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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

Dalam sebuah penelitian ilmiah,kerangka teori sangat diperlukan antara 

lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak 

diteliti. Selain itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran- 

ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. 

1. Pengertian Ibu  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibu secara etimologi: 

Wanita yang telah melahirkan seseorang, Sebutan untuk wanita yang 

sudah bersuami, Panggilan yang takzim kepada wanita yang baik yang 

sudah bersuami maupun yang belum.21 Sedangkan dalam Kamus Lengkap 

Bahasa Indonesia kata “ibu berarti emak, orang tua perempuan.22 

Kata ibu secara terminologi yang dinyatakan oleh Abu Al‟aina Al 

Mardiyah dalam bukunya Apakah Anda Ummi Sholihah? Bahwa “ibu 

merupakan status mulia yang pasti akan disandang oleh setiap wanita 

normal. Ibu merupakan tumpuan harapan penerus generasi, di atas 

pundaknya terletak suram dan cemerlangnya generasi yang akan lahir.23 

Dalam bahasa Arab kata al-umm dan al-walidah adalah dua kata 

yang menunjukkan pengertian ibu. Al-umm berasal dari kata amma- 

                                                             
21

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), hlm. 416. 
22

Ananda Santoso,  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata, (Surabaya: Alumni 

Surabaya), hlm. 156. 
23

Abu Al‟aina Al Mardiyah, Apakah Anda Ummi Sholihah?, (Solo: Pustaka Amanah, 

1996), hlm.20. 
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yaummu-umumah-umman yang berarti: bermaksud, menuju, bergerak. 

Bentuk jamaknya al-ummahat dan ummat, al-ummahat digunakan untuk 

yang tidak berakal (binatang).24 Menurut bahasa al-umm berarti segala 

sesuatu yang menjadi sumber terwujudnya sesuatu, mendidik, 

memperbaiki dan memulainya.
25

Al-walidat berasal dari kata walada-

yulidu-waladatu berarti lahir atau melahirkan, jamaknya al-walidat.
26

 

Mengenai dua penggunaan kata ini, Quraish Shihab berpendapat 

bahwa kata al-umm menunjukkan pengertian yang mencakup ibu kandung 

dan bukan ibu kandung, sedangkan kata al-walidah menerangkan bahwa 

yang dimaksud adalah ibu kandung. Menurutnya, kata al-umm yang 

berarti ibu, dari kata yang sama dibentuk kata imam (pemimpin) dan umat. 

Kesemuanya bermuara pada makna yang dituju atau diteladani dalam arti 

pandangan harus tertuju pada umat, pemimpin dan ibu menjadi teladan. 

Umm atau ibu melalui perhatian serta keteladanan yang diberikan pada 

anaknya dapat menciptakan pemimpin-pemimpin, bahkan dapat membinan 

umat. Sebaliknya, jika yang melahirkan seorang anak tidak berfungsi 

sebagai umm, maka umat akan hancur dan pemimpin yang patut diteladani 

pun tidak akan lahir.27 

Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ibu 

sebagai seorang perempuan yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT 

                                                             
24

Ibn Manzur, Lisan al „Arab, juz XII,(Beirut: Dar as-Sadr, t.th), hlm. 28. Dan Lois 

Ma‟luf,  al-Munjid (Beirut: Dar al-Masyriq, 1968), hlm. 140.  
25

Ar-Ragib al-Isfahani, Mu‟jam Mufradat Alfaz Al-Qur‟an (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 

18.  
26

Manzur, Lisan al „Arab Juz II, hlm. 467. Dan Ma‟luf,  al-Munjid, hlm. 917. 
27

M. Quraish Shihab, Lentera Hati,Cet ke-20, (Bandung : Mizan, 2000), hlm. 258.   
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untuk mengandung dan melahirkan anak, mempunyai tanggung jawab 

secara aktif dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan menjadi panutan 

atau teladan yang baik bagi anak-anaknya agar dapat menciptakan 

peminmpin-pemimpin yang mampu membina umat. 

Lebih lanjut Aliyah Rasyid menjelaskan bahwa dalam konsep ibu 

juga mengandung muatan sosial, karena ia mengacu pada pelestarian 

lembaga keluarga. Dalam konsep ibu tercakup konsep bapak dan 

mencakup konsep anak, sebab tidak ada ibu kalau tidak ada bapak dan 

mencakup pula masa depan anak, oleh karena seseorang menjadi ibu sebab 

ada anak. Konsep ibu mempunyai pengertian kelompok (team) serta 

berorientasi ke masa depan.28 

Jadi konsep ibu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 

konsep wanita yang hanya mencakup jenis kelamin bukan laki-laki. Sudut 

pandangnya hanya dari diri wanita itu sendiri (individual). Tidak tersirat 

pengertian kelompok dan hanya berorientasi pada masa kini, masa sang 

wanita itu sendiri. Konsep ibu memotivasi kaum wanita untuk maju dan 

berkembang, oleh karena perannya yang besar dalam menentukan 

kesejahteraan generasi mendatang dan masa depan bangsa. 

2. Sifat Seorang Ibu dalam al-Qur’an 

Di antara sifat yang harus ada pada seorang ibu dalam Al-Qur‟an 

ialah sebagai berikut: 

                                                             
28

Aliyah Rasyid Baswedan, Wanita dalam Presfektif Agama Islam dan Pembangunan,  

dalam Wanita dalam Percakapan antar Agama, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1992), hlm. 12-14. 
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a. Sifat Mulia  

1) Ta‟at 

Dalam surah Ali Imran [3] ayat 35 dan at-Tahriim [66] ayat 11: 

                          

               

 
Artinya: “(Ingatlah), ketika istri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, 

Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang 

dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan 
berkhidmat (di Baitul Maqdis), karena itu terimalah (nazar) 

itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

mendengar lagi Maha Mengetahui".(Q.S. Ali Imran [3]; 

35)
29

 

                       

                         

        

Artinya:“Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-

orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, 

bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam 

firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan 

perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang 

zhalim.”(Q.S. al-Tahriim [66]; 11) 

 

2) Suci dan menjaga kehormatan 

Dalam surah Ali Imran [3] ayat 42 dan at-Tahriim [66] ayat 12 

                         

            

                                                             
29

Ayat dan terjemahan Al-Qur‟an yang digunakan dalam Tesis ini adalah terbitan 

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009) 
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Artinya:“Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai 

Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, 

mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita 

di dunia (yang semasa dengan kamu).” (Q.S. Ali Imran [3]; 

42) 

                         

                

Artinya:“Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara 

kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya 

sebagian dari ruh (ciptaan) kami, dan dia membenarkan 

kalimat Rabbnya dan kitab-kitabNya, dan dia adalah 

termasuk orang-orang yang ta‟at.(Q.S. al-Tahriim[66];12) 

 

3) Cinta damai 

Dalam surah al-Nisaa [4] ayat 128 

                              

                                

            

Artinya:“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap 

tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi 

keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-

benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika 

kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara 

dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”(Q.S. al-Nisaa [4]; 128) 

 

4) Ekpresif 

Dalam surah Huud [11] ayat 72 

                           

       

 



19 
 

 
 

Artinya: Istrinya berkata: "Sungguh mengherankan, Apakah aku akan 

melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan 

tua, dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua 

pula?. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat 

aneh."(Q.S. Huud [11]; 72) 

 

5) Cerdas  

Dalam surah al-Nalm [27] ayat 32-33 

                   

               

            

   Artinya: “Berkata dia (Balqis): "Hai Para pembesberilah aku 

pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan 

sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". Mereka 

menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan 

(juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan 
keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang 

akan kamu perintahkan".(Q.S.al-Nalm [27]; 32-3 
 

6) Hati yang teguh 

Dalam surah al-Qashash [28] ayat 7 dan 10 

                         

                      

Artinya:“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan 

apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia 

ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan 

janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya 

Kamiakan mengembalikannya kepadamu, dan 

menjadikannya (salah seorang) dari para Rasul.”(Q.S.al-

Qashash [28]; 7) 
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Artinya:  “Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya 

hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, 

seandainya tidak Kami teguhkan hati- nya, supaya ia 

termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji 

Allah).”(Q.S.al-Qashash [28]; 10) 

 

7) Kasih sayang 

Dalam surah al-Qashash [28] ayat 9 

                               

            

Artinya: “Dan berkatalah istri Fir'aun: "(Ia) adalah penyejuk mata 

hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya, mudah-

mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak", 

sedang mereka tiada menyadari.”(Q.S.al-Qashash [28]; 9) 
 

8) Pemalu 

Dalam surah al-Qashash [28] ayat 25 

                            

                              

         

Artinya: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua 

wanita itu berjalan dengan malu-malu, ia berkata: 

"Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia 

memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi 

minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi 

bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita 

(mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu 

takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim 

itu".(Q.S.al-Qashash [28]; 25) 
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3. Sifat Seorang Ibu dalam Hadist 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Ibu sebagai madrasah yang pertama 

dan utama dalam mendidik anak-anaknya.Banyak sekali dalil dan hadist 

tentang ibu, karena ibu-lah yang telah berjasa dalam melahirkan kita dan 

membesarkan kita. Bukan hanya itu, nabi Muhammad SAW telah 

menjelaskan bahwa kita harus berbakti kepada ibu dan surga ada di bawah 

telapak kaki ibu. 

Berikut hadist yang disampaikan oleh Rasulullah SAW : 

َلِميِّ َأنَّ َجاِِهََة َجاَء ِإََل النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقالَ  : يَا َرُسوَل اللَِّو أََرْدُت َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َجاِِهََة السَّ
ُرَك. فَ َقالَ  ؟ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: فَ  :َأْن َأْغُزَو، َوَقْد ِجْئُت َأْسَتِشي ْ اْلَزْمَها، فَِإنَّ اْْلَنََّة ََتَْت َىْل َلَك ِمْن أُمٍّ

َها  رِْجَلي ْ

Artinya:  Dari Mu‟wiyah bin Jahimah as-Salami bahwasanya Jahimah 

pernah datang menemui Nabi lalu berkata: Wahai Rasulullah, 

aku ingin pergi jihad, dan sungguh aku datang kepadamu untuk 

meminta pendapatmu. Beliau berkata: “Apakah engkau masih 

mempunyai ibu?" Ia menjawab: Ya, masih. Beliau bersabda: 

“Hendaklah engkau tetap berbakti kepadanya, karena 

sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya."
30

 
 

Dalam hadist di atas Rasulullah menyuruh kita untuk terus berbakti 

kepada ibu kita dan sesungguhnya surga itu ada di bawah kedua kaki ibu 

kita. 

Dalam Hadist lainnya Rasulullah juga pernah bersabda : 
 

ا َرُسْوَل َعْن َأِبْ ُىَريْ رََة َرِضَي اهلُل َعْنُو قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإََل َرُسْوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقاَل :يَ 
َك، قَاَل ُُثَّ َمْن؟ قَا َك، قَاَل ُُثَّ َمْن؟ قَاَل أُمُّ َك، اهلِل، َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِِبُْسِن َصَحاَبِِت؟ قَاَل أُمُّ َل أُمُّ

 قَاَل ُُثَّ َمْن، قَاَل أَبُ ْوكَ 

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallaahu „anhu, belia berkata, 

“Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu „alaihi 

wasallam. Dan berkata, „Wahai Rasulullah, kepada siapakah 

aku harus berbakti pertama kali?‟ Nabi shalallaahu „alaihi 

                                                             
30

Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib bin Ali Al-Kharasani, Sunan Al-assughro linnasa‟i 

(maktaba almathbu‟at islamiyah1986-1806), juz 6, hlm. 11. 
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wasallam menjawab, „Ibumu!‟ Dan orang tersebut kembali 

bertanya, „Kemudian siapa lagi?‟ Nabi shalallaahu „alaihi 

wasallam menjawab, „Ibumu!‟ Orang tersebut bertanya kembali, 

„Kemudian siapa lagi?‟ Beliau menjawab, „Ibumu.‟ Orang 

tersebut bertanya kembali, „Kemudian siapa lagi,‟ Nabi 

shalallahu „alaihi wasallam menjawab, „Kemudian ayahmu.".
31

 

 

Dalam Hadist di atas Rasulullah mengatakan ibu 3 kali setelah itu 

baru bapak. Dalam beberapa tafsir, hal tersebut mengartikan bahwa kita 

harus berbakti kepada ibu 3 kali lebih besar dari bakti kita kepada bapak 

kita. 

Imam Al-Qhurtubi juga menjelaskan hal yang sama yaitu : “Hadits 

tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang 

ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. 

Nabi shalallaahu „alaihi wasallam menyebutkan kata ibu sebanyak tiga 

kali, sementara kata ayah hanya satu kali. Bila hal itu sudah kita mengerti, 

realitas lain bisa menguatkan pengertian tersebut. Karena kesulitan 

dalammenghadapi masa hamil, kesulitan ketikamelahirkan, dan kesulitan 

pada saat menyusui dan merawat anak, hanya dialami oleh seorang ibu. 

Ketiga bentuk kehormatan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu, seorang 

ayah tidak memilikinya.  

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa berbakti kepada ibu 

adalah salah satu amalan yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada 

allah SWT. 

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu „anhuma bahwasanya seseorang 

mendatanginya lalu berkata: bahwasanya aku meminang wanita, tapi ia 

enggan menikah denganku. Dan ia dipinang orang lain lalu ia 

                                                             
31

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-bukhori Alju‟fy, Shahih Al-bukhari, 

(Damaskus: Dar tukki annajah 1422 H), juz81, hlm. 2. 
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menerimanya. Maka aku cemburu kepadanya lantas aku membunuhnya. 

Apakah aku masih bisa bertaubat? Ibnu Abbas berkata: apakah ibumu 

masih hidup? Ia menjawab: tidak. Ibnu Abbas berkata: bertaubatlah 

kepada Allah „Azza wa Jalla dan dekatkanlah dirimu kepadaNya 

sebisamu. Atho‟ bin Yasar berkata: maka aku pergi menanyakan kepada 

Ibnu Abbas kenapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya? Maka 

beliau berkata: „Aku tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan 

diri kepada Allah ta‟ala selain berbakti kepada ibu‟. (Hadits ini 

dikeluarkan juga oleh Al Baihaqy di Syu‟abul Iman (7313), dan Syaikh Al 

Albany menshahihkannya, lihat As Shohihah (2799).32 

Riwayat di atas menjelaskan bahwa amalan berbakti kepada ibu 

adalah amalan yang paling hebat untuk mendekatkan diri kita kepada 

Allah. Bahkan Ibnu Abbas R.A tidak tahu amalan yang lebih baik dari 

berbakti kepada ibu agar bisa mendekatkan diri kepada allah SWT. 

Sungguh mulia seorang ibu, sampai Rasulullah memerintahkan kita 

menghormati ibu sebelum ayah, kenapa ? Karena begitu banyak hal yang 

sudah dilakukan oleh seorang ibu, seperti mengandung, menyusui dan 

mengasuh. Bukan berarti peranan seorang ayah diabaikan, ayah pun 

memiliki peranan yang tidak kalah penting. Tetapi peranan ibu sungguh 

sangat dominan.  

Selain ibu sebagai madrasah dalam sebuah rumah tangga, ibu juga 

berperan sebagai “madrasatul ummah” begitu lah Nabi menggambarkan 

secara konkrit sosok penting peran seorang Ibu bagi bangsa. Untuk 

                                                             
32

http://www.fimadani.com/hadist-tentang-ibu/ 

http://www.fimadani.com/hadist-tentang-ibu/
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 menjadi sekolah bagi ummat, sudah pasti tentunya diperlukan khasanah 

keilmuan yang tinggi dan kekukuhan pondasi keimanan demi terwujudnya 

kwalitas kesempurnaan bagi murid-murid yang menimba ilmu di 

dalamnya. 

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan itu 

didasarkan dan diletakkan kepada kedua orang tua (Ibu).33 

4. Karakteristik Ibu Yang Baik 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata “karakteristikadalah 

mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu”.34 

Ibu merupakan figur orang dewasa pertama yang dikenal anak 

sejak bayi. Selain kedekatan karena faktor biologis, anak biasanya cukup 

dekat dengan ibu karena faktor intensitas waktu yang cukup banyak 

dengan anak. Oleh karena itu, ibu mempunyai pengaruh besar terhadap 

perkembangan anak termasuk dalam hal menjadi ibu yang baik bagi anak. 

Peran penting seorang ibu menjadi ibu yang baik bagi anak 

memerlukan perencanaan dan tindak lanjut, agar ibu dapat melakukan 

pengasuhan yang didalamnya memenuhi karakteristik baik bagi seorang ibu, 

sehingga ibu mampu mengembangkan karakteristik ibu yang baik bagi anak. 

Dalam bukunya Buaian Ibu Ali Qaimi mengatakan karakteristik ibu 

yang baik di antaranya:  

 

 

 

                                                             
33

Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu pendidikan. Jakarta,(PT. Grafindo Persada,1999), hlm 88.  
34

Ananda Santoso,  op.cit., hlm. 188. 



25 
 

 
 

a) Keharusan mengenal diri 

Bagi seorang ibu, mengenali diri sendiri amat penting mulai dari 

kekuatan, kelebihan, kemampuan serta kekurangan bahkan kelemahan 

yang ada pada dirinya. Mengenali diri sendiri yang ada di dalam jiwa ibu 

sama hal nya dengan mengenal allah SWT, karena dengan mengenal Allah 

seorang ibu akan menjunjung tinggi nilai-nilai ketakwaan, kemanusiaan, 

dan kemuliaan yang akhirnya karakter ibu yang baik akan menjiwai anak 

dengan baik pula. 

b) Pentingnya pembangunan 

Pada dasarnya ibu berpijak di dunia ini bukan untuk berdiam diri 

saja. Melainkan seorang ibu bertanggung jawab terhadap pentingnya 

pembangunan yaitu membangun anak yang sholeh. Tentunya untuk 

membangun anak yang sholeh, ibu tidak berjuang dengan sendiri perlu 

bantuan orang lain. Dan ibu tidak akan menyerah dengan segenap 

kesulitan hidup yang ibu hadapi. 

c) Pentingnya ketakwaan bagi ibu 

Penting sekali bagi seorang ibu memiliki ketakwaan kepada Allah 

AWT, ibu harus terus merasakan hadirnya Allah dalam dirinya. Agar 

dapat mencegah beberapa persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. 

Dengan begitu, ibu bisa terhindar dari segala kesulitan dan mencegah 

penyakit jiwa. Seorang ibu juga merupakan seorang sumber teladan bagi 

keluarga terutama anak. Maka pentingnya ketakwaan bagi ibu akan 

mempengaruhi jiwa anak kelak. 
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d) Pentingnya pendidikan menjadi ibu 

Penting sekali seorang ibu memiliki pendidikan yang benar sesuai 

dengan akidah Islam. Karena dengan ibu mendidik anak secara Islam, 

maka anak-anak pun menjadi generasi yang sholeh. Dan sebaliknya bila 

ibu tidak mau mengerti akan pentingnya pendidikan baginya, alhasil 

harapan menggapai anak sholeh, berilmu dan berkualitas tidak akan 

terwujud. Pendidikan anak biasa dimulai oleh ibu melalui pengalaman, 

kebiasaan dan tradisi. 

e) Aspek Agama, moral, dan tradisi 

Dari ketiga aspek ini, kesemuanya memiliki hubungan yang erat 

dan pantas dimiliki oleh seorang ibu. Jika ibu berpijak pada agama, moral 

pun ikut berperan, dan apabila seorang ibu tidak mempunyai landasan 

agama dan moral yang rapuh, bagaimana mungkin seorang ibu dapat 

mendidik anak dengan baik. Maka aspek agama dan moral lah sangat 

berhubungan erat terhadap perkembangan spiritual dan moral bagi anak. 

Begitu juga dengan aspek etika dan tradisi. Karena seorang ibu tidak 

mungkin hidup bermasyarakat dan bergaul kepada sesama hanya 

mengandalkan aspek agama dan moral saja. Ibu pun harus memiliki aspek 

etika dan tradisi, agar terjalin tatakrama yang baik. Sehingga ini menjadi 

contoh bagi anak, dan anak pun mengikuti dengan baik. 

f) Aspek bahasa dan pengetahuan umum 

Sejak kecil, ibu sudah mengajarkan anak berbicaradengan 

mengucapkan kata-kata. Memang sudah sepantasnya ibu menjadi guru 

yang pertama dan utama bagi anak, karena disitu ibu menjadi tempat 
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bercurah kasih dan tempat menanya dikala anaka tak mengetahui sesuatu. 

Maka dengan memiliki kesemua itu baik bahasa maupun pengetahuan 

umum, niscaya ibu akan melahirkan anak yang unggul terhadap 

masyarakat. 

g) Pengetahuan kesehatan  

Seorang ibu sudah menjadi kewajiban baginya menegtahui 

kesehatan terhadap anak. Dan jikalau anak sakit, setidaknya ibu bisa 

memberikan pertolongan pertama serta pengobatan terhadap anak sebelum 

anak dibawa ke dokter.  

h) Mengatur rumah tangga dan aspek keterampilan 

Dalam rumah tangga, ibu harus paham betul bagaimana mengatur 

rumah tangga ynag baik serta seni keterampilan apa saja yang pantas ibu 

miliki. Seperti mengatur, merawat, membersihkan dan menyusun 

perabotan yang ada dirumah dengan penataan yang baik, dengan begitu 

anak akan betah tinggal dirumah.
35

 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik ibu yang baik 

diantaranya seorang ibu diharuskan mengenali dirinya terlebih dahulu baik 

dari segi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, dengan begiru ia akan 

tahu dan semangat menjadi ibu yang memiliki karakter yang baik, 

pentingnya nilai ketakwaan bagi ibu agar ia bisa membedakan hal yang 

baik dan buruk, sehingga ibu dapat memberikan yang terbaik bagi anak, 

dan pentingnya pendidikan bagi ibu, dengan begini ibu dapat mengetahui 

bagaimana mendidik anak dengan baik. 

                                                             
35

Ali Qaimi, Buaian Ibu,(Bogor: Cahaya, 2002),  hlm.  40-52. 
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Jadi, karakteristik seorang ibu sangat diperlukan bagi keluarga 

terutama anak. Pertemuan antara ibu dan anak sangat intens, sehingga 

mempengaruhi pada perkembangan anak. Dengan begitu secara otomatis 

yang paling banyak membentuk karakter anak adalah ibu. 

5. Peran Ibu Sebagai Pendidik 

a. Pengertian peran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peran berarti ”1. 

Pemain sandiwara (film), 2. Tukang lawak pada permainan makyong, 3. 

Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat”.36 

Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap kata “peran 

berarti yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu 

peristiwa.37 

Jadi peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang 

lain terhadap kedudukan dalam suatu peristiwa. Dan peristiwa 

membutuhkan sentuhan atau tindakan seseorang yang dapat mengelola, 

menjaga merubah, dan memperbaiki suatu peristiwa. Dengan ini, sebuah 

peristiwa membutuhkan peran dari seseorang. Yang mana, peran juga 

dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan 

bersifat stabil. 

Jika dikaitkan dengan pengertian ibu dengan peranannya, pada 

umumnya ibu yang memegang peran penting terhadap pendidikan anak-

anaknya sejak anak itu dilahirkan. Ibu yang selau disamping anak, itulah 

                                                             
36

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, op.cit,. hlm 854. 
37

Daryanto,  Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 487. 
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sebabnya kebanyakan anak lebih dekat dan sayang kepada ibu. Tugas 

seorang ibu sunggu berat dan mulia, ibu sebagai pendidik dan sebagai 

pengatur rumah tangga. Hal ini amatlah penting bagi terselenggaranya 

rumah tangga yang sakinah yaitu keluarga yang sehat dan bahagia, karena 

di bawah perannya lah yang membuat rumah tangga menjadi surga bagi 

anggota keluarga, menjadi mitra sejajar yang saling menyayangi bagi 

suaminya. Sehingga untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dalam 

keluarga dibutuhkan ibu yang sholehah, yang dapat menjaga suami dan 

anak-anaknya, serta dapat mengatur keadaan rumah menjadi tempat yang 

menyenangkan, memikat hati seluruh anggota keluarga.  

Hal ini dipertegas oleh pendapatnya Norma Tarazi dalam buku 

Wahai Ibu Kenali Anakkmu yang mengatakan bahwa “peran seorang ibu 

yang bijaksana akan mengevaluasikan keadaannya dengan seksama. 

Menimbang usaha dan keuntungan dalam mengasuh anak dan merawat 

rumah. Keadaan yang terdahulu harus menjadi dasar, ukuran dan landasan 

bagi tanggung jawabnya memenuhi hak-hak setiap anggota keluarga.38 

Sedangkan, Khatib Ahmad Santhut dalam bukunya Menumbuhkan 

Sikap Sosial, Moral dan Spritual Anak dalam Keluarga Muslim yang 

mengatakan bahwa: “peran seorang ibu itu senantiasa mempersiapkan diri 

untuk mengasuh anak dan rela berkorban untuknya baik di waktu istirahat 

atau sibuk. Dia akan tetap sabar. Sikap pengasih inilah yang sering 

membuat ibu tidak dapat tidur meskipun anaknya terlelap. 39 

                                                             
38

Norma Tarazi,  Wahai Ibu Kenali Anakkmu, (Yokyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 

83. 
39

Khatib Ahmad Santhut dalam bukunya Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral dan Spritual 

Anak dalam Keluarga Muslim, (Yokyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 18. 
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b. Hak Dan Kewajiban Seorang Ibu Sebagai Pendidik 

Ketika seorang ibu bertugas dan bertanggung jawab kepada 

anaknya, maka ia harus menjadi panutan yang baik kepada anaknya. 

Karena pada umumnya seorang ibu mengenban tugas dan tanggung jawab 

yang lebih besar dalam mendidik dan mengasuh anak. Ank-anak juga 

umumnya menghabiskan sebagian besar waktu masa kanak-kanak mereka 

bersama ibunya, disebabkan fondasi masa depan anak terletak pada masa 

tersebut.  

Tugas seorang ibu yang paling utama adalah melahirkan, menyusui 

hingga membesarkan anak. Setelah melahirkan peran ibu sangat 

dibutuhkan oleh bayi yaitu pemberian ASI yang cukup. Mulai dari 

mengandung hingga proses menyusui, pendidikan sudah mulai diajarkan. 

Berdasarkan pandangan yang diteliti, bahwa bayi yang baru lahir 

khususnya pada hari-hari dan bulan-bulan pertama, akan ditemukan sosok 

tubuh yang tulangnya masih lemah dan urat-uratnya masih lemas. Dia 

ibarat adonan roti yang terhidang di hadapan kita, siap dipolakan sesuai 

dengan keinginan kita. Setiap aspek kesehatan yang berkaitan dengan 

pertumbuhannya secara wajar, wajib diikuti dan harus diperhatikan, 

khususnya mengenai kebersihan dan kesucian, waktu musim, pergantian 

udara dan lain sebagainya. 

Mendidik anak dengan baik merupakan salah satu sifat seorang ibu 

muslimah dia senatiasa mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik 

yaitu akhlak Muhammad dan para sahabatnya yang mulia.Mendidik anak 

bukanlah kemurahan hati seorang ibu kepada anak-anaknya, akan tetapi 

merupakan kewajiban dan fitrah yang Allah berikan kepada seorang ibu. 
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Sejatinya, ibu dikatakan ideal dalam Islam yaitu mampu mendidik 

anak ke-Islaman sejak masih dini, memiliki budaya pekerti yang baik 

(akhlakul karimah), selalu menjaga perilakunya agar menjadi teladan bagi 

anaknya, memiliki sikap penyabar, sopan serta lembut dalam berbicara 

agar kelak sang anak dapat memiliki kepribadian yang tangguh dan baik.  

Tidak ada yang meragukan betapa pentingnya ibu dalam 

pendidikan anak seperti kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. 

Karena perhatian dan kasih sayang tersebut akan menimbulkan perasaan 

diterima dalam diri anak-anak dan membangkitkan rasa percaya diri di 

masa-masa pertumbuhan mereka.  

Karena itu, hal ini dipertegas oleh Lidya Yurita dalam bukunya 

Mukjizat Do‟a Ibu! yang mengatakan bahwa ibu muncul sebagai sosok 

yang siap siaga dan serba bisa. Kasih sayang, kelembutan dan 

perhatiannya menempatkan ibu menjadi sosok yang dibutuhkan seluruh 

anggota keluarga.40 

Adapun di dalam menjalankan peran, ibu harus membekali dirinya 

sebaik mungkin dengan bekal yang bisa membantunya dalam memainkan 

peran yang amat penting. Yaitu dalam membimbing anak dengan bimbingan 

yang bisa menjaga anak dari keburukan dan terbentuklah pribadi yang sholeh. 

Hal ini dipertegas oleh Lydia Harlina Martono, dkk dalam bukunya 

Mengasuh dan Membimbing Anak dalam Keluarga yang menyatakan bahwa 

“mengasuh dan membimbing anak ialah mendidik anak agar kepribadian anak 

                                                             
40

Lidia Yurita, Mukjizat Do‟a Ibu!, (Jogjakarta: Diva Press, 2009), hlm. 190. 
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dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Sehingga menjadi manusia dewasa 

yang bertanggung jawab.”41 

Adapun anakmu ialah, engkau harus tau bahwa ia adalah darimu, dan 

kebaikan dan keburukannya di dunia ini dikaitkan kepadamu. Engkau juga 

berkewajiban membantunya dalam masalah akhlak yang baik, mengenal Allah 

dan ketaatan kepada-Nya. Maka berkenaan dengannya hendaklah engkau 

seperti orang yang yakin akan mendapat pahala jika berbuat kebajikan 

kepadanya dan mendapat siksa jika berbuat jelek kepadanya.42 

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibunya. Anak 

merupakan darah daging kedua orang tuanya. Anak mempunyai hak-hak yang 

merupakan kewajiban orang tuanya, terutama ibunya, untuk menunaikan hak-

hak tersebut. Jadi bukan hanya anak yang mempunyai kewajiban atas orang 

tua, tetapi orang tua pun mempunyai kewajiban atas anak. Secara ringkasnya 

kewajiban orangtua atas anaknya adalah sebagai berikut: 

1) Menyusui 

Wajib atas seorang ibu menyusui anaknya yang masih kecil, 

sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

                               

 

 

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. [Al 

Baqarah [2] : 233] 

                                                             
41

Lydia Harlina Martono, dkk Mengasuh dan Membimbing Anak dalam Keluarga, 

(Jakarta: PT Pustaka Antara, 1996), hlm. 10. 
42

Ibrahim Amini, Agar Tak Salah Mendidik Anak, (Jakarta : Al-Huda, 2006), hlm. 57.  
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Allah berfirman 

 

                                     

           

Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia Supaya berbuat baik kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan 

susah payah, dan melahirkanya dengan susah payah (pula). 

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”. 

[Al Ahqaf [46] : 15] 

 

2) Mendidiknya 

Mendidik anak dengan baik merupakan salah satu sifat seorang ibu 

muslimah dia senatiasa mendidik anak-anaknya dengan akhlaqk yang baik 

yaitu akhlak Muhammad dan para sahabatnya yang mulia. Mendidik anak 

bukanlah kemurahan hati seorang ibu kepada anak-anaknya, akan tetapi 

merupakan kewajiban dan fitrah yang Allah berikan kepada seorang ibu. 

Mendidik anak pun tidak terbatas dalam satu perkara saja tanpa 

perkara lainnya seperti mencucikan pakaiannya atau membersihkan 

badannya saja, bahkan mendidik anak itu mencakup perkara yang luas, 

mengingat anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan kita 

yang kita harapkan menjadi generasi yang tagguh yang akan memenuhi 

bumi ini dengan kekuatan, hikmah, ilmu, kemuliaan dan kejayaan. 

Berikut beberapa perkara yang wajib diperhatikan oleh ibu dalam 

mendidik anak-anaknya: 

a) Menanamkan Aqidah Yang Bersih  

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman 
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   Artinya : “Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan 

yang haq melainkan Allah”. [Muhammad [47] : 19].  

 

Seorang anak terlahir di atas fitrah sebagaimana sabda Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam, maka sesuatu yang sedikit saja akan 

berpengaruh padanya. Dan wanita muslimah adalah orang yang bersegera 

menanamkan agama yang mudah ini serta menanamkan kecintaan tehadap 

agama ini kepada anak-anaknya. 

b) Mengajari Mereka Shalat 

Mengajarkan anak-anak shalat yaitu dalam hal-hal yang utamanya, 

wajib-wajibnya, waktunya, cara berwudhu dan dengan shalat dihadapan 

mereka. Demikian pula dengan pergi bersama mereka ke masjid,  

Dan hendaknya para ibu mengajari mereka bahwa shalat bukanlah 

hanya sekedar gerakan atau rutinitas seorang hamba kepada Rabbnya Azza 

wa Jalla, akan tetapi ia merupakan hubungan yang dalam dan kuat antara 

seorang hamba dengan Rabbnya. Maka peringatkanlah mereka dengan 

sungguh-sungguh dari meninggalkan shalat dan berilah mereka ancaman 

dari perbuatan tersebut. 

Dan suruhlah mereka untuk senantiasa bersegera menunaikan 

shalat pada awal waktu. Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman 

                        

                              

    

 

Artinya: “Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang 

menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, 

maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang 

bertaubat serta mengerjakan amal shalih”.[Maryam [19]: 59-

60] 
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Dan Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. 

 

أِمْرُت أْن أقَاِتَل النَّاِس حىت َيْشَهُدوا أن اَل إلو إال اهلل َو أنَّ ُُمَّمًدا َرُسْوُل اهلل َو يُِقْيُمْوا 
الَصاَلَة َو يُ ْؤتُوا الزََكاَة فَإَذا فَ َعُلوا َذلك َعَصُموا ِمِّنِّ ِدَماَءُىْم َوأْمَواََلُْم إال ِِبَقِّ اإلْساَلِم َو 

 َعاََل ِحَسابُ ُهْم على اهلل ت َ 

Artinya: “Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka 

bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah 

dan bahwa muhammada adalh utusan Allah, dan sampai mereka 

mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat. Apabila mereka 

melakukan itu, maka terjagalah dariku darah-darah mereka dan 

harta-harta mereka kecuali merupakan hak islam dan 

perhitungan mereka atas Allah”.43 

 

c) Menanamkan Kecintaan Kepada Allah Dan RasulNya, Dan Mendahulukan 

Keduanya. 

Dari Anas Radhiyallahu „anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda. 

 الَ يُْؤِمُه أَحُدُكْم حتى أُكْوَن أَحَب إلَْيِو ِمْه َوالِِدِه َو َولَِدِه َو النَّاِس أْجَمِعْيَه 
Artinya:  “Tidak sempurna iman seseorang diantara kalian sampai aku 

menjadi orang yang lebih dicintainya daripada bapaknya, 

anaknya dan seluruh manusia”44 

 
Dengan menanamkan kecintaan kepada Allah dan RasulNya di hati 

anak-anak akan menyebabkan mereka menyambut seruan Allah dan 

RasulNya, dan ini merupakan motivasi dasar untuk seluruh yang 

mengikuti dibelakangnya.  

 

 

 

                                                             
43

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-bukhori Alju‟fy, Shahih Al-bukhari, 

(Damaskus: Dar tukki annajah 1422 H), juz 1, hlm. 14. 
44

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-bukhori Alju‟fy, Shahih Al-bukhari, 

(Damaskus: Dar tukki annajah 1422 H), juz 1, hlm. 12. 
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d) Mengajari Mereka Al Qur‟an Dan Menyuruh Mereka Menghafalnya 

Ini merupakan masalah besar yang hanya akan di dapatkan oleh 

orang yang berusaha sungguh-sungguh menghafalnya dan 

mengamalkannya. Hendaklah ibu memulainya dengan menyuruh 

menghafal surat Al Fatihah dan surat-surat pendek. Demikian pula 

hendaklah kita menyuruh mereka menghafal at tahiyyat untuk shalat.  

Hadits-hadits Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam telah 

menunjukkan keutamaan itu semua, diantaranya apa yang diriwayatkan 

oleh Utsman bin Affan Radhiyallahu „anhu dari Nabi Shallallahu „alaihi 

wa sallam, Beliau bersabda. 

َخيْ رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن »َعْن َأِب َعْبِد الرَّْْحَِن، َعْن ُعْثَماَن، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل: 
 َوَعلََّموُ 

Artinya: “Dari Abi Abdurrahman, dari Usman, dari Nabi SAW bersabda: 

“Sebaik-baik kalian adalah yang memepelajari al Qur‟an dan 

mengajarkannya”.45 

 

Para ibu pada masa kejayaan Islam, benar-benar memotivasi anak-

anaknya untuk mendapatkan kebaikan, lebih-lebih al Qur‟an, sebagaimana 

mereka mengusahakan kebaikan bagi jiwa anak-anaknya.  

e) Membuat Mereka Cinta Kepada Sunnah Serta Menyuruh Mereka 

Menjaganya 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman 

             

Artinya :  “Barangsiapa mentaati Rasul itu, maka  

sesunguhnya dia telah mentaati Allah”. [An Nisaa [4] : 80] 

 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman 

                                                             
45

Abu Daud Sulaiman bin Al-al‟asy‟ats  bin Ishaq bin Basir bin Saddad bin Amar  Al-

azdy, Sunan Abi Daud, (Almaktabah Al‟ashriyah), juz 2, hlm. 70. 
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Artinya :  “Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah, dan apa 

yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. [Al Hasyr 

[59]7] 

 
Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda dari hadits Irbadh bin 

Sariyah Radhiyallahu „anhu, yang artinya : “Aku wasiatkan kepada kalian 

agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun yang 

memerintahkan kalian adalah budak dari Habasyah, karena 

sesungguhnya barangsiapa diantara kalian hidup setelahku, maka dia 

akan melihat perselisihan yang banyak. Berpegang teguhlah kalian 

dengan sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin yang mendapat 

pentunjuk, peganglah ia erat-erat dan gigitlah ia dengan gerahammu”. 

f) Membuat Mereka Benci Kepada Bid‟ah 

Agama Islam adalah agama yang sempuna. Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala berfirman 

                           

                     

Artinya : “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas 

kebenaran baginya, dia mengikuti jalan yang bukan jalan 

orang-orang mukmin, Kami biarkan dia leluasa terhadap 

kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke 

dalam Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat 

kembali”. [An Nisaa [4] : 115] 

 

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda dari hadits Abdullah 

bin Mas‟ud Radhiyallahu „anhu. 

 ُكلُّ ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ َوُكلُّ بِْدَعٍة َضالَلٍَة َوُكلُّ َضالَلٍَة في النَّاِر 
Artinya: “Setiap perkara yang baru (dalam agama) adalah bid‟ah, dan 

setiap bid‟ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di 

neraka”.
46

 

 

                                                             
46

Abu Daud Sulaiman bin Al-al‟asy‟ats  bin Ishaq bin Basir bin Saddad bin Amar  Al-

azdy, Sunan Abi Daud, (Almaktabah Al‟ashriyah), juz 4, hlm. 200. 
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Jadi setiap bid‟ah itu tertolak atas pelakunya sebagaimana yang 

disebutkan dalam hadits. Adapun tentang pembagian bid‟ah menjadi dua, 

yaitu bid‟ah mahmudah (terpuji) dan bid‟ah madzmumah (tercela), maka 

sebenarnya yang dimaksud yang dimaksud adalah bid‟ah (perkara baru) 

secara bahasa saja bukan secara syar‟iyyah.  

g) Membuat Mereka Cinta Kepada Ilmu Syar‟i Dan Bersabar Dalam 

Mendapatkannya 

Ilmu syar‟i merupakan ilmu yang paling mulia. Allah telah memuji 

ilmu dan ulama lebih dari satu ayat dalam Al Qur‟an. Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala berfirman  

                  

   Artinya : “Sesungguhnya yang takut kepada allah diantra para hamba-

hambaNya hanyalah ulama”. [Fathir [35] : 28] 

 

            

 Artinya:  Dan katakanlah,” Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu” 

[Thaha [20] : 114] 

 

Dari Zar bin Hubasyi, dia berkata,”Aku mendatangi Shofan bin 

„Assal Al Muradi, lalu dia berkata,”Untuk tujuan apa engkau datang 

kemari” Aku menjawab, ”Karena mengharapkan ilmu”. Dia berkata,” 

Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu 

karena ridha dengan apa yang mereka cari”  

Belajar diwaktu kecil lebih baik daripada belajar di waktu dewasa, 

sebagaimana dalam sebuah sya‟ir. 

“Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu” 
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Pada masa permulaan Islam para ibu memotivasi anaknya untuk 

menunutut ilmu (syar‟I). Bahkan ada yang rela bekerja agar si anak bisa 

belajar Lihatlah bagaimana manusia memuji Sufyan Ats Tsauri karena 

keluasan ilmu yang dimilikinya. Al Auza‟i berkata tentang Beliau,”Tidak 

ada orang yang padanya orang awam berkumpul dengan ridha dan lapang 

dada, kecuali satu orang di Kufah yaitu Sufyan” 

Sufyan tidaklah mencapai apa yang telah beliau capai itu kecuali 

dengan pertolongan Allah kemudian pertolongan ibunya yang shalihah. 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad dari Waki‟, dia berkata,” 

Ummu Sufyan berkata kepada Sufyan,”Wahai anakku, tuntutlah ilmu dan 

aku akan mencukupimu dengan alat pemintalku”  

Alangkah besarnya tokoh-tokoh yang keluar dari madrasah ibu. 

Ibu adalah madrasah. Apabila engkau mempersiapkannya, berarti 

engkau mempersiapkan generasi yang kuat akarnya. Ibu adalah taman, jika 

engkau merawatnya, dia akan hidup dengan elok, tumbuh daunnya 

beraneka rupa ibu adalah guru pertamanya para guru, kemuliaanya 

terpancar menyebar sepanjang cakrawala. 

h) Mengajari Anak Minta Izin 

Ini termasuk adab mulia yang penting untuk diajarkan dan 

dibiasakan oleh seorang ibu muslimah kepada anak-anaknya, khususnya 

jika anak hampir baligh. Islam telah memberikan batasan dan rambu-

rambu tentang hal ini dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki 

dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum 

baligh diantara kamu, meminya izin kepada kamu tiga kali 

(dalam satu hari), yaitu sebelum shalat shubuh, ketika kamu 

sedang menanggalkan pakaian (luarmu) di tengah hari dan 

sesudah shalat isya‟. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada 

dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari (tiga waktu) 

itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) 

kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan 

Ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, 

maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang 

sebelum mereka minta izin. Demikianlha Allah menjelaskan 

ayat-ayatNya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana”.[An Nur [24] :58-59] 

 

Ayat-ayat tersebut menjelaskan waktu-waktu yang tidak 

diperbolehkan bagi anak-anak yang belum baligh untuk masuk kecuali 

setelah mendapat izin. Adapun selan tiga waktu tersebut, maka tidak 

berdosa atas mereka masuk tanpa izin. Imam Ibnu Katsir menjelaskan 

tentang sebab minta izin pada tiga waktu tersebut perkataanya, ”Allah 

Ta‟ala memerintahkan orang-orang beriman agar para budak yang mereka 

miliki dan anak-anak mereka yang belum baligh untuk meminta izin 

kepada mereka dalam tiga waktu, yaitu : 
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Pertama : Sebelum shalat fajar, karena manusia pada waktu itu 

sedang tidur di tempat tidur mereka. 

Kedua : Ketika menanggalkan pakaian pada siang hari yaitu pada 

waktu qailulah (tidur siang), karena manusia seringkali sedang 

menanggalkan pakaiannya bersama istrinya pada waktu itu.  

Ketiga : Setelah shalat Isya, karena itu adalah waktu tidur, maka 

diperintah kepada para budak dan anak-anak (yang belum baligh) untuk 

tidak masuk kepada ahli bait tanpa izin pada waktu-waktu tersebut, karena 

dikhawatirkan ketika itu seorang suami sedang bersama istrinya atau 

sedang melakukan hal lainnya.  

Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman, “(Itulah) 

tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka 

selain dari (tiga waktu) itu”. Maksudnya yaitu apabila mereka masuk 

selain dari tiga waktu itu tanpa izin, maka tidak apa-apa atas kalian dan 

tidak pula atas mereka apabila mereka melihat sesuatu selain dari tiga 

waktu itu, karena telah diizinkan bagi mereka masuk tanpa izin dan karena 

mereka banyak berinteraksi dengan kalian untuk melayani kalian atau 

yang lainnya.47 

Adapun bagi anak-anak yang telah baligh, maka mereka harus 

minta izin setiap waktu apabila ingin masuk. Al Auza‟i berkata dari Yahya 

bin Katsir,”Apabila anak masih berumur empat tahun, maka dia meminta 

izin kepada kedua orang tuanya dalam tiga waktu. Apabila mereka telah 

baligh maka dia harus minta izin setiap waktu. 

                                                             
47

Tafsir ibnu katsir (3/303,304) 
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Keharusan minta izin ini tidak hanya ketika akan masuk ke rumah 

orang lain saja, akan tetapi juga ketika masuk ke rumah yang hanya dihuni 

oleh ibu atau saudara perempuannya. Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari 

dalam Adabul Mufrad bahwa seorang laki-laki bertanya kepada 

Hudzaifah, ”Apakah aku harus minta izin kepada ibuku?”, maka dia 

menjawab,”Jika engkau tidak minta izin kepadanya, engkau akan melihat 

apa yang engkau benci” 

Ibnu Abbas Radhiyallahu „anhu berkata,”Minta izin hukumnya 

wajib”. Ibnu Juraij menambahkan,”Atas setiap manusia”48 

 

i) Menanamkan Kejujuran. 

Jujur adalah sikap terpuji yang wajib kita menanamkannya kepada 

anak-anak kita. Allah berfirman, yang artinya :  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)”. [At 

Taubah [9] ] 

Ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak, demikian pula hadits telah 

berulang menyitir akhlak terpuji ini.  Dari Ibnu Mas‟ud Radhiyallahu 

„anhu dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, Beliau bersabda. 

 َعْن َأِب َواِئٍل، َعْن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل:

ْدَق يَ ْهِدي ِإََل اْلِبِّ َوِإنَّ اْلِبَّ يَ ْهِدي ِإََل اْْلَنَِّة َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْصُدُق َحىتَّ َيُكوَن  يًقا َوإِ ِإنَّ الصِّ نَّ اْلَكِذَب ِصدِّ
ابًايَ ْهِدي ِإََل اْلُفُجوِر َوِإنَّ اْلُفُجوَر يَ ْهِدي ِإََل النَّاِر َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْكِذُب َحىتَّ يُْكَتَب ِعْنَد اللَّوِ    َكذَّ

Artinya:  “ Dari Abi Wa‟il, dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya 

kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan 

menuntun kepada surga, dan sesungguhnya seseorang berkata 

jujur sehingga dia menjadi orang yang jujjur. Dan 

sesungguhnya kedustaan menunjukkan kepada kejahatan, 

sedangkan kejahatan mengantar kepada neraka, dan 

sesungguhnya seseorang berkata dusta hingga ia tercatat di sisi 

Allah sebagai pendusta”49 

 

                                                             
48

Al Adabul mufrad (1063) 
49

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-bukhori Alju‟fy, Shahih Al-bukhari, 

(Damaskus: Dar tukki annajah 1422 H), juz 8, hlm. 25. 
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Berkata jujur adalah kemuliaan bagi anak-anak kita, dan hal ini 

tidak akan terealisasi kecuali dengan berkata jujur dalam segala urusan. 

Jika seseorang biasa berdusta dia akan senantiasa dianggap pendusta di 

hadapan manusia meskipun dia berkata jujur. 

j) Menanamkan Sifat Sabar 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman 

           

Artinya: “Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan 

pahala mereka tanpa hisab”.[Az Zumar [39]:10] 

 

Dan juga firmanNya Azza wa Jalla 

                       

 
Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan kepada 

Allah dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar”. [Al Baqarah [2] : 153] 

 

Dari Abu Yahya Shuhaib bin Sinan Radhiyallahu „anhu, dia 

berkata,”Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. 

َلى، َعْن ُصَهْيٍب، َعَجًبا ِِلَْمِر »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  َعْن َعْبِد الرَّْْحَِن ْبِن َأِب َلي ْ
ٌر، َوَلْيَس َذاَك ِِلََحٍد ِإالَّ لِْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصابَ ْتُو َسرَّاُء َشَكَر، فَ  ًرا َلُو، اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ أَْمَرُه ُكلَُّو َخي ْ َكاَن َخي ْ

ًرا َلوُ َوِإْن َأَصابَ ْتُو َضرَّاُء، َصب َ   َر َفَكاَن َخي ْ

Artinya:  “Dari Abdirrahman bin Abi Laila dari zuhaib berkata, 

Rasulallah SAW bersabda: “Sungguh menakjubkan urusan 

orang yang beriman, sesunguhnya semua urusannya adalah 

baik baginya, dan hal itu tidak terjadi kecuali bagi orang 

yangberiman. Apabila dia diberi kesenangan maka dia 

bersyukur, dan itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa 

kesusahan maka dia bersabar, dan itupun baik baginya”
50

 

 

k) Menyadarkan Mereka Tentang Berharganya Waktu 

Sesungguhnya menjaga waktu akan menanamkan sifat menepati 

janji pada waktunya, demikian pula harus diperhatikan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan tepat pada waktunya. Oleh karena itu Allah  

 

                                                             
50

Muslimd bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, Shahih Muslim, 

(Beirut: Daar Ihya‟ At-Turas, ), Ju. 4, hlm. 2295. 
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menganjurkan kita untuk menyusun jadwal kegiatan dan 

mengerjakannya pada waktu yang telah direncanakan. Dan waktu sangat 

terbatas. 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman, 

           

Artinya :  “Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan 
waktunya atas orang-orang yang beriman”. [An Nisaa [4] : 103] 

 

 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala mengkhususkan masalah shalat karena 

shalat dilakukan berulang lima kali sehari semalam. Apabila seseorang 

menjaga shalatnya dan melaksanakannya pada awal waktunya, maka hal 

akan menanamkan kedisiplinan dan pemanfaatan waktu. Dan agar dia 

akan menjadikan waktu sehat dan luangnya sebagai kesempatan untuk 

melakukan kebaikan, karena umur itu terbatas. Ibnu Abbas Radhiyallahu 

„anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. 

ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، يَ ُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِب ِىنْ  ٍد، َعْن أَبِيِو، َقاَل: َسَِ
ُة، َواْلَفَراغُ »اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، الصِّحَّ  

 
Artinya: “Dari Abdillah bin Sa‟id bin Abi Hindi dari ayahnya berkata, 

Rasulallah SAW bersabda: “Dua nikmat yang banyak manusia 

tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang”51 

 

Para salafus shalih dan orang-orang yang meniti jalan mereka 

adalah manusia yang paling ketat dan paling bersemangat dalam menjaga 

waktu, yakni dengan memanfaatkan dan memenuhinya dengan berbagai 

kebaikan dan hal-hal bermafaat. 

 

                                                             
51

Ibnu Majjah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majjah, 

(Beirut: Daar Al-Ihya), juz 2, hlm. 1396. 
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l) Menanamkan Sifat Pemberani 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman 

                  

       

Artinya :  “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu‟min 

diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. 

Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau 

terbunuh.” [At Taubah 9 : 111] 

 

Dari Abu Aufa Radhiyallahu „anhu, Nabi Shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda. 

ُيوفِ »َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل:   َواْعَلُموا َأنَّ اْلَنََّة ََتَْت ِظاَلِل السُّ

Artinya: “Bahwasanya Rasulallah SAW bersabda: “Dan 

ketahuilah bahwa surga di bawah naungan pedang”
52

 

 

Ibnu Hajar berkata Al Qurtubi berkata,”Sabda Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam di atas termasuk ucapan yang indah, singkat 

tapi padat, memiliki gaya bahasa nan indah, ringkas dan lafazhnya bagus. 

(Ucapan) ini memberi faedah anjuran untuk berjihad, dan mengabarkan 

pahalanya, serta anjuran untuk menghadapi musuh menggunakan pedang 

serta bersatu ketika perang sehingga pedang menaungi orang-orang yang 

sedang berperang” 

Ibnul Jauzi,” Maksudnya adalah surga dapat diraih dengan 

jihad”.53 

 

Pada periode awal Islam, para ibu menjadi penolong dan 

pendorong anak-anaknya agar memiliki sifat pemberani. Dalam sejarah 

kita mempunyai contoh-contoh tentang hal itu. Sebutlah Abdullah bin 

Zubair bin Awwam, ketika dia keluar untuk memerangi Hajjaj bin Yusuf,  

 

                                                             
52

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-bukhori Alju‟fy, Shahih Al-bukhari, 

(Damaskus: Dar tukki annajah 1422 H), juz 4, hlm. 22. 
53

Fathul Bari (6/33) 
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tidak ada bersamanya dan tidak ada orang disekelilingnya kecuali 

sedikit orang. Ia mengadu kepada ibunya Asma tentang ketidak pedulian 

manusia dan sikap diam mereka terhadap Hajjaj sampai orang yang paling 

dekat denganya sekalipun. Abdullah menanyakan pendapat ibunya. Lalu 

apakah yang dikatakan oleh wanita yang berjiwa besar ini ? Apakah ia 

berkata kepada putranya “Tinggalkanlah urusan ini” karena ia khawatir 

akan keselamatan putranya yang merupakan darah dagingnya ? Yidak, 

demi Allah, bahkan ia memompakan keberanian dan kesabaran sampai ia 

mati syahid. 

Dengan keberanian dan jihad semacam inilah akan tegak berdiri 

daulah islamiah yang diharapkan, dengan izin Allah Azza wa Jalla. 

m) Bersikap Adil Diantara Anak-Anak. 

Dari Nu‟man bin Basyir Radhiyallahu „anhu, Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. 

ْعَماَن ْبَن َبِشرٍي، يَ ُقوُل: َقاَل َرسُ  ْعُت الن ُّ وُل َعْن َحاِجِب ْبِن اْلُمَفضَِّل ْبِن اْلُمَهلَِّب، َعْن أَبِيِو، قَاَل: َسَِ
 اْعِدُلوا بَ ْْيَ َأْواَلدُِكُم اْعِدُلوا بَ ْْيَ أَبْ َناِئُكمْ »اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 

Artinya: “Dari Hajib bin Mupaddol bin Muhallib dari ayahnya berkata, 

aku mendengar Nu‟man bin Bashir berkata, Rasulallah SAW 

bersabda: “Bersikap adillah diantara ank-anakmu, adillah 

diantara anak-anakmu, adillah diantara anak-anakmu”54 

 

Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala dalam surah Luqman 

bahwa dia berkata kepada anaknya sebagai nasehat.  

                        

                 

                                                             
54

Abu Daud Sulaiman bin Al-al‟asy‟ats  bin Ishaq bin Basir bin Saddad bin Amar  Al-

azdy, Sunan Abi Daud, (Almaktabah Al‟ashriyah), juz 3, hlm. 293. 
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Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

menerjakan kebaikan dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 

mungkar dan bersabarlah terhadap apa-apa yang manimpamu. 

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan 

mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu 

berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan sederhanalah kamu 

dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesunguhnya seburk-

buruk suara adalah suara keledai”. [Luqman [31] : 17-19] 

 

Sungguh anak adalah amanah yang Allah SWT titipkan, dan Allah 

akan menanyakannya kepada orang tua apakah menjaganya atau menyia-

nyiakannya. Maka wajib orang tua untuk menjaga amanah ini, dengan 

keyakinan sedang mendidik generasi muslim, untuk mempersiapkan 

mereka agar menjadi generasi kuat untuk menghadapi orang-orang yang 

menyimpangkan Al Kitab dan Assunnah. 

B. Relevansi Penelitian 

Sudah cukup banyak para ahli yang memberikan komentarnya, 

baik dalam bentuk skripsi maupun media cetak (buku) mengenai peran 

perempuan sebagai seorang ibu, yang mempelajarinya dari berbagai 

disiplin keilmuan, terdapat beberapa karya ilmiyah yang memiliki 

keterkaitan dan hubungan dengan tema ini. Di antaranya adalah: 

1. Skripsi yang berjudul Peran Ibu Dalam Pembetukan Kepribadian Anak 

Sholeh Menurut Konsep Islam, disusun oleh Anis Choirunnisa (NIM 

108011000094 UIN Syarif Hidayatullah). Menurut penulis skripsi ini  
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bahwa peran ibu sangat penting sekali diterapkan pada anak usia 2-6 

tahun, karena ibu merupakan penentuatau peletak dasar dalam 

pembentukan kepribadian anak sholeh. Penulis menerapkan beberapa 

peran ibu di antaranya: (a). Ibu sebagai pendidik anak sholeh perlu 

memperhatikan perannya, yaitu: ibu perlu mendidik dan mengajari 

anak dengan kegiatan sehari-hari dibarengi dengan belajar sambil 

bermain, (b). Ibu sebagai pembina anak sholeh, yaitu membina anak 

dengan pendidikan-pendidikan yang Islami, (c). Ibu sebagai teladan 

anak sholeh, yaitu dengan meneladani sikap dan perilaku Rasulallah 

SAW sebagai teladan paripurna.55 

2. Skripsi yang berjudul Peran Ibu sebagai Pendidik Anak Dalam 

Keluarga Menurut Syekh Sofiudin Bin Fadli Zain, disusun oleh Imam 

Muhammad Syahid (NIM 113111053 UIN Walisongo Semarang). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif liteler. Yang 

memadukannya dengan wawancara (penelitian lapangan), dengan 

alasan tokoh yang diteliti masih hidup. Dan kesimpulan dari 

pandangan Syekh Sofiudin Bin Fadli Zain adalah bahwa ibu 

mempunyai peran yang sangat penting dan tidak tergantikan oleh 

orang lain sebagai pendidik bagi anak dalam keluarga. Yang kesemua 

peran tersebut ialah Bermunajat, Menjaga perilaku, Menahan hawa 

nafsu, Menyusui, Mengajarkan ketauhidan, Menjadi teman, Menjadi 
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tauladan. Untuk itu seorang ibu harus menyiapkan dirinya lahir dan 

batin sebelum menikah agar menjadi wanita yang Shalihah.56 

3. Tesis yang berjudulKedudukan Orang Tua Perspektif Al-Qur‟an Surat 

Al-Isra Dan Surat Lukman(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar 

Dan Tafsir Al-Misbah) oleh: Hayati Nupus (NIM 

13.402.1002)Program PascasarjanaInstitut Agama Islam Negeri 

Surakarta. Menurut penulis tesis ini yaitu bahwa penafsiran Buya 

Hamka dan Quraish Shihab tentang kedudukan orang tua perspektif 

Al-Qur‟an dalam surat Al-Isra ayat 23-24 dan surat Lukman ayat 12-

15 memiliki persamaan dan perbedaan. Berikut akan penulis 

sampaikan kesimpulan hasil penelitian dari pendangan dua mufassir itu 

tentang kedudukan orang tua perspektif Al-Qur‟an dalam surat Al-Isra 

dan surat Lukman. 

a. Kedudukan Orang Tua perspektif Al-Qur‟an surat Al-Isra ( 23-24) 

dan surat Lukman (12-15) 

Menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab kedudukan 

orangtua perspektif Al-Qur‟an surat Al-Isra ayat 23-24 dan surat 

Lukman ayat 12-15 adalah sama yaitu orang tua memiliki 

kedudukan terhormat dan agung di sisi Allah. Hal tersebut terlihat 

dari penjelasan mereka tentang kewajiban utama yang harus 

dilakukan oleh manusia setelah kewajiban menyembah Allah yaitu 

berbakti dan berbuat baik pada orang tua. Berbakti pada orang tua 

bukan sekadar balas budi melainkan  
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lebih merupakan implementasi dari tauhid. Selanjutnya kedua 

mufassirmenjelaskan tentang rincian konsep berbakti yaitu berbuat 

ihsȃn padakedua orang tua. Ihsȃn pada orang tua adalah dengan 

bersikap baik dan berbudi mulia pada mereka, dan tentang 

kewajiban anak untukberusaha selalu mendekat pada orang tuanya 

secara lahir maupun batin(ilshȃq). Selanjutnya kedua mufassir 

menjelaskan tentang pemeliharaan orang tua di usia lanjut yaitu 

dengan merawat mereka sebaik-baiknya. Menjaga perasaan mereka 

dengan menjaga sikap dan perkataan pada mereka agar tidak keluar 

kata-kata yang akanmenyakiti hati mereka seperti “uff”. Pada kasus 

orang tua yang non-muslim kedua mufassir menerangkan tentang 

kewajiban berbakti dan berbuat baik pada mereka yaitu tetap 

memperlakukan mereka dengan baik dan santun, bila mereka 

mengajak untuk mengubah keyakinan akidah maka sikap anak 

adalah menolaknya dengan tegas tanpa menghilangkan rasa hormat 

dan kesantunan budi pada mereka dan selanjutnya tetap 

memperlakukan mereka dengan baik. 

b. Perbedaan Penafsiran Buya Hamka Dan Quraish Shihab 

Perbedaan  penafsiran  Quraish  Shihab  dan  Buya  Hamka  

adadalam surat Al-Isra akhir ayat 24 yaitu pada kata kamȃ. 

MenurutQuraish  Shihab  kata  kamȃ artinya  adalah  disebabkan  

atau  karenasedangkan menurut Buya Hamka kata kamȃ adalah 

sebagaimana. Perbedaan ini menyebabkan pengertian yang 

berbeda yaitu bila kama diartikan sebagaimana maka rahmat yang 

dimintakan pada Allah untuk orang tua sama dengan yang telah 

diberikannya pada anak,  
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sedangkan bila kama diartikan disebabkan atau karena maka 

rahmat yang dimintakan anak pada Allah tidak dibatasi tetapi 

diserahkan pada kemurahan Allah.
57

 

4. Skripsi yang berjudul Ibu Dalam Al-Qur‟ān (Kajian Tematik) Oleh: 

Zulhamdani (NIM 11531003) jurusan Ilmu Al-Qur‟an Dan Tafsir 

Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurut penulis skripsi ini yaitu bahwa 

kajian terhadap ibu di dalam al-Qur‟ān, yang menerangkan dalam 

beberapa poin berikut:  

a. Pengungkapan ibu di dalam al-Qur‟ān dibedakan dalam empat istilah 

yang sering disebut dalam redaksi ayat. Yaitu lafal al-umm, al-

wālidah, wālidāni/wālidain  dan  abawāni/abawain.  Kata al-umm 

berarti setiap apapun yang menjadi sumber atau asal keberadaan, 

pengasuhan/pendidikan, perbaikan atau permulaan sesuatu, sedangkan 

kata al-wālidah berkaitan dengan hubungan secara biologis atau 

genetik dalam silsilah keturunan. Adapun kata wālidain mencakup 

untuk kata wālid dan wālidah. Kedua kata tersebut berasal dari kata 

kerja yang sama yakni walada-yalidu-wilādatan. Sedangkan, kata 

abaiwain mencakup kata abu dan umm.  Kata abu dan umm  terambil 

dari masing-masing kata kerja yang berbeda dan juga tidak ada 

sangkut pautnya dengan al-wilādah (kelahiran). 

 

b. Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi keutamaan dan kemuliaan 

ibu di dalam al-Qur‟ān. Pertama, melalui peranan besar ibu terhadap  

 

                                                             
57

Hayati Nupus , Kedudukan Orang Tua Perspektif Al-Qur‟an Surat Al-Isra Dan Surat 

Lukman(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah), Tesis, Surakarta: 

Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016, hlm. 142. 



52 
 

 
 

anaknya. Dimulai dari bagaimana ibu mengandung, melahirkan, 

menyusui hingga mengasuh dan mendidik anak. Adapun faktor kedua, 

muncul dari tokoh ibu yang dikisahkan al-Qur‟ān sebagai gambaran 

kemuliaan seorang ibu. Kisah ibu Mūsā dan kisah ibu Maryam 

menggambarkan keteguhan hati ibu dengan anaknya karena dilandasi 

ketaatan kepada Allah. 

c. Di dalam ajaran Islam, ketika melakukan implementasi kebaikan 

kepada kedua orang tua, terutama ibu, seorang anak haruslah 

menyadari dan mendasari perbuatannya dengan landasan ketaatan dan 

kepatuhan kepada Allah Swt serta tidak menyekutukannya dengan 

yang lain.
58

 

5. Artikel yang berjudul Tentang Renungan Kasih Sayang Ibu ini 

menerangkan bahwa Ibu, sampai kapanpun akan menjadi sosok yang 

paling kita hormati dan banggakan serta wajib kita sayangi, karena dari 

ibu-lah kehidupan kita berawal. Sejak Ibu mengandung kita selama 

sembilan bulan, dan kemudian ia mempertaruhkan nyawanya ketika 

melahirkan kita dan harus kembali mempertaruhkan nyawanya ketika 

membesarkan dan mengutamakan kebaikan untuk kehidupan kita 

anaknya. Ia adalah satu-satunya sosok wanita yang mungkin rela 

memberikan apa saja untuk anaknya. Maka dari itu, tidaklah terlalu 

berlebihan rasanya jika kita mencurahkan seluruh tenaga kita semampu 

yang kita bisa, bukan untuk membalas semua jasanya yang tak pernah 

bisa terbalaskan, namun  
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setidaknya lakukanlah sesuatu untuk sekedar membahagiakan dan 

menjadikannya wanita tersempurna sebagaimana selayaknya. 

Dalam agama Islam, kedudukan seorang ibu sangatlah 

dimuliakan. Bahkan diumpamakan bahwa surganya seorang anak itu 

ada dibawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, diwajibkan pada 

seorang anak untuk dapat berbakti kepada kedua orang tuanya terlebih 

lagi kepada ibu kandungnya.
59

 

Dalam penelitian ini akan mengambil tema yang lebih kurang 

sama yakni tentang peran perempuan sebagai seorang ibu, akan tetapi 

dalam penelitian ini lebih memfokuskan tentang “Peran Ibu Presfektif 

Al-Qur‟an dan Implikasinya dalam Kehidupan Kontemporer”, peran 

perempuan sebagai seorang ibu dan seperti apa tanggung jawab hingga 

kepribadian dan akhlaknya, juga ayat-ayat Al-Qur‟an yang membahas 

peran perempuan sebagai seorang ibu yang menjadi pendidik bagi 

anak-anaknya menurut pandangan para mufassir. 
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