya menjadi qudwah baginya ternyata merokok.  

Seorang guru yang memiliki sifat mulia tentunya dapat dijadikan 
panutan oleh para muridnya dan mereka akan mengikuti perilakunya. 
Begitupula dengan seorang guru yang memiliki sifat jujur, maka para 
muridnya pun niscaya akan menjadi orang-orang yang jujur. Seorang guru 
yang amanah akan menyeru kepada para muridnya agar bersikap amanah 
dengan contoh yang baik, bukan hanya dengan lisannya semata. 
Demikianlah, seorang guru adalah sebagai sosok panutan akhlak yang 
mulia. Gurulah uang mendidik generasi muda dengan akhlak yang mulia. 
Sang guru akan memberikan pengaruh yang baik bagi para muridnya 
dengan contoh kemuliaan akhlaknya. 

2. Pendidikan yang Negatif 

Seorang guru tidak hanya bertugas sebagai pemberi ilmu pengetahuan 
saja. Ia juga memiliki tanggung jawab sebagai pendidik kepribadian para 
muridnya. Seorang murid mempelajari akhlak yang mulia dari gurunya, 
sebagaimana ia juga mempelajari berbagai ilmu pengatahuan dari gurunya 
tersebut. Akan tetapi ada sebagian guru yang bertindak negatif dalam 
menghadapi kesalahan para muridnya. Sebagian guru ada yang tidak 
memberikan komentar dan tanggapannya atas kesalahan yang dilakukan 
oleh sang murid. Mereka juga tidak berusaha meluruskan dan 
memperbaiki kesalahan muridnya itu. Bahkan ada sebagian guru yang 
berpandangan bahwa masalah akhlak seorang murid bukanlah menjadi 
tanggungjawabnya. Menurutnya pendidikan akhlak merupakan 
pendidikan moral tingkat pertama yang harus diperhatikan oleh 
lingkungan rumah dan keluarga murid tersebut saja. Mereka mengatakan 
bahwa tidak ada waktu bagi mereka untuk meluruskan kesalahan-
kesalahan para murid tersebut. 

Anggapan seperti ini sangat tidak dapat dibenarkan sama sekali. 
Lingkungan rumah (keluarga) memiliki peranan yang sama dengan 
peranan sekolah. Para guru juga memiliki peranan mengontrol pendidikan 
akhlak bagi seorang anak didik. Bagaimana pun juga tidak mungkin 
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memisahkan upaya pendidikan akhlak dengan pendidikan ilmu 
pengetahuan. Sikap baik para murid dalam bermuamalah dengan sesama 
rekan mereka dan para guru adalah bagian dari perilaku akhlak yang juga 
harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Pendidikan semacam itu 
merupakan bagian dari pendidikan ilmu pengetahuan yang tidak boleh 
diabaikan begitu saja. Jadi pendidikan ilmu pengetahuan dan pendidikan 
akhlak adalah dua sisi pendidikan yang saling berkaitan. Tidak mungkin 
memisahkan salah satunya dari yang lainnya. Seorang guru yang berusaha 
memisahkan pendidikan yang satu dari pendidikan yang lainnya maka 
sikapnya itu akan menimbulkan pertentangan dan ia akan terjerumus ke 
dalam perasaan bimbang.   

 Hal lain yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah 
bahwasanya murid adalah bagaikan amanah yang harus diemban olehnya. 
Murid merupakan bagian dari tanggung jawabnya yang telah 
diamanahkan oleh Allah dan orang-orang kepada dirinya. Dalam sebuah 
hadits disebutkan, “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian 
bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari (6719), 
Muslim (4701), dan yang lainnya). Dari Rasulullah SAW, beliau pernah 
bersabda,  

“Sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada setiap pemimpin 
akan apa yang ia pimpin. Apakah ia dapat menjaga (amanah) atau 
malah menyia-nyiakannya.”54 

 Seorang murid adalah amanah bagi gurunya. Allah akan 
mempertanyakan amanah yang dipikulnya itu pada hari kiamat nanti. Jika 
seorang guru melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh 
muridnya, maka sudah menjadi kewajibannya untuk meluruskan sikap 
menyimpang sang murid tersebut. Tentunya dengan menggunakan cara 
yang paling baik. Sikap seperti itu jika tidak dikategorikan sebagai suatu 
bentuk amanah dan tanggung jawab, maka ia bisa saja dikaitkan sebagai 
bentuk amar ma’ruf nahi munkar dan sikap saling menolong dalam 
kebaikan dan ketakwaan bukan dalam hal keburukan dan permusuhan. 
Allah SWT berfirman,  

öΝçGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ âß∆ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã 
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“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, 
dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran (3): 110) 

Allah juga berfirman,  

                                                      
54

 HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya. Hadits ini dianggap shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al 
Jami’ (1775). 
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“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.” (QS. Al Maidah (5): 2) 

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan,  

“Siapa saja yang melihat suatu kemunkaran, maka ubahlah dengan 
kekuatan tangannya. Jika ia tidak mampu merubah dengan kekuatan 
tangannya maka gunakanlah lisan. Jika tidak berhasil juga maka 
dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim (175) 
dan yang lainnya) 

Dari Rasulullah, beliau juga bersabda, “Agama itu nasihat.” Kami 
bertanya, “Bagi siapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, 
Rasul-Nya, kitab-Nya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh umat Islam.” 
(HR. Muslim (194) dan yang lainnya). 

3. Memperbaiki Kesalahan Murid dengan Tidak 
Menyesuaikan Kondisi Sang Murid 

Sebagian murid ada yang memiliki persoalan keluarga. Persoalan 
keluarga mereka ini secara tidak langsung akan mempengaruhi 
pelajarannya. Banyak sekali para guru yang mengalami kegagalan 
manakala mencoba memperbaiki kesalahan murid yang sedang 
menghadapi masalah keluarga. Kegagalan tersebut disebabkan karena sang 
guru tidak berusaha menyesuaikan dengan kondisi sang murid yang tengah 
dirundung masalah. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban seorang 
guru ketika melihat ada seorang murid yang rajin, akan tetapi ada sesuatu 
yang membuatnya terganggu dalam menangkap sebuah pelajaran, untuk 
tidak mencelanya atau memberikannya hukuman dan memerintahkannya 
untuk lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Akan tetapi yang harus 
dilakukannya adalah mencari tahu masalah apa yang sebenarnya sedang 
dihadapi oleh sang murid. Atau, ia harus dapat bersikap sebagai seorang 
dokter sosial atau dokter psikologi terhadap permasalahan sang murid. Lalu 
berusaha mendiskusikan persoalan tersebut agar dapat mencarikan solusi 
yang terbaik baginya. Terkadang pertama-tama seorang murid akan 
merasa canggung dan malu untuk menceritakan persoalan yang sedang 
dihadapinya. Akan tetapi ketika ia dapat memahami bahwa persoalan 
sebesar apapun yang sedang dihadapinya akan dapat terselesaikan maka ia 
akan berani menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya itu. Seorang 
guru hendaknya memiliki kemampuan menangkap dan memahami 
kepribadian muridnya. Sehingga ia akan cepat mengetahui murid mana 
yang sedang menghadapi persoalan dan murid mana yang memang dirinya 
sendiri sebagai persoalan bagi temannya yang lain. Ada perbedaan yang 
mencolok dalam mensikapi anak yang satu dengan yang lainnya. 
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4. Tidak Adanya Kerjasama di Antara Para Guru dalam 
Menyelesaikan Persoalan Murid 

Ada sebagian murid-murid nakal yang selalu menimbulkan 
permasalahan bagi para guru di dalam ruangan kelas. Murid-murid seperti 
itu memerlukan penanganan khusus.  

Anak-anak seperti itu memerlukan kerjasama yang baik di antara para 
guru dalam memperbaiki kesalahan mereka. seringkali setiap orang dari 
guru-guru tersebut menangai kesalahan sang anak dengan cara mereka 
masing-masing. Yang dilakukan para guru tersebut tidak lain hanya 
memperbaiki sang murid hanya untuk sementara waktu, bukan 
memperbaikinya secara tuntas hingga ke akar penyebabnya. Mereka tidak 
berusaha mengubah kepribadian para murid tersebut atau merubah cara 
berfikir dan mengarahkan krativitas mereka ke jalan yang lebih baik. 
Contohnya, seorang guru dengan caranya sendiri dapat memaksa para 
murid untuk bersikap disiplin terhadap aturan dan etika di dalam sekolah 
pada jam pelajarannya saja. Akan tetapi, ia tidak berusaha mengubah 
kepribadian mereka dan menjadikan mereka murid-murid yang rajin 
dalam arti yang sebenarnya. Jika seorang guru mendidiknya seperti itu 
maka sang murid tidak akan bersikap disiplin pada jam-jam pelajaran 
selain pelajaran guru tersebut. Ada pula seorang guru yang dapat 
mengarahkan murid-muridnya dan membuat mereka mudah menangkap 
pelajaran yang diajarkannya saja. Hal ini akan menyebabkan murid-murid 
tersebut hanya memperhatikan pelajaran yang diajarkan guru tersebut dan 
mengabaikan pelajaran-pelajaran lainnya. Sikap murid seperti ini 
seringkali disebabkan karena mereka tidak memahami bahwa setiap 
pelajaran yang ada di sekolah satu sama lain saling melengkapi. 

Usaha yang paling baik dalam memperbaiki persoalan para murid 
tersebut adalah dengan cara berusaha menciptakan kerja sama yang baik di 
antara seluruh guru-guru dan pegawai yang ada di sekolah tersebut. Baik 
guru-guru yang mengajarkan mereka atau pun para pegawai administrasi 
sekolah. Hal itu dimaksudkan agar tercipta perbaikan hingga ke akar-
akarnya dan perbaikan yang sempurna dari permasalahan murid-murid 
tersebut. 

 5. Bersikap Berlebihan dalam Memperbaiki Kesalahan 
Murid 

Sebagian guru ada yang tidak dapat mengontrol dirinya ketika 
menghadapi kesalahan para murid. Sehingga yang terjadi adalah mereka 
mensikapi kesalahan para murid tersebut dengan cara yang berlebihan dan 
tidak wajar. Ketidakmampuan guru dalam mengontrol diri ini akan 
memberikan pengaruh pada cara mensikapi kesalahan para murid. Guru 
seperti ini terkadang akan bersikap dengan cara yang tidak wajar, seperti 
memukul dengan pukulan yang sangat keras sehingga membuat sang 
murid sakit. Atau, ia malah memukul dirinya sendiri ketika sang murid 
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mengelak dan mengenai tubuh guru tersebut. Sehingga menyebabkan para 
murid mengejek dan menertawai sikapnya itu. Masih banyak lagi sikap-
sikap yang lain yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang guru. Ketika 
para murid mengetahui bahwa salah seorang guru mereka ada yang akan 
bersikap tidak wajar dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, mereka 
telah bersiap-siap memancing guru tersebut agar ia marah sehingga 
mereka merasa dapat mempermainkan sang guru. Hal seperti ini adalah 
sebuah persoalan yang besar. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk 
menghadapi mereka selain bersikap tenang, kemudian baru memberikan 
hukuman yang baik dan mendidik pada saat itu juga. Bersikap tenang di 
sini bukan berarti berdiam diri atas kesalahan sang murid atau 
mensikapinya dengan cara yang tidak sesuai. Yang dimaksud dengan sikap 
tenang di sini adalah memberikan hukuman yang setimpal dengan 
perbuatan. Seorang guru harus dapat mengontrol emosi dirinya dan selalu 
bersikap seimbang. Jangan pernah mengira bahwa sikap yang berlebih-
lebihan akan dapat memecahkan persoalan. Sebaliknya, ia lebih akan 
menyebabkan persoalan semakin rumit dan menyebabkan sang guru 
berada dalam persoalan yang tidak ada habis-habisnya. Dalam sebuah 
hadits Rasulullah disebutkan,  

“Orang yang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan orang 
lain, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat 
mengendalikan dirinya ketika dalam keadaan marah.” (HR. Bukhari 
(5763), Muslim (6586), dan yang lainnya) 

6. Memperbaiki Kesalahan Murid dengan Hanya 
Menggunakan Cara Pukulan Saja 

Banyak sekali diskusi dan perbincangan dalam dunia pendidikan 
tentang menjadikan pukulan sebagai cara untuk memberikan hukuman 
kepada murid. Sebagian orang secara tegas menafikan pukulan bagi murid. 
Sebgian yang lain ada yang menyetujui hukuman berupa pukulan dalam 
kondisi-kondisi tertentu. Terlepas dari boleh atau tidak bolehnya hukuman 
berupa pukulan dijadikan cara untuk memberikan hukuman atau cara 
untuk memperbaiki kesalahan seorang murid, kita harus menyadari bahwa 
pukulan tidak boleh dijadikan satu-satunya cara untuk memperbaiki 
kesalahan seorang murid. Ia juga tidak boleh dijadikan hukuman pertama 
ketika seorang murid melakukan kesalahan. Tidak ada yang meragukan 
bahwa memukul adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk 
meluruskan kesalahan dan memperbaiki kekeliruan. Akan tetapi cara ini 
bukanlah satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh seorang guru. Ia 
juga tidak boleh dijadikan sebagai hukuman pertama dalam memperbaiki 
sebuah kesalahan. Islam menjadikan hukuman berupa pukulan sebagai 
cara untuk memperbaiki kesalahan besar, yaitu yang dinamakan dengan 
“dosa besar”. Seperti mendera (mencambuk) peminum khamar, 
mencambuk seorang pemfitnah wanita suci, dan mencambuk seorang 
pezina yang masih perjaka. Cara seperti ini juga ditempuh setelah kita 
menggunakan cara lain yang lebih mendidik. Yaitu dengan cara 
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memberikan pendidikan kepada masyarakat berupa pendidikan keimanan 
untuk mentaati Allah Tuhan pencipta alam. Juga mendidik mereka untuk 
mendirikan shalat yang merupakan sarana untuk mencegah seseorang dari 
perbuatan keji dan munkar. Islam juga mendidik umatnya untuk 
menunaikan zakat yang dapat mensucikan jiwa seseorang, dan pendidikan 
lainnya yang merupakan bagian pendidikan dalam Islam yang dapat 
mendidik jiwa seseorang untuk beriman dan menjauhi hal-hal yang 
diharamkan. Kemudian Islam menempuh cara berupa ancaman dan 
peringatan atas suatu perbuatan yang di haramkan, baik ancaman di dunia 
atau pun di akhirat kelak. Islam juga memberikan peringatan kepada 
manusia dengan mengingatkan mereka hukuman yang akan Allah 
timpakan kepada mereka. Allah SWT senantiasa mengetahui apa-apa yang 
dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia bertakwa kepada Allah dan 
menjauhi segala yang diharamkan-Nya. Allah berfirman,  
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“Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah 
keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan 
Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah 
yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada 
bersama mereka di mana pun mereka berada.” (QS. Al Mujadilah 
(58): 7) 

Ayat-ayat yang berisikan peringatan berupa hukuman dari Allah 
sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah,  
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“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya 
keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat 
besar (dahsyat).” (QS. Al Hajj (22): 1) 

Allah juga berfiman,  
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“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya pula.” (QS. Az-Zalzalah (99): 7-8) 

Dalam sebuah hadits disebutkan,  

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat di saat 
usia mereka tujuh tahun. (Jika mereka enggan melakukannya) maka 
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pukullah mereka di saat usia mereka sepuluh tahun.” (HR. Ahmad 
(6727) dan Al Hakim (708)) 

Islam mengakui hukuman berupa pukulan sebagai salah satu cara 
untuk memberikan hukuman kepada seseorang. Akan tetapi Islam juga 
menetapkan cara lain yang lebih mendidik yang dapat menjaga agar 
masyarakat terpelihara dari berbagai bentuk penyimpangan. Jika orang 
yang telah diberikan hukuman masih tetap melakukan penyimpangan 
maka ia adalah orang dapat dianggap sebagai fasid (perusak) yang harus 
diluruskan perilakunya. Islam juga menetapkan batasan dan syarat-syarat 
hukuman berupa pukulan ini. Islam menjelaskan batasan dan syarat-syarat 
tersebut dalam ilmu fiqih. Hal ini menunjukkan Islam adalah sebagai 
rahmat bagi umat manusia. Pukulan sebagai salah satu cara hukuman yang 
mendidik tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai sarana balas dendam 
kepada orang yang berdosa ataupun sebagai cara untuk mencela dan 
menyakiti hak-hak orang yang berbuat dosa, karena ia juga seorang 
manusia yang harus dilindungi haknya. Tujuan utama hukuman berupa 
pukulan ini adalah agar dapat memperbaiki kesalahan orang tersebut dan 
menjauhkannya dari sikap menyimpang. Seorang guru tidak boleh 
menjadikan hukuman pukulan sebagai cara pertama yang ia tempuh untuk 
memperbaiki kesalahan muridnya. Ia harus memulainya dengan 
menempuh cara nasihat bahwa apa yang dilakukannya dalah perbuatan 
salah. Ia harus dapat mendidiknya dengan akhlak yang mulia dan nilai-
nilai moral yang tinggi. Ia harus bersabar menanamkan nilai-nilai moral 
kepada muridnya, meski harus membutuhkan waktu yang sangat panjang. 
Sikap seperti ini niscaya akan membuahkan hasil dan membuat sang murid 
berada di jalan yang lurus. Hal seperti ini banyak terjadi.  

Jika cara nasihat tidak berhasil, maka seorang guru harus memulai 
dengan mengancam memberikan hukuman sebelum ia benar-benar 
menerapkan hukuman tersebut. Terkadang ancaman lebih mengena dan 
lebih bermanfaat dari hukuman pukulan itu sendiri. Jadi, pukulan adalah 
cara terakhir yang harus ditempuh, bukan dijadikan sebagai cara pertama. 
Pukulan juga bukan merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh 
dalam memberikan hukuman. 

Adapun seorang guru yang hanya menjadikan hukuman berupa 
pululan sebagai satu-satunya cara untuk memberikan hukuman kepada 
muridnya, maka ia tidak akan pernah berhasil memperbaiki kesalahan 
muridnya itu. Terkadang seorang murid tidak melakukan kesalahan karena 
didasari rasa takut terhadap hukuman yang akan diterimanya, bukan atas 
dasar kesadaran pribadi akan salahnya perbuatan yang dilakukannya itu. 
Ketika ia merasa tidak akan mendapatkan hukuman karena sang guru tidak 
ada, maka ia akan kembali melakukan kesalahan tersebut. Demikian pula 
seorang guru yang menjadikan hukuman pukulan sebagai satu-satunya 
cara untuk memperbaiki kesalahan murid, ia akan gagal mengendalikan 
mereka jika peraturan sekolah menghapuskan dan melarang hukuman 
berupa pukulan. Ia juga akan gagal ketika ia harus mengajar murid-murid 
perempuan, di mana memukul mereka tidak diperbolehkan.  
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7. Selalu Menyerahkan Murid yang Melakukan Salah 
Kepada Pihak Manajemen Sekolah 

Ketika para murid melakukan kesalahan, sebagian guru tidak 
menindaknya sendiri. Mereka malah menyerahkan kepada pihak 
manajemen sekolah untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada 
murid-murid tersebut. Guru tersebut tidak berusaha memperbaiki 
kesalahan murid-muridnya, ia hanya menyerahkannya kepada pihak 
manajemen sekolah. Guru ini mengira bahwa apa yang dilakukannya itu 
dapat membuatnya merasa lebih tenang. Padahal sebenarnya sikapnya ini 
hanya akan menimbulkan banyak persoalan baginya. Para muridnya akan 
mengira bahwa gurunya itu tidak mampu menyelesaikan masalah apa pun 
yang terjadi di kelas. Sehingga anak-anak tersebut akan melecehkan 
dirinya. Yang terjadi kemudian adalah anak-anak yang melakukan 
kesalahan kian bertambah dan mereka pun lebih berani berbuat salah. 
lantas menyebabkan sang guru tidak mampu menyerahkan mereka semua 
kepada pihak manajemen sekolah. Menyerahkan kesalahan murid kepada 
pihak manajemen sekolah bukanlah sikap yang menunjukkan contoh yang 
baik. Jika setiap guru menyerahkan anak muridnya yang berbuat salah 
kepada pihak manajemen sekolah maka pihak manajemen sekolah akan 
merasa kewalahan dan ia tidak dapat menanganinya dengan baik. 
Akhirnya, pihak manajemen sekolah menyepelekan pemberian hukuman 
kepada mereka. Padalah guru yang bersangkutanlah yang lebih 
mengetahui kesalahan sang murid dan dialah yang paling dapat 
menentukan hukuman apa yang harus diterima oleh murid tersebut. Selalu 
menyerahkan anak-anak murid yang melakukan kesalahan kepada pihak 
manajemen sekolah akan memberikan dampak negatif bagi seorang guru. 
Selain itu sikap seperti itu juga akan menimbulkan masalah besar bagi 
pihak manajemen. Di samping itu tentunya akan terjadi kesalahan fatal 
dalam menangani dan meluruskan kesalahan sang murid. Ditambah lagi 
akan timbul kekacauan di dalam kelas karena para murid tersebut merasa 
guru yang mendidiknay tidak dapat menguasai dan mengendalikan 
kekacauan di dalam kelas. Murid-murid tersebut pun akan meras sang 
guru tidak mampu memberikan hukuman yang baik untuk meluruskan 
kesalahan murid-muridnya. 

8. Seorang Pendidik Menggunakan Kata-kata yang 
Menyakitkan atau Tidak Pantas      

Meski teladan pada seorang guru adalah unsur yang sangat penting, 
akan tetapi sebagian guru masih ada yang tidak memahami dan 
menyadarinya. Di antara mereka ada yang menggunakan kata-kata yang 
tidak pantas yang ia lontarkan kepada para murid yang nakal, bandel, dan 
selalu membuat kesalahan. Sebagian orang menganggap kata-kata yang 
digunakan guru tersebut sebagai hal yang wajar. Akan tetapi agama Islam 
dan nilai-nilai akhlak memandang kata-kata tersebut adalah kata yang 
salah, tidak pantas, dan tidak baik dijadikan sebagai cara untuk mendidik 
anak-anak murid. Seorang guru yang menghardik murid-muridnya 
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dengan kata-kata yang tidak pantas telah mendidik mereka dengan 
perilaku yang paling buruk. Murid-muridnya tidak akan pernah 
menghormatinya. Oleh karena itu setiap guru hendaknya bertakwa kepada 
Allah dan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh 
seorang guru. Hendaknya ia menggantikan kata-kata tersebut dengan kata-
kata yang lebih terhormat akan tetapi tetap ada unsur yang menyatakan 
buruknya perilaku sang murid. Kata-kata seperti itu sangatlah banyak. 
Dengan kata-kata seperti itu murid tidak akan merasa terhina dan tertekan. 
Kata-kata itu juga tidak akan menyentuh sisi kemuliaan yang ada pada diri 
mereka. Jika sang guru menggunakan kata-kata yang baik berarti murid-
muridnya tidak mempelajari kata-kata kasar dan kotor darinya. Karena 
seorang murid meski ia mendengar kata-kata yang tidak pantas tersebut 
dari orang yang tidak terhormat (di jalan-jalan), ia tidak akan pernah 
berani mengucapkan kata-kata terebut. Akan tetapi jika ia mendengarnya 
dari gurunya sendiri maka murid tersebut pasti akan mengucapkan kata-
kata tersebut dalam setiap perilaku kesehariannya. Seorang guru 
hendaknya ingat bahwa Allah telah memberikan perintah kepada kita 
untuk menjauhi kekejian, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. 
Allah SWT berfirman,  
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. 
An-Nahl (16) : 90) 

Dalam sebuah hadits disebutkan,  

“Sesungguhnya Allah akan murka terhadap seorang pelaku 
perbuatan keji lagi hina.”55  

Akhir permohonan kami adalah ucapan segala puji hanya milik Allah 
Tuhan pemilik semesta alam. 

 

Adil Fathi Abdullah 

                                                      
55

 HR. Turmudzi (2002), ia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Juga diriwayatkan oleh 
Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya (5963), dan selain keduanya. 


