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ABSTRAK 

 

 

Anak merupakan penerus cita-cita bangsa dan peradaban manusia, seharusnya anak 

mendapatkan perhatian yang baik, penuh belaian kasih sayang, perlindungan dan 

pendidikan yang baik. Realita buruk child abuse yang terjadi dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan yang cukup tajam, baik kekerasan fisik seperti pemukulan, 

penganiayaan maupun kekerasan secara psikologi seperti bentuk pelecehan dengan 

perkataan kepada anak yang bersifat merendahkan, pemerkosaan. Di Yogyakarta child 

abuse  terbagi menjadi berbagai macam bentuk seperti kekerasan identitas, kekerasan 

akta kelahiran, pembunuhan, eksploitasi anak, kekerasan berupa pemukulan, caci maki, 

penelantaran, bentakan. 

Hanya karena keberadaan anak yang lemah, seolah-olah anak dapat diperlakukan 

sesuka hati oleh orang dewasa atau orang tua, dan sepenuhnya berada di bawah kendali 

kekuasaan orang dewasa, sehingga mereka tidak boleh membantah, melawan atau 

mengkritik terhadap tindakan dan situasi yang tidak semestinya mereka peroleh. 

Padahal Hukum Islam menunjukkan bahwa anak adalah amanah dari Allah yang 

harus dijaga, dibina dan diberikan pendidikan yang layak. Terlebih Rasulullah SAW 

sangat tidak menyukai orang tua atau siapapun yang memukul anak-anaknya. Seharusnya 

amanah yang telah diberikan harus mendapatkan perilaku yang baik seperti hak untuk 

mendapatkan nafkah hidup, pendidikan dan bimbingan sesuai dengan kesanggupan anak, 

hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk hidup tidak lapar, hak menerima warisan, hak 

untuk tidak dikawini oleh orang tuanya. 

Permasalahan tersebut dinilai perlu dilakukan karena anak sebagai amanah yang 

seharusnya dijaga, realitanya banyak mendapat abuse. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bentuk-bentuk child abuse, faktor yang menyebabkan child abuse dan 

pandangan Hukum Islam terhadap child abuse. 

Untuk mengkaji hal tersebut di atas dilakukan penelitian yang bersifat lapangan, 

lokasi penelitian berada di kota Yogyakarta karena kota tersebut merupakan kota 

pendidikan yang seharusnya mengetahui bahwa child abuse merupakan perilaku yang 

merugikan. Penelitian ini mengambil populasi pada Lembaga Perlindungan Anak 

Yogyakarta dan Rekso Diah Utami. Alat pengumpul data terdiri dari pengumbul data 

primer dan pengumpul data sekunder, alat pengumpul primer dilakukan dengan 

wawancara, sedangkan pengumpul sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa  secara garis besar child abuse terbagai menjadi 

beberapa macam bentuk yaitu physical abuse, verbal abuse, social abuse dan sexual 

abuse..verbal dan physical abuse merupakan bentuk kekerasan yang paling tinggi yang 

ada di Yogyakarta. Faktor yang menyebabkan child abuse antara lain kemiskinan 

keluarga, masa lalu orang tua yang pernah mengalami kekerasan, maupun lingkungan 

masyarakat yang keras, anak yang tidak diharapkan. Hukum Islam juga tidak 

membenarkan segala macam bentuk child abuse yang terjadi. 

 

Kata kunci : Child Abuse, Anak, Yogyakarta, Hukum Islam 
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dalam menulis skripsi ini saya telah menyelesaikan studi saya pada Hukum Perdata 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

� Alif ……….. tidak dilambangkan 

� B�' b be 

� T�' t te 

� ��' � es titik atas 

� Jim j je 

	 H�' h 

 

ha titik di bawah 

� Kh�' kh ka dan ha 

� Dal d de 

 �al � zet titik di atas 

� R�' r er 

� Zai z zet 

� S�n s es 



  

� Sy�n sy es dan ye 

� ��d � es titik di bawah 

� D�d d 

 

de titik di  bawah 

� T�' � te titik di bawah 

� Z�' Z 

 

zet titik di bawah 

� 'Ayn …‘… koma terbalik (di atas) 

� Gayn g ge 

� F�' f ef 

� Q�f q qi 

  K�f k ka 

! L�m l el 

" M�m m em 

# N$n n en 

% Waw w we 

& H�' h ha 

' Hamzah …’… apostrof 

( Y� y ye 



  

II. Konsonan rangkap karena tasyd�d ditulis rangkap: 

)*+,-./0   ditulis   muta‘aqqid�n 

1,+2   ditulis  ‘iddah 

III. T�' marb�tah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

345      ditulis   hibah 

3*67   ditulis  jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

89:3;.<     ditulis   ni'matull�h 

=>?@9:1AB� ditulis   zak�tul-fitri 

IV. Vokal pendek 

__C__ (fathah) ditulis a contoh  C�C=CCD     ditulis   daraba 

____(kasrah) ditulis i contoh  CEFGCH     ditulis   fahima 

__I__(dammah) ditulis u contoh CJF/KB     ditulis   kutiba 

V. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis � (garis di atas) 

3LM5A7   ditulis   j�hiliyyah 



  

2. fathah + alif maq�$r, ditulis � (garis di atas) 

N.O*   ditulis   yas'� 

3. kasrah + ya mati, ditulis � (garis di atas) 

+LP0   ditulis   maj�d 

4. dammah + wau mati, ditulis $ (dengan garis di atas) 

�%=H   ditulis   fur�d 

VI. Vokal rangkap: 

1. fathah + y� mati, ditulis ai 

EQRLS   ditulis   bainakum 

2. fathah + wau mati, ditulis au 

!TU  ditulis   qaul 

VII. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof. 

E/<99   ditulis   a'antum 

�+29   ditulis   u'iddat 

EV=QW:)X@  ditulis   la'in syakartum 

VIII. Kata sandang Alif + L�m 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

#9=-@9   ditulis   al-Qur'�n 

�AL-@9   ditulis   al-Qiy�s 



  

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

Y;Z@9   ditulis   asy-syams 

'A;O@9   ditulis   as-sam�' 

IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  penulisannya 

�%=?@9:!%  ditulis    zawi al-fur�d 

3RO@9:[59      ditulis   ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah penerus cita-cita bangsa dan suatu peradaban manusia, seharusnya 

anak mendapat  perhatian yang baik, penuh belaian kasih sayang, perhatian, perlindungan 

dan pendidikan. Anak menurut The Minimum Age Convention 138
1
 adalah seorang yang 

berusia 15 tahun ke bawah, sedangkan dalam Convention on the Rights of the Child yang 

telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 

menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu 

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. 

Undang-undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan 

bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah
2
. Islam 

sendiri menyebutkan anak sebagai seseorang yang belum baliq.
3
 Baliq adalah Seorang 

yang sudah matang baik dari pemikiran, perilaku atau hal-hal lainya, atau sering pula 

disebutkan bahwa laki-laki yang belum keluar air mani disebut sebagai anak-anak 

sedangkan bagi perempuan adalah seseorang yang belum keluar darah haid. 

  Jika dicermati secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rentang usia anak 

terletak pada skala 0 sampai 21 tahun, atau bisa pula ditetapkan berdasarkan 

                                                 
1Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 

Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk 

diperbolehkan Bekerja). 

 
2 Pasal 1 ayat (2). 

 

        3. Mohammad Fauzil Adhim, Positive Parenting, Cara-cara Islami Mengembangkan Karakter 

Positif Pada Anak, (Jakarta: Mizan, 2008), hlm. 247. 

 



  

pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang. 

Islam sendiri memandang anak sebagai suatu harta titipan yang harus dijaga dengan baik, 

Islam sebagai suatu agama banyak menyingung tentang masalah keluarga. Hal itu 

tersusun  dalam al-Quran, sebagai contoh adalah pesan Lukman
4
 pada anaknya dapat 

dikategorikan pada pemeliharaan anak (pola mendidik anak), tentang hubungan suami-

istri, tentang waris juga diatur dalam al-Qur’an. Dalam hubungan mengenai anak 

setidaknya ada perkataan yang mengatakan Islam mewajibkan tiga hal yang harus 

dilakukan oleh orang tua kepada anaknya antara lain adalah membaguskan namanya, 

memberikan pendidikan yang layak, memberikan asuhan yang bagus. Perhatian dunia 

internasional dalam pemenuhan kesejahteraan anak ditunjukan dalam suatu deklarasi 

yang dikenal dengan sebutan deklarasi hak anak. Deklarasi hak anak merupakan bentuk 

kesepakatan internasional mengenai kebutuhan anak yang harus dijamin dalam Negara 

anggotanya. 

Deklarasi Hak Anak terdiri  dari 10 macam prinsip yang pertama setiap anak harus 

menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali tanpa 

perbedaan dan diskriminasi. Prinsip kedua setiap anak harus menikmati   perlindungan 

khusus, harus diberikan kesempatan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, 

sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental moral, spiritual, dan social. 

Prinsip ketiga setiap anak harus mempunyai nama dan identitas kewarganegaraan. Prinsip 

keempat setiap anak harus menikamati jaminan social. Prinsip kelima setiap anak yang 

mengalami kelainan khusus harus diberikan perlakuan khusus. Prinsip keenam setiap 

anak dalam perkembanganya memerlukan kasih sayang. Prinsip ketujuh setiap anak 

                                                 
4  Al-Lukman (31):13-16. 

 



  

harus menerima pendidikan secara baik. Prinsip kedelapan setiap anak harus menerima 

bentuk perlindungan dalam situasi apapun. Prinsip kesembilan, setiap anak harus 

dilindungi dari bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi. Prinsip kesepuluh setiap 

anak anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan 

bentuk-bentuk lainya.
5
 

Keluarga sebagai komunitas terkecil  merupakan tempat utama dan pertama anak 

untuk memperoleh norma-norma agama, sosial dan perilaku yang baik dan bertangung 

jawab agar seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang baik dan 

mandiri. Tetapi hal yang seperti ini seringkali  terabaikan, keluarga yang menjadi 

pembentuk karakter anak kadang malah melupakan hal-hal yang cukup signifikan dalam 

perkembangan anak. Hal yang cukup ironis adalah kekerasan pada anak sering kali 

terjadi pada lingkup yang paling kecil yang semestinya sebagai pelindung mereka. 

Tindakan kekerasan orang tua, baik ibu atau bapak, kakak, nenek, paman, ayah tiri, ibu 

tiri terhadap anak sering kali terdengar di telinga kita, baik itu bentakan, pukulan, caci 

maki, penelantaran, penghinaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan pada anak seringkali 

terjadi di masyarakat kita. 

Hanya karena keberadaan anak yang cukup lemah, seolah-olah boleh diperlakukan 

sesuka hati, sepenuhnya di bawah kendali kekuasaan orang dewasa, sehingga mereka tak 

kuasa untuk melawan tindakan kekerasan yang semestinya tak dialami mereka, anak 

hanya bisa mengikuti apa pendapat orang tua. Di Indonesia ditemukan 160 kasus 

penganiayaan fisik, 72 kasus penganiayaan mental dan 27 kasus penganiayaan seksual, 

                                                 
       5 Abu Huraerah, Child Abuse, Cet.ke-II(Bandung:Nuasa, 2007), hlm. 32. 



  

sedangkan menurut YKAI didapatkan data pada tahun 1994 tercatat 172 kasus, tahun 

1995 meningkat menjadi 421 kasus, dan tahun 1996 menjadi 476 kasus
6
. 

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan pada forum penanganan korban 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat beberapa macam kasus yang terjadi 

diantaranya adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh tetangga, ataupun oleh ayah 

tirinya, ada pula pelecehan seksual yang terjadi di sekolah. Namun kekerasan lebih sering 

terjadi paska terjadinya perceraian antara ayah dan ibunya. Pemerintah Kota Yogyakarta 

memiliki peranan yang sangat besar dalam penanganan korban kekerasan pada anak, 

melalui beberapa program yang dicanangkan di bawah Dinas Sosial Kota diantaranya 

adalah mendirikan PAUD (Semacam lembaga bimbingan anak/ taman kanak-kanak), 

bantuan-bantuan pendidikan berupa alat peraga pendidikan maupun biaya pendidikan, 

jaminan kesehatan anak yang disalurkan melalui PKK atau Posyandu di berbagai wilayah 

yang ada di Kota Yogyakarta. 

Child abuse  merupakan suatu perlakuan salah terhadap fisik dan emosi anak, 

menelantarkan pendidikan dan kesehatannya dan juga penyalahgunaan seksual.
7
 Child 

abuse atau sering juga disebut dengan kekerasan pada anak terus bertambah tahun ke 

tahun, child abuse sendiri terbagi menjadi beberapa macam antara lain emotional abuse, 

verbal abuse, physical abuse dan sexual abuse
8
. Anak-anak Indonesia sendiri banyak 

mengalami keempat pembagian itu sekaligus. Sebenarnya salah satu saja dari keempat 

                                                 
6Dita Hasni, Stop Child Abuse, Please, www.waspadaonline.com/stopchildabuse.pdf,  ,akses 3 

Maret 2008. 

 
7 Ibid., hlm. 3. 

 
8 Ibid,, hlm. 5. 



  

hal itu jika dilakukan secara terus menerus anak akan mengalami ganguan secara 

psikologis.  

Emotional abuse terjadi ketika seorang ibu mengetahui anaknya meminta perhatian, 

ibu mengabaikan anaknya. Seorang ibu seharusnya memenuhi kebutuhan anak tersebut, 

misalkan saja dengan dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan 

emosional jika kekerasan itu dilakukan secara terus menerus. Verbal abuse merupakan 

kekerasan yang dilakukan secara verbal, physical abuse merupakan tindakan kekerasan 

yang dilakukan secara fisik seperti memukul, menampar. Sexual abuse merupakan suatu 

kekerasan yang dilakukan secara seksual misalkan saja dengan memperkosa. 

Anak jalanan merupakan anak yang kerap kali menerima tindakan dari child abuse 

baik secara menyeluruh ataupun mengalami satu dari pembagian child abuse. Kasus yang 

pernah terjadi pada seorang anak jalanan seperti apa yang pernah  dialami oleh  Evo (7), 

bukan nama sebenarnya, hampir setiap hari dalam masa liburan sekolah lalu turun ke 

jalan. Berangkat dari rumah di sekitar ledok Kali Code, Gowongan, pukul delapan, 

bahkan kurang, dan pulang sore hari. Bersama saudara-saudaranya ia mengumpulkan 

rupiah demi rupiah di perempatan lampu merah. Ibunya mengawal dan mengawasi 

sambil menjual koran. Setiap beberapa menit ia serahkan uang yang diperoleh pada 

ibunya itu. Ada target yang harus dipenuhi agar ia tidak mendapat dera ibunya. Tanpa 

alas kaki, ia masuk di sela kendaraan yang sedang menunggu lampu hijau menyala. 

Kulitnya yang tidak tertutup pakaian sudah menghitam karena panas matahari. Begitu 

pula rambutnya yang kemerah-merahan. 
9
  

                                                 
9 Muhammad Taufikul Basari ,”Anak Jalanan dalam lingkaran Kekerasan,”Kompas (29 Agustus 

2006 ), hlm .10. 

 



  

Di Yogyakarta, di setiap perempatan jalan hampir sudah ada anak-anak yang 

bekerja. Mayoritas anak jalanan berasal dari kampung miskin padat penduduk yang 

berada di sekitar lokasi perempatan jalan. Anak jalanan akan menghampiri setiap 

pengendara sepeda motor dengan caranya sendiri, alat kerja yang biasa mereka gunakan 

seperti icik-icik dari tutup botol, gitar, kain. Untuk anak yang lebih kecil dibawah usia 8 

tahun umumnya mereka hanya meminta pada pengendara kendaraan.
10

  

Masalah tersebut mungkin hanya sebagian dari masalah yang lebih kompleks dari 

berbagai polemik anak yang ada,  berbagai kasus tentang child abuse terus terjadi di 

berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Hanya sedikit tindakan kekerasan yang 

terlaporkan, sebab kekerasan yang dilaporkan sama saja dengan menepuk air di dulang 

terpercik ke muka sendiri sama halnya dengan membuka aib keluarga sendiri. Padahal 

berbagai tindakan yang dilakukan termasuk tindakan yang tidak dibenarkan.  

Masalah utama dari child abuse sering kali berhubungan dengan tingkat 

kemiskinan, Seto Mulyadi (Ketua Komnas Perlindungan Anak) berpendapat bahwa child 

abuse terjadi karena tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, kemiskinan yang semakin 

berakumulasi menyebabkan anggota terlemah yang menjadi korban, sebagai contoh kasus 

yang dialami oleh Siti Ihtiatun Solihah yang mengalami kekerasan oleh ayahnya karena 

dituduh melakukan pencurian. Ayahnya sendiri seorang pengangguran, Solihah dituduh 

mencuri uang sebesar Rp. 10,00 milik ayahnya. Menurut catatan Seto Mulyadi pada 

tahun 2003 terdapat 481 kasus kekerasan, pada tahun 2004 menjadi 547 dimana 221 

                                                 
         10 Paramita Hapsari, “Anak Jalanan (Perempuan): Subordinat Orang Dewasa,” Jurnal Perempuan: 

Anak Jalanan Perempuan” Vol. 55, (September 2007), hlm.60. 



  

merupakan masalah seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis dan 106 

permasalahan lainya
11

.  

Sebenarnya faktor apa yang menyebabkan tindakan kekerasan pada anak bukan 

hanya tingkat kemiskinan. Faktor lain penyebabnya adalah paradigma yang salah dalam 

masyarakat, salah satu contohnya adalah paradigma masyarakat Indramayu yang 

mengatakan “anak adalah investasi”, masyarakat Jawa yang mengatakan “banyak anak 

banyak rejeki “, atau pemikiran anak adalah hak orang tua yang dapat diperlakukan 

apapun oleh orang tua. Menurut Suharto
12

 kekerasan yang terjadi karena adanya beberapa 

faktor yaitu faktor internal maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga 

dan masyarakat, seperti : 

a. Kemiskinan orang tua, orang tua mengangur, penghasilan tidak cukup, anak 

cukup banyak. 

b. Keluarga broken home. 

c. Keluarga yang belum matang secara psikologis, kesalahan mendidik anak, 

harapan orang tua yang tidak realistik, anak yang tidak diinginkan, anak yang 

lahir diluar nikah. 

d. Gangguan mental orang tua, tidak dapat mengendalikan emosioanal. 

e. Sejarah penelantaran anak, orang tua yang semasa kecil mengalami perlakuan 

salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya. 

f. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, sikap acuh pada 

tindakan ekspoitasi anak, lemahnya penegakan hukum. 

                                                 
11 Seto Mulyadi,”Kekerasan Pada Anak,” http://www.tempoiknteraktif.com/child abuse001.html, 

diakses tanggal 28 Desember 2007. 

 
12Edi Suharto, 1997, Pembangunan, Kebijaksanaan Sosial dan Pekerjaan Sosial, disadur oleh Abu 

Huraerah (Bandung: Nuasa 1997) hlm. 51.  



  

Islam memandang anak sebagai sesuatu yang dititipkan atau cobaan yang diberikan 

oleh Allah. Sehingga anak harus dijaga, dididik dan diajarkan ilmu-ilmu yang 

bermanfaat. Dalam hal pendidikan kepada anak sendiri terkenal seorang yang bernama 

Lukman yang mengajarkan kepada anaknya tentang kehidupan, dimana tertulis dalam al-

Qur’an dalam surah Lukman  

!AU�9% );-@ \RS] T5% \^.* NR4* ]89AS=ZV #9  =Z@9 EM^@ EL^213
   

Ayat ini mengambarkan tentang kisah Lukman Hakim yang berpesan pada anaknya 

agar tidak syirik pada Allah,. Dari ayat ini mungkin dapat diambil suatu hikmah bahwa 

mendidik anak bukanlah dengan kekerasan melainkan dengan kasih sayang dan suatu 

nasehat, Allah. Islam sangat perhatian terhadap masalah anak, sebelum anak itu ada atau 

setelah dia dewasa. Islam memperhatikan anak sebelum anak itu lahir dapat dibuktikan 

dengan sebuah tuntunan Rasulullah :  

T@ #� EB+_9̀ a9�:NV \M59̀ UAS:!AEb�:8:EGM@9 AR4,R7 )>LZ@9 ,R7%J #A>LZ@9 A0 ::\4Lc*:dH: +@%: A;GRLS: +@TLH: AR/U��

@9#A>LZ9+S�: 
14

  

Hadis tersebut menjelaskan bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada orang 

tua agar anaknya dijauhkan dari syaitan, kata syaitan dapat diartikan secara luas sebagai 

suatu yang membahayakan seorang anak. Islam sendiri merupakan suatu agama yang 

membenci tindakan kekerasan bahkan Islam melarang kemarahan. 

% ] +@%�9TM/-V EB )0 eM0a15
 

                                                 
13 Al-Lukman (31):13 

 
14 Imam Muslim, Sahih Muslim, (Beirut:Dar al Fikr,t.t),” Kitabul Adab”. Hadis ini dari Yahya bin 

Yahya dan Ishak bin Ibrahim. Hadis ini disepakati oleh beberapa ulama sebagai hadis yang sahih karna 

diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Mussana bin Basyarin. 

 
15 Al-An’am (6):151. 

 



  

Pada ayat di atas disebutkan bahwa Islam melarang membunuh anak-anak karena 

kemiskinan, sebelum kedatangan Islam sendiri di komunitas jahiliyah membunuh anak 

perempuan adalah suatu hal yang wajar. Kedatangan Islam memberikan angin segar 

sebab Islam melarang tindakan yang berhubungan dengan kekerasan. 

Dari berbagai asumsi tersebut maka sebenarnya Islam telah melindungi berbagai 

macam kekerasan yang dialami oleh anak, namun Islam juga memberikan batasan-

batasan tentang kebebasan seorang anak, anak juga harus mempunyai sikap yang sama 

dengan orang tua dengan tidak melawan orang tua. Islam memberikan kebebasan kepada 

seorang anak, sebab Islam perpandangan kebebasan adalah hak primodial atau primeval. 

Hal itu dilambangkan oleh  Allah  F ketika Adam dan Hawa dipersilahkan masuk surga  

)Qb9 f<� g7%�% 3,RP@9 dB% AGR0 9I+h� iL_ A;/XW16
  

Namun Allah juga memberikan kebebasan tersebut suatu batasan 

% AS=-V] &j5 1=PZ@917
  

Kota Yogyakarta merupakan suatu kota yang cukup unik dibandingkan kota-kota 

yang ada di Indonesia, kota Yogyakarta terkenal dengan kota pelajar atau kota 

pendidikan yang mana banyak orang-orang yang terpelajar dari segala ilmu pengetahuan 

dan tentunya banyak para aktivis tentang berbagai polemik sosial lainya. Selain itu kota 

Yogyakarta merupakan tempat lahirnya organisasi Muhammadiyah, namun apakah 

masyarakat yang berpendidikan mampu berfikir secara baik dan mengetahui tentang pola 

pendidikan anak yang baik.   

                                                 
             16 Al-Baqarah (2):33. 

 

   17 Ibid. 

 



  

Seharusnya kota yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dan 

kota yang terkenal dengan kota pendidikan itu paham benar akan kewajiban orang tua 

yang ada dalam hukum Islam dan  paham akan peraturan perundangan yang ada di 

Indonesia
18

 yang setidaknya melindungi hak anak terjadi sebaliknya yaitu banyak terjadi 

kekerasan pada anak. Bahkan berdasarkan survai sementara banyak masyarakat yang 

kurang paham akan kekerasan pada anak yang ada dalam UU kekerasan pada anak 

maupun konsep pendidikan anak dalam Islam. Hal inilah yang mengilhami penulis untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Child Abuse menurut Hukum Islam (Studi Child 

Abuse di kota Yogyakarta)” 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang diteliti dan 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk child abuse yang dilakukan oleh orang tua pada anak 

yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Rekso Diah Utami ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan child abuse pada anak yang terjadi di 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Rekso Diah Utami ? 

3. Bagaimana Islam memandang child abuse dan bagaimana Islam memberikan 

solusi tentang child abuse ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan yang 

dilakukan orang tua kepada anak. 

                                                 
18  Konvensi Hak Anak, UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, UU Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 3. Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 



  

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan 

terjadinya kekerasan terhadap anak.  

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Islam memandang 

tentang child abuse. 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoretik dapat memberikan kontribusi pemikiran sekaligus menambah 

khasanah ilmu pengetahuan mengenai kekerasan yang terjadi pada anak  

2. Secara praktis dapat membantu menyelesaikan kasus tindakan kekerasan yang 

dilakukan orang tua terhadap anak, yang semakin meningkat, dan bermanfaat 

bagi penegak hukum untuk dapat mengkaji ulang peraturan yang berlaku 

sehingga melahirkan peraturan yang berperspektif pada anak, yaitu peraturan 

hukum yang bersifat responsif terhadap hak anak sehingga peraturan hukum 

tersebut efektif melindungi anak dari tindakan kekerasan. 

D. Telaah Pustaka 

Permasalahan mengenai anak merupakan suatu hal yang sudah lama diteliti oleh 

para pemikir dan pemerhati anak baik di luar negeri maupun di dalam negeri baik secara 

konseptual dan kontektual. Akan tetapi yang secara mendasar melakukan secara spesifik 

bagaimana bentuk-bentuk child abuse yang terjadi di kota Yogyakarta dengan 

mengkaitkan hubungan pengetahuan keislaman belum pernah ada. Oleh karena itu, untuk 

menghindari duplikasi karya ilmiah serta menunjukan penelitian ini, maka dirasa perlu 

mengkaji berbagai pustaka yang ada dan berhubungan dengan skripsi ini. 

Menurut sepengetahuan penulis,  ada beberapa kajian tentang child abuse seperti 

yang dimuat oleh kompas dalam buku yang berjudul Seandainya Aku Bukan Anakmu, 

Potret Kehidupan Anak Indonesia yang menggambarkan tentang anak indonesia yang 



  

mengalami banyak kekerasan, ekspoitasi anak, pekerja anak, anak kurang gizi, tentang 

anak jalanan
19

. Buku ini mengkaji tentang hubungan antara kemiskinan dengan masalah 

ekonomi, akibat dari permasalahan ekonomi jutaan keluarga terpaksa hidup di atas 

kehidupan yang kurang layak, kualitas gizi anak-anak mengalami hal terburuk. Survai 

sosial hasil ekonomi Nasional tahun 1998 menunjukan sekitar 2,4 juta anak menderita 

gizi buruk, 7,0 juta balita menderita kurang energi protein, 7,5 juta ibu usia 15-45 

menderita kurang gizi, sekitar 17.200 ibu meninggal saat melahirkan.  

Masalah pekerja anak juga menjadi masalah yang cukup besar, dalam kehidupan 

anak di Indonesia, studi yang dilakukan White (1973) di sebuah desa di Jawa Tengah 

menemukan bahwa umur rata-rata anak-anak di Jawa Tengah mulai bekerja di sektor 

pertanian adalah 9,7 tahun. Penelitian yang dilakukan Tjandningsih dan White 

menemukan bahwa anak-anak di bawah usia 14 tahun (1991) sudah bekerja di industri 

besar atau industri kecil, anak tersebut berasal dari keluarga buruh tani. Sementara itu 

Manning Efendi dan Tukiran (1990) di sebuah kampung miskin di Yogyakarta 

menemukan sekitar 83 persen penduduk mulai bekerja saat beruur 10-15 tahun, lain lagi 

studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Ketanagakerjaan Universitas Airlangga (1999) 

menemukan anak-anak usia 10 tahun atau bahkan baru 6-7 tahun sudah membantu 

orangtua dalam usaha yang produktif dalam menghasilkan uang.
20

 

Chairul Bariah
21

 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kekerasan pada anak 

dalam lingkup keluarga banyak terjadi, dan semua hal tersebut bertentangan dengan 

                                                 
19 Edi Sularto (Editor), Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak Indonesia,  

(Jakarta: Kompas 2000). 
20 Ibid., hlm. 10. 

 

              21 Charirul Bariah, Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga Di Kota Medan (Menurut Konvensi 

Hak Anak Dan Hukum Islam), Tesis S2 Universitas Sumatera Utara, 2003 

 



  

Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak. Penelitian Chairul Bariah menguatkan beberapa 

teori yang pernah ada, namun pada penelitian tersebut hanya menyebutkan terjadinya 

kekerasan pada lingkup keluarga. Realita yang ada di masyarakat kekerasan pada anak 

sendiri bisa dilakukan oleh pihak manapun termasuk di lingkungan sekolah, lingkungan 

masyakarat, bahkan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah dapat pula terjadi. 

Dalam sebuah jurnal perempuan seri ke 55
22

 yang membahas mengenai     ”Anak 

jalanan perempuan”, mengulas tentang kehidupan anak-anak jalanan khususnya 

perempuan yang mengalami banyak kekerasan, kekerasan fisik, psikis bahkan menjurus 

pada kekerasan seks. Pelaku kekerasan ini bukan hanya komunitas mereka saja 

melainkan banyak orang di luar komunitas mereka yang melakukan tindakan kekerasan 

ini. UU yang ada selama ini belum cukup mengakomodir perlindungan terhadap anak-

anak ini, padalah mereka harus mendapatkan perlakuan yang khusus sesuai dengan 

konvensi hak anak.  

Yusuf Muhammad Al Hasan
23

 merupakan suatu gambaran bagaimana mendidik 

anak dengan penuh kasih sayang, dalam karya itu diungkapkan bahwa keluarga 

merupakan unsur terpenting bagi anak dalam proses pertumbuhan seorang anak, sebab 

keluarga sebagai komunitas terkecil sangat mempengaruhi pola anak dalam berfikir. 

Keluarga merupakan suatu pondasi dalam pembentukan anak, Islam sangat menunjukan 

perhatian dalam dunia anak, bahkan sebelum anak itu terlahir kedalam dunia, salah satu 

                                                 
   22 Tim Jurnal Perempuan, Jurnal Perempuan 55: Anak Jalanan Perempuan, Yayasan Jurnal 

Perempuan, Jakarta, 2007. 

 

       23 Yusuf  Muhammad Ali Hasan,  “Al Wajiiz Fit Tarbiyah,” alih bahasa Bahrun Abu Bakar Ihsan 

Zubaidi, LC, Cet-1(Bandung:Irsyad Baitus Salam, 2005). 

 



  

buktinya adalah Islam melarang agar seorang ibu tidak berpuasa pada bulan Ramadhan 

guna kepentingan janin yang dikandungnya.  

Eleeza Saltz
24

 membahas tentang bahaya mengabaikan golden age anak dapat 

berakibatkan efek yang luar biasa, Eleeza Saltz meneliti tentang sesorang anak yang 

terabaikan atau merasa teraniaya pada usia ini akan mengakibatkan perilaku anak yang 

tidak stabil. Pada masa usia golden age seorang anak harus tercukupi segala macam 

kebutuhanya baik kesehatan, keamanan, psikis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan anak atau masa depan anak pada masa golden age, yaitu otak, perubahan 

susunan syaraf dan lingkungan. Seorang anak yang terganggu lingkungannya akan 

berdampak terpengaruhnya tumbuh kembang anak. 

Dari berbagai penelitian yang telah ada yang semuanya berbicara tentang child 

abuse mengambarkan tentang bentuk bentuk child abuse, faktor yang menyebabkan 

terjadinya child abuse, belum ada penelitian yang mengambarkan tentang bagaimana 

seharusnya pola pendidikan anak yang baik sebab dalam penelitian yang telah dilakukan 

kesemuanya memberikan kesimpulan salah satu faktor yang menyebabkan  terjadinya 

child abuse adalah pendidikan anak yang salah atau menyimpang. Selain itu penelitian 

yang dilakukan di kota Yogyakarta masih cukup sedikit dan belum ada yang memberikan 

pandangan bagimana Islam memandang dan memberikan pola pendidikan kepada  anak.  

E. Kerangka Teoreitik 

Sesungguhnya Islam diturunkan untuk menyempurnakan suatu akhlak, mengatasi 

setiap problema yang ada dalam kehidupan manusia. Islam memandang anak sebagai 

                                                 
      24 Eleeza Saltz, Bahaya Mengabaikan Golden Age Anak, (Jakarta: Athoillah Press, 2006). 



  

suatu anugrah atau titipan yang diberikan oleh Allah. Islam mengajarkan agar kita 

mendidik anak dengan baik 

Islam memberikan batasan-batasan dalam proses pendidikan anak dan metode 

pengasuhan anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua dalam pengasuhan 

anak diantaranya adalah masalah pendidikan anak, kesehatan anak. Kaidah yang 

mendeskripsikan tentang perlindungan yang harus diberikan orang tua adalah:  

1�APk@9%:�A,R@9:A5�TU%:9�A<:EQLM5�%:EQO?<�9TU9TR09':)*j@9:AG*:l*25::

Diantara kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menjaga 

keluarganya dan anaknya dari api neraka. Dan cara untuk melindungi anak dan keluarga 

adalah dengan mendidik dan mengajari anak dengan benar, tugas mendidik dan mengajar 

dengan benar berarti suatu upaya untuk  meraih surga. Dalam melindungi dan mendidik 

anak Islam memberbolehkan pemukulan kepada seorang anak, apabila seorang anak 

diajarkan sholat dan mereka tidak mendirikanya. Hal ini sesuai dengan hadis 

\,M@9:[L4b:NH:+5:AP*:#�:]a:A0:�:Am:]:%:1�=09]:%:&:+LS:AXLW:EMb%:\LM2:\,M@9:n,Mo::\,M@9:Tb�:�=D:A026
 

Pemukulan yang dibolehkan bukanlah pemukulan yang bersifat kekerasan 

melainkan dengan tujuan tertentu, pada hadis ini pemukulan adalah sebagai hukuman 

bukan kekerasan yang bersifat abuse. Pemukulan yang dibolehkan juga ada beberapa 

kriteria yang harus dilakukan diantaranya adalah pemukulan bukan pada wajah, harus 

segera menghentikan pemukulan ketika anak meminta tobat atau maaf, pemukulan tidak 

boleh dilakukan dengan keadaan marah. Memang Islam memperbolehkan pemukulan 

                                                 
::::::25 FAt-Tahriim (66):6. 

 

      26 Imam Muslim, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr,tt) Hadis nomor 4296, “Kitabul Fadhall 4296”, 

Hadis dari abu Karib berkata kepadaku Abu Slamah dari Hisyam dari ayahnya Hisyam dari Aisyah. Hadis 

ini Sahih. 

 



  

dengan kondisi tertentu, hal ini berbeda dengan abuse yang ada dalam UU Perlindungan 

Anak No. 23 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa segala jenis pemukulan adalah 

bentuk child abuse. 

Dari segi yuridis dapat ditelusuri bahwa dalam dalam undang-undang nomor 23 

tahun 2002 disebutkan bahwa: 

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua,wali, atau pihak lain mana pun 

yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari 

perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan 

penganiayaan” 

Islam telah mengatur hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaknya 

diantaranya tentang tentang hak-hak anak
27

: 

1. Menerima harta warisan.  

2. Mendapatkan kedudukan yang sama dalam kasih sayang.  

3. Hak untuk hidup dan tidak lapar. 

4. Mendapatkan nafkah hidup, pendidikan dan bimbingan sesuai kesanggupan 

mereka.  

5. Hak untuk tidak dikawini oleh orang tuanya (sebagai mahram).  

6.  Hak penanggungan belanja oleh orang tuanya, dan  

7. Hak yang berkaitan dengan perkawinan. 

Mengenai child abuse Islam memang tidak menyebutkan secara rinci namun dari 

berbagai hak-hak yang ada ada beberapa hal yang dapat diambil pengertianya bahwa 

Islam harus memberikan kasih sayang pada anak, pendidikan, kesehatan, maupun hal 

yang berhubungan dengan materi. 

                                                 
       27 Fachruddin, Fuad Mohd., Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung Anak Tiri, Anak 

Angkat dan Anak Zina, cet. ke-2(Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm 40-45 



  

Hal yang berhubungan dengan pemukulan dalam pendidikan anak yang menentang 

orang tua ketika sudah berumur sepuluh tahun, merupakan hal yang bersifat hukuman 

bukan kekerasan.  

F. Metode Penelitian 

Dalam setiap kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasioanl diperlukan sebuah 

metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena metode ini berfungsi sebagai cara 

mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya 

mendapatkan hasil yang optimal, metode penelitian ini terbagi menjadi : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pustaka yang bertujuan 

melukiskan tentang child abuse di kota Yogyakarta yang difokuskan bagaimana 

bentuk-bentuk dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya child abuse.  

2. Lokasi 

Penelitian ini diadakan di daerah kota Yogyakarta dengan pertimbangan 

Yogyakarta merupakan kota besar dan kota yang terkenal dengan sebutan kota 

pendidikan dan telah memiliki banyak lembaga-lembaga yang konsen dan peduli 

pada permasalahan anak  pada child abuse: 

a) Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta. 

b) Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 

Provinsi DIY (FPK2PA). 

c) Yayasan Sayap Ibu. 

d) Rifka Anissa Yogyakarta. 

e) Lembaga Study Pengembangan Perempuan & Anak. 



  

f) LBH Apik Yogyakarta. 

g) Sekertariat Bersama Perempuan Yogyakarta. 

Namun dalam penelitian ini hanya difokuskan pada 2 Lembaga yang ada 

yaitu pada: 

h) Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta yang beralamatkan di 

Nologaten, Sleman, No. Telpon 557655.  

i) Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 

Provinsi DIY (FPK2PA) yang beralamatkan di Jl. Balirejo No. 29 

Yogyakarta. 

3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian adalah deskripsi analistis yang mana menjelaskan terlebih dahulu 

mengenai child abuse dan hukum Islam, yang selanjutnya dengan melihat penjelasan 

tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengunakan cara berfikir dedektif. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Dengan wawancara yang dilakukan kepada para pemerhati anak, dengan 

mengunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstuktur. 

b. Dengan Observasi. 

c. Dengan Kepustakaan. 

5. Pendekatan Masalah 

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Normatif dan 

Yuridis, dalam hal ini pendekatan yuridis ditujukan bagaimana undang-undang yang 



  

ada telah melindungi berbagai macam bentuk child abuse, sedangkan normatif untuk 

mengetahui cara pamdang dari persepektif hukum Islam. 

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan diakhiri 

dengan proses editing atau pengolahan data. Setelah data diedit, data selanjutnya 

yang diperoleh dari wawancara, maupun data yang diperoleh dari penelitian 

sebelumnya dilakukan coding disertai pemberian kode-kode tertentu, kemudian 

dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan kelompok yang telah 

ditentukan.  

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta 

mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima 

bab, masing-masing mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling berkaitan: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan 

dalam penelitian ini, bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian 

Bab Kedua, berkenaan dengan gambaran umum child abuse, bentuk child abuse, 

efek child abuse, fenomena child Abuse 

Bab Ketiga, karena dalam penelitian ini pembahasanya Gambaran Umum Child 

Abuse di Yogyakarta yang meliputi, Kota Yogyakarta dan bentuk penanganan child 

abuse di yogyakarta 



  

Bab Keempat, merupakan Bab analisa menyeluruh dari bab sebelumnya, maka 

dalam bab ini, bentuk chid abuse di Yogyakarta, faktor child abuse di Yogyakarta, child 

abuse menurut hukum Islam,  

Bab Kelima, yang merupakan sub bab terakir dan penutup dari penelitian ini, terdiri 

dari dua sub bab yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan 

dalam penelitian ini. Dan saran berisikan rekomendasi penyusun tentang pembahasaan 

dalam penelitian ini  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka penulis menyimpulkan berbagai hal 

sebagai berikut: 

1. Bentuk child abuse terbagi menjadi empat macam yaitu verbal abuse, 

physical abuse, social abuse, sexual abuse. Child abuse yang ada di Lembaga 

Perlindungan Anak (LPA) dan Rekso Diah Utami seperti akta kelahiran, 

identitas, penelantaran anak, wali nikah, pembunuhan, ekspoitasi anak, 

pemerkosaan.  Tingkat child abuse dalam bentuk perebutan anak paska 

perceraian orang tua merupakan child abuse yang paling tinggi dibandingan 

dengan bentuk child abuse yang lainya. 

2. Faktor child abuse yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan 

Rekso Diah Utami disebabkan antara lain kemiskinan keluarga, orang tua 

yang pernah mengalami child abuse, anak yang tidak diinginkan, pengaruh 

minuman keras. 

3. Islam memandang child abuse sebagai suatu hal yang salah  dan bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Islam, seperti prinsip kasih sayang, cinta dan 

pengasuhan anak yang sesuai dengan Islam. 

 

 

B. Saran 



  

1. Ada pengkajian lebih lanjut bagaimana UU dapat melindungi korban 

kekerasan pada anak, sebab realita yang ada dilapangan implikasi yang 

ditimbulkan dari UU menyebabkan bentuk kekerasan pula, sebagai contoh 

peraturan tentang akta kelahiran yang harus dicatatkan sebelum bayi berumur 

1 tahun, UU peraturan tersebut seakan-akan membuat image sulitnya 

mendapatkan hal identitas bagi seorang anak, dimana pengurusan akta harus 

melewati pengadilan terlebih dahulu. 

2. Kekerasan pada anak jalanan perlu diteliti lebih lanjut, sebab kekerasan 

banyak terjadi pada anak jalanan terutama anak jalanan perempuan, anak 

jalanan juga kurang mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. 

3. Pola pendidikan anak yang relewan untuk anak merupakan suatu hal yang 

cukup menarik, pola seperti apa yang paling baik diterapkan pada anak agar 

tidak terkesan menimbulkan kekerasan psikis pada anak. 
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TERJEMAHAN 

 

 

No Hal Bab FN Terjemahan 

1 

 

2 

8 

 

8 

1 

 

1 

13 

 

14 

Dan Lukman Berpesan kepada anak-anaknya, wahai 

anakku janganlah kalian syirik kepada Allah 

Jika salah satu diantara mendekati istrimu:Dengan 

menyebut nama Allah, Ya Allah Jauhkanlah kami dari 

ganguan setan dan hindarkanlah pula anak kami yang 

akan engkau anugerahkan kepada kami 

3 8 1 15 Dan janganlah engkau membunuh anak-anak karena  

kemiskin 

4 9 1 16 Tingallah Kalian di surga dan berbuatlah sesuka mu 

5 10 1 17 Namun janganlah engkau mendekati pohon ini  

6 16 1 25 Wahai Orang Tua jagalah keluargamu dan anak-anakmu 

dari api neraka 

7 16 1 26 Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya, 

baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila jihad 

di jalan 

 

 

 

No Hal Bab FN Terjemahan 

1 74 4 5 Allah menghendaki kemudahan. 

2 74 4 6 Allah menghendaki kemudahan. 

3 75 4 7 
Hai Orang-oarang yang beriman taatlah kepada Allah, 

Rasul dan Pemerintah 

4 77 4 11 

Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami dari istri kami 

dan keturunan kami (anak cucu) yang menjadi menjadi 

belahan hati, dan jadikanlah kami emimpin atau imam 

bagi orang-orang yang bertakwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lampiran II 

 

BIBIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA 

 

1. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin 

Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari adalah ahli 

hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama 

dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan 

dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang 

tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits 

(Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua 

ulama di dunia merujuk kepadanya. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah 

beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah 

Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan 

Turmudzi. Sedangkan kun`yah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di 

Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan 

demikian nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin 

Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau lahir pada 

tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan 

penglihatannya.Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam 

kitab ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang 

wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) 

hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama 

bermadzhab Maliki dan merupakan mudir dari Imam Malik, seorang ulama besar 

dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada 

Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun 

bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, 

dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 

18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-

kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya 

Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu 

juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari 

memiliki daya hapal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. 

Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah 

dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.. Untuk 

mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Bukhari menghabiskan waktu 

selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi 

hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Diantara kota-kota yang 

disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, 

Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan 

berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota 

itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan 

menghafal satu juta hadits. Namun tidak semua hadits yang ia hapal kemudian 

diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat 

diantaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah 



  

perawi (periwayat/pembawa) hadits itu terpercaya dan tsiqqah (kuat). Menurut Ibnu 

Hajar Al Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya 

monumentalnya Al Jami'al-Shahil yang dikenal sebagai Shahih Bukhari. Banyak 

para ahli hadits yang berguru kepadanya seperti Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim 

Tirmidzi, Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim. 

2. Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, atau 

sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah 

dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan 

dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam 

Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain 

mereka. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama 

pada masanya. Beliau juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan 

bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan 

Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua 

kitab hadits shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan 

Ash Shahihain. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy 

Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli 

Hadits. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhraja hu 

yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadits sejak masih dalam 

usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-

negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin 

Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di 

Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz 

belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada 

`Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadits yang lain. 

Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli 

hadits, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang 

ke Naisabur, beliau sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui 

jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan 

Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya 

hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, 

tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah 

gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadits 

dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. 

Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke 

dalam Sahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap 

mengakui mereka sebagai guru. Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan 

dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari 

Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun. 

3. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i  atau 

Imam al-Ghazali,  dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan tahun 1058 

Masehi di bandat Thus, Khurasan (Iran). Beliau berkun`yah Abu Hamid karena 

salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi 

berkaitan dengan gelar ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan 

tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan. Sedangkan gelar 

asy-Syafi'i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Beliau berasal dari 



  

keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin 

anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, 

ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan 

bagi perkembangan kemajuan manusia. Beliau pernah memegang jawatan sebagai 

Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam 

Al-Ghazali meninggal dunia pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan 

dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat 

kelahirannya. 

4. Maria Montessori (Chiaravalle, Ancona, Italia, 31 Agustus 1870–Noordwijk, 6 

Mei 1952) adalah seorang pendidik, ilmuwan, dokter Italia. Ia mengembangkan 

sebuah metode pendidikan anak-anak dengan memberi kebebasan bagi mereka 

untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara harian. Metode ini kelak dikenal 

dengan Metode Montessor   mengenyam pendidikan teknik pada sebuah sekolah 

teknik dan lulus dengan pujian. Setelah itu ia masuk ke dalam Regio Instituto 

Tecnico Leonardo da Vinci pada 1886 hingga 1890 untuk mempelajari bahasa dan 

ilmu alam. ada 1890, ia melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa kedokteran. 

Sebuah hal yang dipuji dan mengagetkan karena ia adalah mahasiswa kedokteran 

wanita Italia yang pertama. Pada masa itu, sebuah hal yang mustahil bagi wanita 

Italia untuk memperoleh pendidikan kedokteran. Ia lulus dari sekolah kedokteran 

dengan pujian Il metodo della pedagogia scientifica (1909); Beberapa cobtoh 

karyanya adalah  Antropologia pedagogica (1910), Dr. Montessoris own handbook, 

1914, L'autoeducazione nelle scuole elementarii (1916), The child in the church 

(1929), Il segreto dell'infanzia (1938), Formazione dell'Uomo (1949), The 

absorbent mind (1949; Bahasa Italia: La mente del bambino, 1952), L'Educazione e 

Pace (1949; 1972), De l'Enfant à l'Adolescent (1948); 

5. Imam al-Hafiz Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin ad-

Dahhak As-Sulami at-Tirmizi, salah seorang ahli hadits kenamaan, dan 

pengarang berbagai kitab yang masyur lahir pada 279 H di kota Tirmiz. Kakek Abu 

‘Isa at-Tirmizi berkebangsaan Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di 

sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu ‘Isa dilahirkan. Semenjak kecilnya Abu 

‘Isa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. Untuk keperluan inilah ia 

mengembara ke berbagai negeri: Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain. Dalam 

perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits 

untuk mendengar hadits yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan 

atau ketika tiba di suatu tempat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tanpa 

menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Kisah ini 

akan diuraikan lebih lanjut Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, 

mencatat, berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang, ia pada akhir 

kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya ia hidup 

sebagai tuna netra; dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmizi meninggal 

dunia. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) 

dalam usia 70 tahun. 

6. Abu Huraerah, Lahir di Subang 4 Febuari 1962, merupakan staff pengajar tetap 

FISIP Universitas Pasundan. Aktif sebagai ketua LSM Mata AIR bandung yang 

bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dengan melakukan berbagai 

pelatihan baik secara instruktur maupun penyelenggara bagi para pemuda putus 



  

sekolah. Buku-buku yang pernah ditulis adalah Isu kesejahteraan social di tengah 

ketidakpastian Indonesia, Dinamika kelompok : Konsep dan Aplikasi (2006) 

7. Muhammad Fauzil Adhim, Lahir di Mojokerto 29 Desember 1972. Ibunya bernama 

Aminatun Zuhriyah, membiasakan diri dengan membaca. Buku-buku yang pernah 

ditulisnya Kupinang Engkau dengan Hamdalah, Membuat Anak menjadi Gila 

Membaca,  Positive Parenting. Aktif pada majalah Hidayatullah, aktif pada 

permasalahan anak. 
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Cilacap Utara, Cilacap, Jawa Tengah 53233 
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Rasiman 

Tarsiwen 

Pekerjaan Orang Tua :  Wiraswasta 

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 01 Tritih Kulon 01 Cilacap Utara 

2. SMPN 05 Cilacap  

3. SMU A Wahid Hasyim Tebu Ireng 
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4. STIMIK Akokom Yogyakarta (2004-2008) 

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003 - ) 
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