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MOTTO 

ُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقيَن ِإَماًمارَب ََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قُ رََّة َأعْ   

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami 

sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang 

yang bertaqwa”.
1
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ABSTRAK 

Miftahul Jannah, 2019: “Keluarga dalam Alquran (Telaah terhadap Fungsi Anggota 

Keluarga dalam Alquran Menurut Teori Struktural Fungsional)”. Tesis. 

Program Studi Islam Pascasarjana UIN KH Achmad Siddiq Jember. 

Pembimbing I, Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. Pembimbing II, Dr. 

Ahmadiono, S.Ag., M.E.I. 

Kata Kunci: Fungsi, Keluarga, Teori Struktural Fungsional 

Keluarga merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari subsistem yang 

berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Banyaknya keluarga yang 

tidak menerapkan fungsi dan kewajiban antar anggota keluarga menjadi pemicu 

utama retaknya rumah tangga, sehingga mengembalikannya kepada ajaran Alquran 

menjadi salah satu cara untuk mememberikan pemahaman akan pentingnya ilmu 

tentang fungsi anggota keluarga sesuai dengan struktur dan fungsinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur dan fungsi anggota 

keluarga dalam Alquran dan menganalisis konteks sosial historis yang melatar 

belakangi turunnya ayat-ayat Alquran tentang struktur dan fungsi masing-masing 

anggota keluarga, serta implikasinya terhadap fungsionalisasi keluarga masa kini.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan historis. Dalam mengumpulkan 

data, penulis menggunakan teks Alquran sebagai sumber primer sedangkan data 

sekunder diperoleh dari kitab-kitab Tafsir serta data-data yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Untuk menganalis data, peneliti menggunakan analisis isi atau content 

analysis.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur keluarga dalam Alquran terdiri 

dari ayah sebagai pemimpin keluarga, sedang istri dan anak adalah yang dipimpin. 

Ayah atau suami memiliki fungsi edukasi, sosialisasi, proteksi, afeksi, ekonomis, 

religius, rekreatif dan biologis. Ibu atau istri juga memiliki fungsi yang sama di dalam 

Alquran, hanya saja fungsi biologis ibu bertambah dengan fungsi reproduksi 

(mengandung dan melahirkan) dan menyusui, karena ibu memiliki keistimewaan fisik 

dari ayah atau suami. Anak di dalam Alquran juga disebutkan memiliki fungsi yang 

sama dengan ayah dan ibunya hanya saja dari fungsi biologis anak adalah sebagai 

penerus keturunan. Konteks turunnya ayat berdasarkan budaya masyarakat Arab pra 

Islam bahwa wanita masih direndahkan dan laki-laki diagungkan sehingga hal ini 

berpengaruh pada pembagian tugas dan fungsi dalam keluarga pada masyarakat saat 

itu. Fakta bahwa pembagian fungsi anggota keluarga dalam Alquran dipengaruhi oleh 

struktur sosial masyarakat Arab abad ke 7, berimplikasi pada kemungkinan terjadinya 

pergeseran fungsi, bahkan pertukaran fungsi masing-masing anggota keluarga ketika 

terjadi perubahan struktur sosial dari patriarki menuju masyarakat yang berkesetaraan 

gender. 
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ABSTRACK 

Miftahul Jannah, 2019: “Family in the Qur'ān (A Study of the Function of Family 

Members in the Qur’ān According to Structural Functionalism Theory)” 

Thesis. Islamic Studies, Postgraduate of UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. 

Advisor I: Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. Advisor II: Dr. 

Ahmadiono, S.Ag., M.E.I. 

Kata Kunci: Function, Family, Structural Functionalism Theory 

The family is a social system consisting of subsystems that are related and 

influence each other. Many families do not implement the functions and obligations 

between family members. Thus the existence of dysfunction in the family is the main 

trigger for the fracture of the household, so returning it to the Qur‟ān is one way to 

provide an understanding of the important knowledge about the functions of family 

members in according to their structure and function. 

This study aims to describe the function of family members in the Qur‟ān and 

analyze the historical social context behind the revelation of the verses of the Qur‟ān 

about the function of each family member, as well as their implications for the 

functionalization of today's families.  

This study as a type of library research with a sociological approach and a 

historical approach. In collecting data, the author uses the text of the Qur‟ān as the 

primary source and secondary source obtained from the intrepretation books and 

artikels related to this research. Meanwhile, to analyze the results, the researcher used 

content analysis. 

The results of the analysis show that the family structure in the Qur‟ān 

consists of the father as the leader of the family, while the wife and children are led. 

The father or husband has the functions of education, socialization, protection, 

affection, economics, religion, recreation and biology. The mother or wife also has 

the same function in the Quran, it's just that the biological function of the mother 

increases with the function of reproduction (containing and giving birth) and 

breastfeeding, because the mother has physical features from the father or husband. 

The child in the Qur'an is also mentioned as having the same function as the father 

and mother, except that the biological function of the child is as the successor of the 

offspring. The context of the revelation of the verse is based on the culture of pre-

Islamic Arab society that women are still despised and men are exalted so that this 

affects the division of tasks and functions in the family in society at that time. The 

fact that the division of functions of family members in the Koran is influenced by 

the social structure of 7th century Arab society, has implications for the possibility of 

a shift in function, even the exchange of functions of each family member when there 

is a change in the social structure from patriarchy to a gender-equal society. 
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 ملخص البحث
وظائف أفراد األسرة يف القرآن وفًقا للنظرية البنيوية  حبثاألسرة يف القرآن ) .2222، مفتاح اجلنة

اجلامعة اإلسالمية قسم الدراسة اإلسالمية بربنامج الدراسات العليا بل حبث علمي. الوظيفية(
ادلاجسرت، سفر الدين أيدي ويبووو ( الدكتور احلاج 1حتت اإلشراف: ). احلكومية جبمرب

 ( الدكتور أمحدينوا ادلاجسرت2)
 نظرية الوظيفة البنيوية: الوظيفة، األسرة، الكلمات الرئيسية

لى بعضها األسرة هي نظام اجتماعي يتكون من أنظمة فرعية مرتبطة ببعضها البعض وتؤثر ع
يف الواقع، ال تقوم العديد من العائالت بتنفيذ ادلهام وااللتزامات بني أفراد األسرة. فإن وجود و البعض. 

حبيث تكون إعادته إىل تعاليم القرآن إحدى  األسرة، كسراخللل الوظيفي يف األسرة هو الدافع الرئيسي ل
 .ووظيفتهمسرة وفًقا لبنيتهم فهم ألمهية ادلعرفة حول وظائف أفراد األالالطرق لتوفري 

إىل وصف وظيفة أفراد األسرة يف القرآن وحتليل السياق االجتماعي  هذا البحثهدف ي
 . وآثارها على عمل عائالت اليومنزول آيات القرآن عن وظيفة كل فرد من أفراد األسرة  عندالتارخيي 

نهج تارخيي. يف مجع مبنهج اجتماعي وم نوًعا من البحث ادلكتيبهذا البحث ستخدم ي
البيانات، يستخدم ادلؤلف نص القرآن كمصدر أويل وبيانات ثانوية مت احلصول عليها من كتب التفسري 

 يف حتليل البيانات، استخدم الباحث حتليل احملتوى. والبيانات ادلتعلقة هبذا البحث. و

ائد لألسرة ، بينما أن بنية األسرة يف القرآن تتكون من األب كق أما نتائج هذا البحث هي:
لألب أو الزوج وظائف التعليم والتنشئة االجتماعية واحلماية وادلودة واالقتصاد الزوجة واألبناء. تتم قيادة 

والدين والرتفيه وعلم األحياء. كما أن لألم أو الزوجة نفس الوظيفة يف القرآن ، فقط أن الوظيفة 
تواء والوالدة( والرضاعة ، ألن األم ذلا مسات جسدية من البيولوجية لألم تزداد مع وظيفة اإلجناب )االح

األب أو الزوج. كما ورد يف القرآن أن الطفل له نفس وظيفة األب واألم ، باستثناء أن الوظيفة 
البيولوجية للطفل هي خليفة النسل. إن سياق نزول اآلية ينطلق من ثقافة اجملتمع العريب اجلاهلي ادلتمثل 

الت زلتقرة والرجل تعاىل حبيث يؤثر ذلك على تقسيم ادلهام والوظائف يف األسرة يف يف أن ادلرأة ما ز 
اجملتمع يف ذلك الوقت. حقيقة أن تقسيم وظائف أفراد األسرة يف القرآن يتأثر بالبنية االجتماعية 
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وظائف  للمجتمع العريب يف القرن السابع ، ذلا آثار على إمكانية حدوث حتول يف الوظيفة ، وحىت تبادل 
كل فرد من أفراد األسرة عندما يكون هناك تغيري يف البنية االجتماعية من النظام األبوي إىل رلتمع قائم 

 على ادلساواة بني اجلنسني.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Keluarga sebagai unit sosial terkecil yang secara literal diartikan 

sebagai orang yang berada dalam satu rumah tangga sekurang-kurangnya 

terdiri dari suami, istri dan anak.
3
 Sebagai komponen terkecil dalam 

masyarakat, keluarga merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari 

subsistem yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 

Subsistem dalam keluarga adalah fungsi-fungsi hubungan antar anggota 

keluarga yang ada di dalamnya.
4
 Di dalam Alquran disebutkan salah satu 

fungsi keluarga adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis 

antara suami, istri dan anaknya. Alquran juga menyebutkan bahwa 

diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tentram 

bersamanya dalam membina keluarga.
5
  

Dalam perspektif Islam keluarga merupakan suatu struktur yang 

bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga mempunyai ikatan, baik 

hubungan darah ataupun karena pernikahan.
6
 Di samping itu, dalam keluarga 

berlaku hubungan timbal balik di antara para anggotanya. Orang tua 

menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak, begitu pula anak 

                                                           
3
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 47. 

4
 Mahmud dkk, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga: Sebuah Panduan Lengkap bagi Guru, 

Orang Tua, dan Calon (Jakarta: Akademia, 2013), 128. 
5
 Quraish Shihab, “Keluarga Sakinah”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 No.1 (2011), 4. 

6
 Mahmud, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga...,128. 



2 

 

 

melaksanakan kewajibannya terhadap orang tuanya, hubungan antara 

keduanya sangat mempengaruhi kehidupan dalam keluarga.
7
 Ketentraman 

seorang suami istri dalam membina keluarga dapat tercapai apabila diantara 

keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, seimbang dengan visi 

dan misi, serta saling komitmen dalam melaksanakannya sebagai bentuk 

upaya membina keluarga yang harmonis, tentram dan aman.
8
  

Keluarga juga sebagai tempat pertama dan utama dalam kehidupan 

bermasyarakat, karena utamanya yang paling sering berinteraksi adalah antar 

anggota keluarga. Jika ingin membentuk anak yang shaleh dan sholehah serta 

keluarga yang taat kepada Tuhannya, maka harus dimulai dari bagaimana 

penamanan nilai-nilai Islami dalam keluarga. Dalam hal ini, yang paling 

utama harus dimulai adalah bagaimana orang tua menjadi teladan bagi 

anaknya, sehingga anak bisa mencontoh dari orang tuanya.
9
  

Pada dasarnya setiap orang tua ingin membangun keluarga bahagia 

dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin untuk anak-

anak dan keluarganya, dengan kata lain bahwa setiap keluarga menghendaki 

dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga 

sakīnah, mawaddah dan raḥmah. Tetapi pada kenyataannya, implementasi 

dalam prakteknya seringkali menemui banyak kendala, sehingga tidak jarang 

                                                           
7
 Fahd al-Rūmī, Dirāsāt fī Ulūm Alquran (Riyād: Huqūq al-Ṭab‟ Mahfūzhah li al-Muallif, 2005), 

335. 
8
 Fuad Kauma dan Nipan, Membimbing Istri Mendampingi Suami (Yogyakarta: Mitra Usaha, 

1997), vii. 
9
 Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis (Bandung: PT. Remaja  Rosdakarya, 

2016), 1. 
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banyak bahtera rumah tangga yang karam di tengah perjalanan.
10

 Tidak semua 

keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, 

karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan, saling 

mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa  ketidaknyamanan, 

tertekan, atau kesedihan, saling takut dan benci di antara sesamanya.  

Keluarga yang tidak menerapkan fungsi dan kewajiban antar anggota 

keluarga, menyebabkan terjadinya ketidaknormalan dalam keluarga. 

Keluarga tidak lagi bisa menjadi tempat untuk saling mengayomi, merawat 

serta memberikan teladan bagi anggotanya, bahkan menjadi contoh buruk 

bagi anak-anaknya. Hal ini disebabkan faktor yang beragam, salah satu 

diantaranya karena adanya disfungsi keluarga yang tidak terpenuhi oleh 

masing-masing anggota keluarga.
 11

  

Disfungsi seorang suami atau ayah misalnya, adalah ketidak 

mampuan suami menjalani fungsi ekonomis dalam keluarga selama masa 

pandemi, banyak para pekerja terkendala ekonomi karena di-PHK dan 

kesulitan mencari lapangan kerja baru. Sebagaimana data terbaru Kementrian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, per-20 April 2020 jumlah pekerja yang 

terdampak Covid-19 total sebanyak 2.084.593 pekerja dari sektor formal dan 

                                                           
10

 Hasan Basri, Keluarga Sakīnah: Tinjauan Psikis dan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1994), 70. 
11

 Ridwan, Ahyadin & Zuhrah, “Ragam Disfungsi dalam Keluarga di Kota Bima”, Sangaji Jurnal 

Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 2 ( Oktober, 2020), 217. 
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informal yang berasal dari 116.370 perusahaan.
12

 Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik, pekerja laki-laki mendominasi para pekerja di perusahaan 

formal di Indonesia, yang mana notabenenya adalah seorang suami atau 

seorang figur ayah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan 

anaknya.
13

 Banyaknya pekerja yang di-PHK oleh perusahaan, membuat para 

suami tidak dapat menghidupi keluarganya. Akibat suami yang tidak dapat 

mencukupi kebutuhan finansial atau keuangan keluarga, banyak para istri atau 

sosok ibu meninggalkan anaknya di rumah untuk bekerja, sehingga anak 

menjadi korban atas kesibukan orang tuanya, anak menjadi rusak dari segi 

pergaulannya atau bahkan anak tidak lagi berbakti pada kedua orang tuanya, 

karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari ayah dan ibunya. 

Ketidak mampuan suami menjalankan fungsi ekonomi juga 

berdampak pada maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

Akibat menganggur terlalu lama, para suami mengalami depresi dan 

melampiaskannya melalui kekerasan terhadap istri atau anak. Tidak hanya itu, 

penelantaran istri maupun anak, kekerasan fisik oleh salah satu anggota 

keluarga dengan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada raga 

atau jiwa kepada anggota keluarga yang lain. Kekerasan psikis dengan 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau 

                                                           
12

 https://www.kemnaker.go.id/ diakses pada tanggal 25 Desember 2021 
13

 https://www.bps.go.id/ diakses pada tanggal 25 Desember 2021 

https://www.kemnaker.go.id/
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penderitaan psikis berat pada seseorang sehingga mengakibatkan perilaku 

remaja yang berperilaku menyimpang.
14

 Banyak pula konflik rumah tangga 

berawal dari disfungsi kepala keluarga itu sendiri yaitu suami seeorang 

penjudi, pemabuk, poligami ilegal, kesalahpahaman antar suami dan istri, 

kecemburuan salah satu pihak yang  juga menjadi pemicu retaknya rumah 

tangga.
15

  

Disfungsi peran juga terjadi pada ibu atau istri. Akibat PHK massal 

yang terjadi selama Covid-19, banyak kaum ibu yang terpaksa harus bekerja 

membantu suami. Dimana seharusnya kebutuhan finansial atau keuangan 

dipenuhi oleh suami atau ayah sebagai kepala rumah tangga, namun hal ini 

berdampak pada disfungsi peran ibu atau istri yang seharusnya mengurus 

urusan domestik akhirnya juga harus ikut bekerja di luar rumah.
16

  

Fungsi lain dalam keluarga yang sering terabaikan adalah fungsi 

pendidikan. Banyak orang tua yang tidak siap mendidik anak dan cenderung 

mendidik anak sekedar mengikuti instingnya saja. Orang tua dalam keluarga 

mengerti ataupun tidak mengenai ilmu parenting baik dalam mengajarkan 

akidah, syariah maupun akhlak, ketika sudah berkeluarga tetap harus siap 

tampil menjadi figur utama untuk anak-anaknya. Dalam pembentukan 

anggota keluarga tidak semua orang tua menggunakan ilmu pengetahuan 

                                                           
14

 Ridwan, Ahyadin & Zuhrah, “Ragam Disfungsi ..., 229. 
15

 Wan Sulferina, “Disfungsi Keluarga dan Gangguan Tingkah Laku pada Anak Penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan Pekan Baru Riau ”, Jurnal Psikologi, ( April, 2011), 30. 
16

 Zulhamdani dan Mahfud Masduki, “Ibu dalam Alquran: Sebuah Kajian Tematik”, Esensia, 16/1 

(April, 2015), 
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yang tepat dalam membina anak-anaknya, kenyataan ini disebabkan 

kurangnya sosialisasi dan minimnya pengetahuan pentingnya fungsi keluarga 

dalam penanaman nilai Islam yang berlandaskan Alquran dan Sunnah, 

sehingga menjadi sebab berbagai macam permasalahan dalam keluarga. 

Diantaranya adalah karena ketidak lengkapan aspek materi, terjadinya krisis 

sosial masyarakat dan budaya, serta hilangnya qudwah ḥasanah (teladan yang 

baik), akidah ṣahīhah, dan nilai-nilai Islam lainnya.
17

 

Dalam situasi banyaknya kasus pengabaian fungsi anggota keluarga 

dalam masyarakat, maka upaya untuk menggali nilai-nilai Alquran tentang 

fungsi-fungsi anggota keluarga menjadi urgen untuk dilakukan. Dalam hal ini, 

Allah menjelaskan syariat tersebut berupa kisah tokoh nabi maupun tokoh 

pilihan yang Allah kisahkan dalam Alquran atau berupa pernyataan langsung 

maupun tidak langsung yang membahas tentang bagaimana seorang muslim 

seharusnya dalam memerankan fungsinya masing-masing sebagai seorang 

individual yang hidup bersosial khususnya dalam lingkup terkecil yaitu 

kehidupan keluarga. Dalam kisah misalnya, Allah menampilkan seorang 

tokoh sebagai orang tua, sosok ayah maupun ibu, seperti halnya kisah „Imrān, 

istri dan keturunannya yang dijelaskan secara lengkap dalam Surah Āli 

„Imrān, yang berarti keluarga „Imrān. Sebagaimana pula arti nama surah ini, 

surah ini memuat kisah „Imrān, istri dan keturunannya. Dijelaskan dalam 

                                                           
17

 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Alquran (Jakarta: PT. Raja Grafinda 

Persada, 2012), 1. 
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surah tersebut bahwa keluarga „Imrān adalah keluarga terpilih sebagai 

keluarga teladan, keluarga yang dipilih langsung oleh Allah sebagai keluarga 

yang taat setelah Allah menyebutkan nama nabi Adam, Nabi Nuh dan 

keluarga Ibrahim. Nabi Adam dan Nuh disebutkan oleh Allah sebagai 2 orang 

yang soleh, disebutkan keluarga Ibrahim dan keluarga Imron sebagai 2 

keluarga yang sholeh, bukan secara per orangan namun dari segi garis 

kuturunan pula.
18

 Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah Āli 

„Imrān ayat 33: 

 ِإنَّ اللََّه اْصطََفٰى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبْ رَاِهيَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِميَ 

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan 

keluarga ‘Imrān melebihi segala Umat (pada masa masing-masing).
19

 

„Imrān digambarkan sebagai kepala keluarga yang berhasil membina 

istri dan keturunannya. Dalam surat itu pula, Allah menggambarkan istri 

„Imrān sebagai seorang istri yang taat kepada Allah, serta istri yang 

memasrahkan segala urusannya kepada Allah, hingga pada saat ia 

mengandung ia menazarkan anak yang dikandungnya menjadi hamba yang 

saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis) kepada Tuhannya.
20

 

Kisah serupa juga dipaparkan dalam Alquran tentang kisah Nabi 

Ibrāhīm. Nabi Ibrāhīm digambarkan sebagai seorang suami shaleh yang taat 

pada Rabbnya. Nabi Ibrāhīm dikaruniai istri yang menjadi pendukung 

                                                           
18

 Ibn Jarīr at-Ṭabarī, Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi Alquran, vol. 6 (Kairo: Dār al-Hijr, 2001), 

623. 
19

 Alquran, 3: 33. 
20

 HAMKA, Tafsīr al-Azhār, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 622-621. 
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dakwahnya bahkan ketika tidak bersama suami, sang istri mampu mendidik 

anaknya agar menjadi shaleh sebagaimana doa ayahnya terhadap Nabi Ismā‟īl 

dalam surat Ibrahim ayat 40.
21

 

Di dalam Alquran disebutkan pula kisah interaksi seorang Ayah, 

seorang tokoh yang disebutkan dalam Alquran bernama Luqmān. Ia 

digambarkan sebagai sosok ayah yang senantiasa menasehati anaknya agar 

tetap menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, dan agar berbuat baik 

terhadap orang tuanya terutama ibunya, serta nasehat-nasehat lainnya yang 

memaparkan kisah pola komunikasi antara seorang ayah Luqmān dengan 

anaknya, hal ini sebagaimana tercantum dalam Alquran surah Luqmān.
22

   

Demikian pula Alquran juga mengisahkan sosok seorang anak yang 

menerima permintaan ayahnya, sebagaimana seharusnya seorang anak 

berinteraksi dengan ayahnya. Hal ini tergambar jelas dalam kisah nabi Ismā‟īl 

saat Allah memerintahkan Nabi Ibrāhīm untuk menyembelihnya. Saat itu nabi 

Ismā‟īl berusia dimintai pendapat oleh Nabi Ibrāhīm tentang perintah Allah 

untuk menyembelihnya setelah sebelumnya ia diperintah oleh Allah untuk 

menempatkannya beserta ibunya (nabi Ismā‟īl dan Siti Hajar) di Negeri yang 

sunyi, di sebuah lembah yang tidak berumput, tidak ada manusia, tanaman 

dan tidak ada pula pepohonan. Namun nabi Ismā‟īl hanya patuh pada ayahnya 

                                                           
21

 Ibn Kathīr, Tafsīr Alquran al-‘Azīm (Kairo: Muassasah Qurṭubbah, 2000), 42-43. 
22

 Alquran, 31: 12-19. 
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dan taat pada Rabbnya dan memerintahkan Nabi Ibrāhīm untuk menunaikan 

apa yang telah diperintahkan Allah dalam mimpinya.
23

 

Dari kisah-kisah di atas tentang keluarga nabi maupun selain nabi, 

baik figur ayah, ibu, anak, dan hubungan antar keluarga yang ditampilkan 

dalam Alquran tersebut memiliki hubungan erat antar anggota dalam rumah 

tangga, karena mengingat figur-figur tersebut tidak lepas dari bingkai 

kehidupan berkeluarga, terutama sebagaimana tiap figur dalam keluarga 

memiliki fungsi masing-masing. 

Berdasarkan lengkapnya penjelasan Alquran tentang fungsi tiap 

masing-masing anggota keluarga sebagaimana yang telah dipaparkan dari 

sebagian fungsi dia atas, maka menjadikan Alquran sebagai pedoman dalam 

kehidupan berkeluarga adalah cara terbaik untuk mencapai kehidupan 

keluarga yang shalih sebagaimana fungsi keluarga itu sendiri. Dengan 

demikian, hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan adalah bagaimana 

memahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi suami atau ayah, istri 

atau ibu dan anak, baik dalam bentuk syariat yang jelas, maupun digambarkan 

dari kisah tentang keluarga nabi maupun selain nabi dari Alquran yang 

memberikan pedoman tentang kehidupan berkeluarga. Terutama dalam hal 

fungsi anggota keluarga, agar dapat dijadikan rujukan utama bagaimana 

seharusya setiap anggota keluarga berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-

masing, hubungan dan komunikasi antara orang tua, ayah dan ibu serta anak 
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 Ibn Kathīr, Qishash al-Anbiyā’ (Mekkah, Maktabah al-Ṭālib al-Jāmi‟ī, 1988), 191. 
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dalam membina bahtera rumah tangga sesuai yang diajarkan dalam Alquran 

baik berupa syariat yang jelas atau digambarkan langsung dari kisah-kisah 

teladan dari kalangan nabi maupun tokoh pilihan yang Allah sebutkan dalam 

Alquran. 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti atau menelaah 

secara tematis dan sistemastis terhadap fungsi anggota keluarga yang 

dijelaskan di dalam Alquran baik berupa syariat yang menjelaskan secara 

langsung maupun yang termodifikasi dalam gambaran kehidupan keluarga 

nabi maupun tokoh teladan yang disebutkan dalam Alquran sebagai keluarga 

yang taat, keluarga yang seharusnya dijadikan tuntunan oleh umat muslim 

dalam membina berumah tangga, agar menjadi keluarga yang shalih atau 

setidaknya berusaha membina rumah tangga sesuai dengan yang disyariatkan 

dalam Alquran. 

B. Fokus Kajian 

Berdasarkan pada masalah tersebut, dirumuskan permasalahan 

sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana struktur keluarga menurut Alquran dan bagaimana 

distribusi fungsi anggota keluarga dalam Alquran? 

2. Bagaimana konteks sosial historis yang melatar belakangi turunnya 

ayat-ayat Alquran tentang struktur keluarga dan distribusi fungsi 

anggota keluarga? 
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3. Apa implikasi konsepsi fungsi anggota keluarga dalam Alquran 

terhadap fungsionalisasi keluarga masa kini? 

C. Tujuan Kajian 

1. Untuk mendeskripsikan struktur keluarga menurut Alquran dan 

distribusi fungsi anggota keluarga dalam Alquran. 

2. Untuk menganalisis konteks sosial historis yang melatar belakangi 

ayat-ayat Alquran tentang fungsi anggota keluarga. 

3. Untuk menganalisis implikasi konsepsi Alquran tentang fungsi 

anggota keluarga terhadap fungsionalisasi keluarga masa kini. 

D. Manfaat Kajian 

Berdasarkan tujuan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka 

penelitian fungsi anggota keluarga dalam Alquran yang dibahas menggunakan 

teori struktural fungsional ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat 

penelitian yang diharapkan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan landasan atau 

teori baru dalam penelitian yang membahas tentang tafsir keluarga dalam 

Alquran, khususnya tentang struktur dan distribusi fungsi anggota 

keluarga yang dijelaskan dalam Alquran.  

2. Manfaat praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain 

a. Bagi penulis 
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Dapat menambah wawasan penulis tentang kajian teks atau 

penelitian kepustakaan khususnya dalam hal mengkaji kandungan kitab 

suci umat Islam yaitu Alquran, dalam hal ini berupa kajian tafsīr yang 

berkaitan dengan fungsi keluarga yang digambarkan dalam kisah-kisah 

tentang keluarga yang termaktub dalam Alquran. 

b. Bagi UIN KH Achmad Siddiq Jember 

Diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada UIN KH Achmad 

Siddiq Jember khususnya program Pascasarjana Studi Islam dalam kajian-

kajian keislaman yang bersifat library research yang secara tematis dan 

sistematis membahas tentang kandungan isi Alquran khususnya yang 

berkaitan dengan tema fungsi keluarga dalam Alquran. 

c. Bagi masyarakat umum 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

sebuah kontribusi keilmuan serta kesadaran mengenai bagaimana 

seharusnya umat muslim dalam membina keluarga agar tidak terpengaruh 

pada kehidupan yang membuat kestabilan iman keluarga menurun. 

Penelitian ini diharapakan juga dapat memberikan pandangan terhadap 

cerminan fungsi keluarga yang bisa dijadikan sebagai teladan dalam 

mempertahankan keutuhan iman serta ketakwaan dalam membina 

keluarga sebagaimana fungsi fungsi setiap anggota keluarga yang telah 

digambarkan dalam wujud keluarga yang disebutkan dalam Alquran. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library 

research) yakni serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta 

mengolah bahan penelitian. Tegasnya riset pustaka membatasi 

kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan seperti buku, 

ensiklopedia, kitab tafsīr, jurnal, artikel dan lain sebagainya tanpa 

melakukan riset lapangan.
24

 

Objek studi dalam kajian ini adalah ayat-ayat Alquran. Oleh 

karena itu, penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan 

disempurnakan dengan pendekatan historis untuk mengungkap konteks 

ayat yang melatarbelakangi ayat-ayat Alquran yang diteliti.  

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Proses penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena 

semua sumber data yang dianalisa dan yang akan digunakan dari bahan-

bahan tertulis, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan 

tema bersifat historis karena dalam penelitian ini menggunakan sejarah 

tentang tema yang akan di bahas, sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan berbagai sumber 

diantaranya: 

                                                           
24

 Mestika Zed, Metode penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2-3. 
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a. Sumber primer diambil dari ayat-ayat Alquran. 

b. Sumber sekunder meliputi kitab-kitab tafsir di antaranya kitab Tafsīr 

al-Azhār karya HAMKA, Tafsīr al-Miṣbāḥ karya Ibn Quraish Shihab, 

Qiṣas al-Anbiyā’ karya Ibn Kathīr, Selain itu dipergunakan juga data-

data dari pendapat serta pemaparan para ulama berkaitan dengan teks-

teks atau kisah yang akan diteliti dan juga karya tulis lain yang terkait 

dengan kajian ini. sebagai penunjangnya penulis menggunakan buku-

buku dan literatur-literatur keislaman dan artikel atau jurnal yang ada 

kaitannya dengan pembahasan penulis.  

3. Analisis Data 

Setelah peneliti memperoleh data-data dari berbagai sumber data, 

maka langkah selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. 

Tehnik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Isi 

(Content Analysis). Analisis isi yaitu menilai data berdasarkan 

sefungsigkat proposisi-proposisi sebagai dasar penyimpulan (konklusi) 

dari data yang sudah terkumpul baik dari data primer yaitu ayat-ayat 

Alquran atau data sekunder berupa penafsiran HAMKA, Quraish Shihab, 

dan Ibn Kathīr, serta seluruh literature yang berkaitan dengan pembahasan 
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dalam penelitian ini.
25

 Secara umum kegiatan dalam penelitian dengan 

konten analisis data ini adalah: 
26

 

a. Meringkas dan menginterpretasikan data tentang fungsi atau fungsi 

keluarga yang terdapat dalam Alquran serta konteks sosial historis 

yang melatar belakangi ayat-ayat Alquran tentang fungsi anggota 

keluarga. 

b. Menemukan pola hubungan dalam data tentang implikasi konsepsi 

Alquran tentang fungsi anggota keluarga terhadap pembinaan keluarga 

masa kini. 

F. Definisi Istilah 

1. Keluarga  

keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai 

hubungan darah atau keturunan, sedangkan dalam arti sampit keluarga 

meliputi orang tua dengan anak-anak.
27

 keluarga adalah salah satu 

kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu 

kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada 

hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama 

dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga.  

                                                           
25

 Stevan Titscher, dkk, Metode Analisis Teks dan Wacana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

97. 
26

Darmiati Zuchdi, Panduan Penelitian Analisis Konten (Yogyakarta: Lembaga Penelitian 

IKIP Yogyakarta, 1993), 60-61. 
27

 J. Rahmat dan M. Gandaatmaja, Keluarga dan Masyarakat Modern (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 1989), 20. 
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Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah keluarga inti yang 

terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. 

2. Fungsi 

Fungsi berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.
28

 Fungsi 

didefinisikann sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan 

oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam 

organisasi. Fungsi secara terminologi adalah fungsigkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
29

 

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

adalah terlaksananya hak dan juga kewajiban yang sesuai dengan 

kedududukan, status dan juga fungsi sosial seorang manusia. Fungsi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi anggota keluarga inti yang 

termuat dalam Alquran baik berupa pernyataan syariat yang jelas atau 

digambarkan dengan kisah kehidupan keluarga yang terdapat dalam 

Alquran.  

3. Teori Struktural Fungsional 

Teori struktural fungsional dinamakan juga sebagai 

fungsionalisme struktural. Teori ini memiliki domain dalam teori 

consensus. Masyarakat dalam perspektif struktural fungsional dilihat 

sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan 

                                                           
28

 KBBI 
29

 Torang Syamsir, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan 

Organisasi) (Bandung: Alfabeta, 2014), 86. 
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bekerja secara teratur menurut norma dan teori yang berkembang. 

Struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi 

yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan 

bagian-bagian yang saling berhubungan.
30

 

Dari penjelasan mengenai istilah-istilah di atas, dengan demikian 

jelaslah bahwa penelitian yang dimaksud dalam judul ini adalah penelitian 

tentang keluarga dalam Alquran, dengan fokus pada fungsi anggota keluarga 

inti yang dijelaskan dalam Alquran baik sebagai suami atau ayah, sebagai istri 

atau ibu dan sebagai anak, kemudian dikaji menggunakan teori sosiologi 

Struktural Fungsional. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan atau pembahasan berisi tentang deskripsi alur 

pembahasan penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab 

penutup.
31

 Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi konteks 

penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, metode penelitian, 

definisi istilah dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, bab ini merupakan kajian pustaka yang meliputi 

penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual. 

                                                           
30

 Binti Maunah, “Pendidikan Perspektif Struktural Fungsional”, Cendekia, Vol 10, No. 2 

(Oktober 2016), 162.   
31

 Miftah Arifin, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 80. 
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Bab ketiga, bab ini merupakan penyajian data dan analisis yang 

meliputi 1)  Struktur keluarga dan fungsi anggota keluarga dalam Alquran, 2) 

Konteks ayat-ayat tentang fungsi anggota keluarga dalam Alquran, dan 2) 

Implikasi ayat-ayat tentang fungsi anggota keluarga dalam Alquran dalam 

membangun keluarga masa kini. 

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan temuan dari penelitian 

ini. 

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi uraian tentang 

kesimpulan dan saran/rekomendasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Studi tentang kehidupan keluarga perspektif Alquran sudah banyak 

dilakukan. Namun sejauh pengetahuan peneliti, studi-studi yang ada masih 

terbatas pada kecenderungan-kecenderungan tertentu, diantaranya;  

Pertama, penelitian tematik tentang konsep keluarga dalam Alquran 

berupa Tesis dengan judul “Konsep Keluarga Sakīnah dalam Alquran Kajian 

Tafsīr Tematik menurut Penafsiran Sayyid Ṭanṭawī dalam Karyanya al-Tafsīr 

al-Wasīṭ li Alquran al-Karīm” yang ditulis oleh Hawin Uswatun Naja. Dalam 

penelitian ini, penulis mengupas klasifikasi ayat-ayat Alquran yang 

menjelaskan tema sakīnah  baik dengan kata secara langsung ataupun tidak 

langsung. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui kajian 

library research. Penelitian ini juga mengambil penafsiran dari Sayyid 

Ṭanṭawī juga ulama-ulama lain seperti al-Rāzī, al-Alūsī, al-Qurṭubī maupun 

Ibn Kathīr. Tesis ini meneliti secara mendalam tentang konsep keluarga 

sakinah di dalam Alquran menurut pemikiran Sayyid Ṭanṭawī dalam 

Karyanya al-Tafsīr al-Wasīṭ li Alquran al-Karīm yang dikaji secara tematik.
33

  

                                                           
33

 Hawin Uswatun Naja, “Konsep Keluarga Sakīnah dalam Alquran Kajian Tafsīr Tematik 

menurut penafsiran Sayyid Ṭanṭawī dalam Karyanya al-Tafsīr al-Wasīṭ li Alquran al-Karīm”, 

(Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016). 
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Selain itu juga penelitian berupa Disertasi dengan judul “Perspektif 

Mufassirūn Kontemporer tentang Keluarga Sakīnah Mawaddah dan Raḥmah 

serta Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Tafsīr 

al-Azhār, al-Miṣbāḥ dan Tafsīr Alquran Tematik Kementerian Agama: 

Membangun Keluarga Harmonis)”, Disertasi ini ditulis oleh Ahmad Fauzan. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif 

dengan pola deskriptif analitis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

teologis, psikologis, dan ekonomis dengan meminjam teori trilogi ajaran ilahi 

(Īmān, Islām, Iḥsān), teori kebahagiaan, serta teori ekonomi keluarga. 

Disertasi ini memaparkan konsep keluarga sakīnah mawaddah dan raḥmah 

serta mengungkapkan relevansinya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia 

yang terfokus pada tafsir al-Azhār, al-Miṣbāḥ dan Tafsir Alquran Tematik 

Kementerian Agama.
34

 

Kedua, penelitian tematik tentang pendidikan keluarga dalam 

Alquran berupa Tesis dengan judul “Pendidikan Keluarga Perspektif 

Alquran”, penelitian yang dilakukan oleh Iiq Taufiq Sa’bani ini membahas 

tentang pendidikan dalam keluarga yang digambarkan dalam Alquran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu dengan cara mencari literatur-literatur, majalah, 

                                                           
34

 Ahmad Fauzan, “Perspektif Mufassirun Kontemporer tentang Keluarga Sakīnah Mawaddah dan 

Raḥmah serta Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Tafsīr al-Azhār, al-

Miṣbāḥ dan Tafsīr Alquran Tematik Kementerian Agama: Membangun Keluarga Harmonis)”, 

(Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2020).  
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dokumen-dokumen, arsip serta buku-buku yang berkaitan dengan topik yang 

di bahas yaitu tentang pendidikan keluarga dalam perspektif Alquran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang pendidikan keluarga 

yang terdapat dalam Alquran. Tesis ini menjelaskan fungsi keluarga sebagai 

pendidik yang digambarkan dalam al-Qur’an.
35

 

Selanjutnya, Tesis yang berjudul “Keluarga Imrān dalam Alquran 

dan Relevansinya dengan Konteks Pembinaan Keluarga Modern”. Penelitian 

yang dilakukan oleh Yusnelma Eka Afri ini, berusaha mengungkap sisi 

pendidikan yang ada dalam kisah keluarga Imrān dalam Alquran. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori pendidikan Nauqib al-Attas yang 

dipadukan dengan konsep keluarga ideal dengan menggunakan pendekatan 

psikologis dan metode tafsīr mauḍū’ī atau tafsīr tematik. Tesis ini 

menjelaskan fungsi keluarga sebagai pendidik yang digambarkan dalam tokoh 

Imrān yang dikisahkan dalam Alquran serta mengungkapkan relevansinya 

dengan konteks pembinaan keluarga modern.
36

 

Tesis dengan judul “Konsep Pendidikan Anak pada Kisah Nabi 

Ibrāhīm dan Luqmān al-Hakim dalam Alquran”, penelitian ini ditulis oleh 

Ahmad Muhajir. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau 
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 Iiq Taufiq Sa’bani, “Pendidikan Keluarga Perspektif Alquran”, (Tesis, Institut Ilmu Alquran 

Jakarta, Jakarta, 2018). 
36

 Yusnelma Eka Afri, “Keluarga Imrān dalam Alquran dan Relevansinya dalam Konteks 

Pembinaan Keluarga Modern”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013). 
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sumber kepustakaan lain. Maksudnya, data dicari dan ditemukan melalui 

kajian pustaka dari buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan 

pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis tyang 

digunakan untuk mengungkap konsep Pendidikan Anak pada Kisah Nabi 

Ibrāhīm dan Luqmān al-Hakim dalam Alquran. Tesis ini menjelaskan fungsi 

keluarga sebagai pendidik yang digambarkan dalam tokoh Nabi Ibrāhīm dan 

Luqmān yang dikisahkan dalam Alquran dalam mendidik anaknya.
37

 

Tesis dengan judul “Konsep Pendidikan Anak dalam Keluarga 

Perspektif Alquran (Analisis Kandungan QS. Ibrāhīm: 35-41, QS. Luqmān: 

12-19, QS. aṣ-Ṣāffāt: 100-113)” ditulis oleh Emilya Ulfa. Penelitian ini 

mencari persamaan dan perbedaan pendidikan anak dalam keluarga perspektif 

Nabi Ibrāhīm dan Luqmān. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

sehingga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tesis ini menjelaskan 

fungsi keluarga sebagai pendidik anak yang digambarkan dalam surah QS. 

Ibrāhīm: 35-41, QS. Luqmān: 12-19, QS. aṣ-Ṣāffāt: 100-113.
38

 

Tesis dengan judul “Pendidikan Anak dalam Alquran Perspektif 

Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Miṣbāḥ” ditulis oleh Nadiyanto. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research hasil 

penelitian disajikan secara deskriptif berupa uraian-uraian tentang pendidikan 

                                                           
37

 Ahmad Muhajir, “Konsep Pendidikan Anak pada Kisah Nabi Ibrāhīm dan Luqmān al-Hakim 

dalam Alquran”, (Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrāhīm Malang, Malang, 

2021). 
38

 Emilya Ulfa, “Konsep Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Alquran (Analisis 

Kandungan QS. Ibrāhīm: 35-41, QS. Luqmān: 12-19, QS. aṣ-Ṣāffāt: 100-113)”, (Tesis, Program 

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrāhīm Malang, Malang, 2017). 
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anak dalam Alquran. Adapun alat pengumpul data penulis ambil dari data 

primer yaitu Alquran kitab tafsīr al-Miṣbāḥ buku-buku karya Quraish Shihab 

dan buku lain yang menulis tentang biografi Muhammad Quraish Shihab data 

sekunder seperti buku-buku majalah artikel dalam surat kabar dokumentasi 

yang relevan dan analisis-analisis yang penulis gunakan penulisan tesis ini 

menggunakan metode tafsīr mauḍū’ī dan analisa data secara deskriptif dan 

kualitatif. Tesis ini menjelaskan fungsi keluarga sebagai pendidik yang 

digambarkan dalam Alquran berdasarkan penafsiran Quraish Shihab dalam 

Tafsīr al-Miṣbāḥ.
39

 

Ketiga, penelitian tentang keluarga dengan fokus pada tema 

hubungan antar anggota keluarga berupa Tesis berjudul “Komunikasi Orang 

Tua dan Anak Perspektif Kisah dalam Alquran” yang ditulis oleh Robitoh 

Widi Astuti. Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengeksplorasi ragam 

komunikasi, meliputi pola, aneka serta gaya bahasa yang dijalin dan 

digunakan oleh tujuh pasang orang tua dan anak dalam Alquran antara lain: 

Nabi Nūh dan Kan’an; Nabi Ibrāhīm, Nabi Ismā’īl dan Āzar; Nabi Ya’qūb 

dan Nabi Yūsuf; Nabi Mūsā dan Ibunya; Syaikh Madyan dan Puterinya; serta 

Luqmān dan Puteranya. Penelitian yang menggunakan pendekatan tafsīr 

dengan metode mauḍū’ī ini. Tesis ini mengungkapkan hubungan antar 

                                                           
39

 Nadiyanto, “Pendidikan Anak dalam Alquran Perspektif Penafsiran Quraish Shihab dalam 

Tafsīr al-Miṣbāḥ)”, (Tesis, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018). 
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anggota keluarga khususnya terkait komunikasi antara orang tua dan anak 

yang digambarkan dalam kisah-kisah Alquran.
40

 

Tesis dengan judul “Kedudukan Orang Tua Perspektif Alquran Surah 

al-Isrā’ dan Surah Luqmān (Studi Komparatif antara Tafsīr al-Azhār dan 

Tafsīr al-Miṣbāḥ)”, yang ditulis oleh Hayati Nupus. Penelitian ini merupakan 

penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan tafsīr komparatif 

(muqāran). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kitab tafsīr al-Azhār dan tafsīr al-Miṣbāḥ. Sedangkan data sekundernya 

adalah buku-buku, majalah, koran, jurnal dan karya tulis lainnya yang 

memiliki keterkaitan dan relevan dengan tema penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

muqāran yaitu membandingkan penafsiran tafsīr al-Azhār dengan tafsīr al-

Miṣbāḥ tentang ayat-ayat yang dikaji untuk melihat perbedaan dan 

persamaannya. Untuk menganalisa data maka menggunakan model deskriptif 

analisis sebagai teknik analisis datanya dan dikuatkan dengan konten analisis. 

Tesis ini mengungkapkan hubungan antar anggota keluarga khususnya terkait 

kedudukan orang tua terhadap anak yang digambarkan dalam Alquran surah 

al-Isrā’ dan surah Luqmān.
41
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 Robitoh Widi Astuti, “Komunikasi Orang Tua dan Anak Perspektif Kisah dalam Alquran”, 
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Tesis dengan judul “Pola Hubungan Orangtua Anak Keluarga Nabi 

Ibrāhīm dalam Alquran dan Relevansinya dengan Hukum Anak di Indonesia” 

ditulis oleh M. Dzul Fahmi Arif. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

bercorak library Reseach dengan menggunakan beberapa paduan teori 

sebagai metode dan pendekatannya; pertama, yakni tafsīr mauḍū’ī digunakan 

sebagai metode untuk menggali ayat-ayat Alquran yang sesuai dengan tema 

yang dibahas, kedua, teori psikologi tentang tipologi hubungan orangtua-anak 

yang digunakan untuk menemukan hubungan yang terjalin dalam keluarga 

Nabi Ibrāhīm dan yang ketiga adalah teori hak dan kewajiban sebagai 

pendekatan guna menjembatani relevansi antara kisah Nabi Ibrāhīm dengan 

hukum tentang anak yang berlaku di Indonesia. Tesis ini menganalisis 

hubungan antar anggota keluarga khususnya terkait pola hubungan orangtua 

anak keluarga Nabi Ibrāhīm dalam Alquran dan diungkap juga relevansinya 

dengan hukum anak di Indonesia.
42

 

Dari beberapa penelitian yang telah didipaparkan diatas, sebagaimana 

terbagi menjadi 3 tema yaitu tentang konsep keluarga sakinah, pendidikan 

keluarga dan hubungan antar anggota keluarga. Berikut tabel yang 

menjelaskan persamaan dan perbandingan antar tiap tema penelitian 

terdahulu: 
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 M. Dzul Fahmi Arif, “Pola Hubungan Orangtua Anak Keluarga Nabi Ibrāhīm dalam Alquran 

dan Relevansinya dengan Hukum Anak di Indonesia”, (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan 
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Tabel 1.1 

Ringkasan Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu  

No 

Tema 

Penelitian 

Terdahulu 

Nama, Jenis, Judul 

dan Tahun Penelitian 
Orisinalitas Penelitian 

1 Konsep 

Keluarga 

Sakinah 

Hawin Uswatun 

Naja, Tesis, “Konsep 

Keluarga Sakīnah 

dalam Alquran 

Kajian Tafsīr 

Tematik menurut 

Penafsiran Sayyid 

Ṭanṭawī dalam 

Karyanya al-Tafsīr 

al-Wasīṭ li Alquran 

al-Karīm”, (2016). 

Sama-sama meneliti tentang 

keluarga dalam Alquran, namun 

dalam penelitan terdahulu lebih 

spesifik membahas keluarga 

sakīnah, dan fokus pada 

penafsiran sayyid Ṭanṭawī dalam 

karyanya al-Tafsīr al-Wasīṭ li 

Alquran al-Karīm, sedangkan 

penelitian yang akan peneliti 

lakukan membahas tentang 

fungsi anggota keluarga dalam 

Alquran perspektif structural 

fungsional 

Ahmad Fauzan, 

Disertasi, 

“Perspektif 

Mufassirūn 

Kontemporer tentang 

Keluarga Sakīnah 

Mawaddah dan 

Raḥmah serta 

Relevansinya dalam 

Hukum Keluarga 

Islam di Indonesia 

(Studi Tafsīr al-

Azhār, al-Miṣbāḥ 

dan Tafsīr Alquran 

Tematik 

Kementerian 

Agama: Membangun 

Keluarga 

Harmonis)”, (2020) 

Sama-sama meneliti tentang 

keluarga dalam Alquran, namun 

dalam penelitan terdahulu  lebih 

spesifik membahas tentang 

keluarga sakīnah mawaddah dan 

raḥmah perspektif mufassirūn 

kontemporer serta relevansinya 

dalam hukum keluarga Islam di 

Indonesia dengan fokus  pada 

tafsīr al-Azhār, al-Miṣbāḥ dan 

tafsīr Alquran tematik 

Kementerian Agama: 

Membangun Keluarga 

Harmonis,  

sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan membahas 

tentang fungsi anggota keluarga 

dalam Alquran perspektif 

struktural fungsional 

2 Pendidikan 

Keluarga 

Iiq Taufiq Sa’bani, 

Tesis, “Pendidikan 

Keluarga Perspektif 

Sama-sama meneliti tentang 

keluarga dalam Alquran, namun 

dalam penelitan terdahulu lebih 
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Alquran”, (2018) spesifik membahas tentang 

pendidikan keluarga Perspektif 

Alquran , sedangkan penelitian 

yang akan peneliti lakukan 

membahas tentang fungsi 

anggota keluarga dalam Alquran 

perspektif structural fungsional 

Yusnelma Eka Afri, 

Tesis, “Keluarga 

Imrān dalam 

Alquran dan 

Relevansinya dengan 

Konteks Pembinaan 

Keluarga Modern”, 

((2013) 

Sama-sama meneliti tentang 

keluarga dalam Alquran, namun 

dalam penelitan terdahulu lebih 

spesifik membahas tentang 

keluarga Imrān dalam Alquran 

dan relevansinya dengan konteks 

pembinaan keluarga modern, 

sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan membahas 

tentang fungsi anggota keluarga 

dalam Alquran perspektif 

structural fungsional 

Emilya Ulfa, Tesis, 

Konsep Pendidikan 

Anak dalam 

Keluarga Perspektif 

Alquran (Analisis 

Kandungan QS. 

Ibrāhīm: 35-41, QS. 

Luqmān: 12-19, QS. 

aṣ-Ṣāffāt: 100-113)”, 

(2017) 

Sama-sama meneliti tentang 

keluarga dalam Alquran, namun 

dalam penelitan terdahulu lebih 

spesifik membahas tentang 

konsep pendidikan anak dalam 

keluarga perspektif  Alquran 

dengan fokus pada kandungan 

QS. Ibrāhīm: 35-41, QS. 

Luqmān: 12-19, QS. aṣ-Ṣāffāt: 

100-113), sedangkan penelitian 

yang akan peneliti lakukan 

membahas tentang fungsi 

anggota keluarga dalam Alquran 

perspektif structural fungsional 

Ahmad Muhajir, 

Tesis, “Konsep 

Pendidikan Anak 

pada Kisah Nabi 

Ibrāhīm dan Luqmān 

al-Hakim dalam 

Alquran”, (2021) 

Sama-sama meneliti tentang 

keluarga dalam Alquran, namun 

dalam penelitan terdahulu lebih 

spesifik membahas tentang 

konsep pendidikan anak dengan 

fokus pada kisah nabi Ibrāhīm 

dan Luqmān al-Hakim dalam 

Alquran”, sedangkan penelitian 

yang akan peneliti lakukan 
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membahas tentang fungsi 

anggota keluarga dalam Alquran 

perspektif structural fungsional 

Nadiyanto, Tesis, 

“Pendidikan Anak 

dalam Alquran 

Perspektif Penafsiran 

Quraish Shihab 

dalam Tafsīr al-

Miṣbāḥ”, (2018) 

Sama-sama meneliti tentang 

keluarga dalam Alquran, namun 

dalam penelitan terdahulu lebih 

spesifik membahas tentang 

pendidikan anak dalam Alquran 

dengan fokus pada Penafsiran 

Quraish Shihab dalam Tafsīr al-

Miṣbāḥ, sedangkan penelitian 

yang akan peneliti lakukan 

membahas tentang fungsi 

anggota keluarga dalam Alquran 

perspektif structural fungsional 

3 Hubungan 

antar 

Anggota 

Keluarga 

Robitoh Widi Astuti, 

Tesis, “Komunikasi 

Orang Tua dan Anak 

Perspektif Kisah 

dalam Alquran”, 

(2011) 

Sama-sama meneliti tentang 

keluarga dalam Alquran, namun 

dalam penelitan terdahulu lebih 

spesifik pada penelitian tentang 

komunikasi orang tua dan anak 

perspektif kisah dalam Alquran, 

sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan membahas 

tentang fungsi anggota keluarga 

dalam Alquran perspektif 

structural fungsional 

Hayati Nupus, Tesis, 

“Kedudukan Orang 

Tua Perspektif 

Alquran Surat al-

Isrā’ dan Surat 

Luqmān (Studi 

Komparatif antara 

Tafsīr al-Azhār dan 

Tafsīr al-Miṣbāḥ)”, 

(2016) 

Sama-sama meneliti tentang 

keluarga dalam Alquran, namun 

dalam penelitan terdahulu lebih 

spesifik membahas keluarga 

kedudukan orang tua perspektif 

Alquran surat al-Isrā’ dan surat 

Luqmān dengan menggunakan 

studi komparatif antara tafsīr al-

Azhār dan Tafsīr al-Miṣbāḥ”,, 

sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan membahas 

tentang fungsi anggota keluarga 

dalam Alquran perspektif 

structural fungsional 

M. Dzul Fahmi Arif, 

Tesis, “Pola 

Sama-sama meneliti tentang 

keluarga dalam Alquran, namun 
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Hubungan Orangtua 

Anak Keluarga Nabi 

Ibrāhīm dalam 

Alquran dan 

Relevansinya dengan 

Hukum Anak di 

Indonesia”, (2014)  

dalam penelitan terdahulu lebih 

spesifik membahas tentang pola 

hubungan orangtua anak dalam 

Alquran  dengan fokus pada 

kehidupan keluarga Nabi 

Ibrāhīm dan relevansinya dengan 

hukum anak di Indonesia”, 

sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan membahas 

tentang fungsi anggota keluarga 

dalam Alquran perspektif 

structural fungsional 

 

Berdasarkan ringkasan penjelasan dari persamaan dan perbandingan 

dari tiap penelitian sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

seluruh penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian 

terdahulu tema yang pertama lebih fokus pada konsep keluarga secara umum. 

Tema yang kedua lebih fokus pada keluarga sebagai pendidik, yaitu 

pendidikan anak. Tema yang ketiga adalah tema yang paling dekat dengan 

penelitian ini karena lebih fokus untuk mengungkap pola hubungan antar 

anggota keluarga juga terkait kedudukan orang tua terhadap anak namun 

masih belum membahas fungsi dari tiap kedudukan atau struktur dalam 

keluarga yang disebutkan dalam Alquran. Dengan demikian, belum ada karya 

tulis ilmiah yang meneliti kehidupan keluarga yang mengungkap fungsi 

masing-masing anggota keluarga dalam Alquran secara tematis. Sehingga 

dalam penelitian ini, yang menjadi fokus peneliti adalah menganalisis ayat-

ayat yang menjelaskan struktur keluarga menurut Alquran dan distribusi 
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fungsi anggota keluarga dalam Alquran dengan menggunakan teori struktural 

fungsional baik secara langsung maupun tidak langsung, lalu mengkajinya 

secara mendalam berdasarkan penjelasan dalam penafsiran mufassir serta 

akan diungkap bagaimana implikasinya dalam fungsionalisisasi keluarga 

masa kini.  

B. KAJIAN TEORI 

1. Teori Struktural Fungsional  

Teori struktural fungsional juga biasa disebut fungsionalisme 

Struktural merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem 

umum yang menekankan pada pengkajiannya tentang cara-cara 

mengorganisasikan dan mempertahankan system. Struktural fungsional 

atau analisa system pada prinsipnya berkisar pada konsep struktur dan 

konsep fungsi.
43 

Struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam  

sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai 

sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. 

Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal 

fungsi dari elemen-lemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan 

institusi.
44
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Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk 

masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga 

jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan 

terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama 

menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama.  

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan 

manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam 

mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia 

merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat 

dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau 

asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau 

yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang 

merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat 

perkataan ”masih berfungsi” atau ”tidak berfungsi.” Fungsi tergantung 

pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ 

tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan 

sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah 

ditentukan.
45

 

Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran 

penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro 
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maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki 

fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat 

terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu 

mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota 

masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait 

antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme 

struktural adalah keteraturan, ekuilibrium, harmoni dan integrasi. 

a. Asal Usul Teori Struktural Fungsional 

Teori struktural fungsional atau juga biasa disebut 

fungsionalisme Struktural adalah akar dan produk dari pertumbuhan 

masyarakat ilmu pengetahuan. Teori yang dipelopori Auguste Comte 

(1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903) dan dikembangkan oleh 

Durkheim (1858-1917) ini sangat berpengaruh dalam pemikiran 

sosiologis tahun 1940 dan 1950-an, terutama dalam sosiologi 

Amerika. Begitu besar pengaruh perspektif struktural fungsional, 

sehingga hingga dua dekade setelah Perang Dunia II, teori ini 

dikatakan identik dengan sosiologi itu sendiri.
46

 

Teori struktural fungsional muncul dilatar belakangi oleh 

perkembangan masyarakat yang dipengaruhi semangat renaissance. 

Pada saat itu muncul kesadaran baru tentang peran manusia yang 
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semula tidak memiliki otoritas apapun untuk membangun kehidupan 

di dunia. Masyarakat beranggapan bahwa manusia tidak memiliki 

otoritas untuk menjelaskan fenomena dan mengelolanya, karena 

semuanya ditentukan  oleh yang “di atas”.
47

 

Dalam usaha memahami objek kajian sosiologi di antara 

berbagai kelompok di dalam masyarakat, maka dapat menggunakan 

teori dan perspektif atau paradigma yang terdapat dalam ilmu-ilmu 

sosial, sebagai alat analisa untuk memahami objek tersebut, salah 

satunya dengan menggunakan teori struktural fungsional. Secara 

implikatif istilah struktural dan fungsional tidak selalu perlu 

dihubungkan meskipun keduanya biasa dihubungkan, karena 

mempelajari struktur masyarakat juga bisa tanpa memperhatikan 

fungsi atau akibatnya terhadap struktur lain. Begitu pula dapat 

meneliti fungsi berbagai proses sosial yang mungkin tidak mempunyai 

struktur, karena ciri teori struktural fungsional akan selalu 

memperhatikan kedua unsur tersebut.
48

 

Struktural fungsional adalah suatu teori sosial murni yang 

besar (grand theory) dalam ilmu sosiologi yang mengajarkan bahwa 

secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya 

sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial. Pandangan 
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bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian secara 

struktural dimana dalam masyarakat tersebut terdapat berbagai 

sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai 

peran dan fungsi masing-masing, saling berfungsi dan mendukung. 

Jadi, paham fungsionalisme ini lebih menitik beratkan perhatiannya 

kepada faktor masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor 

dan peranan dari masing-masing individu (secara mikro) yang terdapat 

dalam masyarakat tersebut.
49

 

Pada konteks ini, makro berarti luas karena lebih menekankan 

analisisnya pada tatanan sosial (sosial order). Tataran makro terdapat 

dua tradisi pikir yaitu tradisi konsensus dan tradisi konflik. Sedangkan 

pada tataran mikro lebih memfokuskan perhatiannya pada tingkah 

laku terhadap individu dalam hubungan interpesonal. Teori pada 

tingkat makro (struktural) dalam tradisi konsensus lazim dikenal 

dengan teori fungsionalisme struktural atau struktural fungsional,
50

 

sehingga paham fungsionalisme lebih banyak berbicara tentang 

struktur-struktur makro dari masyarakat, lembaga-lembaga ekonomi, 

sosial dan budaya, stratifikasi dan integrasi dalam masyarakat, norma-
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norma, nilai-nilai dan fenomena-fenomena makro lainnya dalam 

masyarakat.
51

 

b. Pendapat Ahli Sosiologi tentang Teori Struktural Fungsional  

Salah satu tokoh utama teori struktural fungsional adalah 

seorang sosiolog Amerika, Talcott Parsons. Parsons mengamati teori 

struktur fungsional berdasarkan tindakan sosial yang dilakukan oleh 

setiap manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Teori 

struktur fungsional Talcott Parsons sangat erat pada empat syaratnya 

yang disingkat dengan AGIL yaitu: pertama adalah Adaptation, pada 

syarat ini, sistem sosial dalam masyarakat harus bisa menghadapi 

sebuah lingkungan yang sifatnya transformasi aktif. Transformasi aktif 

ini biasanya berasal dari sebuah situasi atau keadaan yang dapat 

dimanipulasi sebagai alat agar sebuah tujuan dapat tercapai. Tujuan 

yang ingin dicapai itu merupakan suatu keadaan yang sudah tidak bisa 

atau sulit sekali untuk diubah.
52

  

Kedua, Goal Attainment, pada syarat ini diharuskan ada 

tindakan sosial yang selalu diarahkan pada suatu tujuan khususnya 

tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sebuah kelompok dalam suatu 

sistem sosial. Ketiga, Integration, pada persyaratan ini sebuah 
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integritas anggota pada suatu sistem sosial harus diperhatikan, dengan 

kata lain jika ada anggota yang memiliki sikap intoleransi, maka bisa 

dikeluarkan atau dijauhkan dari suatu sistem sosial. Keempat, Laten 

Pattern Maintenance, pada syarat ini manusia mulai berhenti untuk 

melakukan interaksi sosial dengan orang lain yang dapat disebabkan 

oleh beberapa hal, seperti letih atau malas dan harus patuh pada suatu 

sistem sosial yang berlaku. Dari keempat syarat fungsional pada 

sistem sosial di atas, maka dapat dikatakan bahwa Parsons 

memandang lingkungan sosial terdiri dari lingkungan fisik, sistem 

budaya, tingkah laku dan sistem kepribadian.
53

 

Persyaratan seperti di atas berbeda dengan Robert King Merton 

sebagai tokoh lain yang juga memiliki kontribusi bagi perkembangan 

teori struktural fungsional. Dalam hal ini Merton berupaya 

memusatkan perhatian pada struktur sosial. Merton menyoroti tiga 

asumsi atau postulat itu sebagai berikut; pertama, kesatuan fungsional 

masyarakat merupakan suatu keadaan dimana seluruh bagian dari 

sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau 

konsistensi internal yang memadai tanpa menghasilakan konflik 

berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Kedua, postulat 

fungsionalisme universal, postulat ini menganggap bahwa seluruh 

bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi 
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positif.
54

 Ketiga, postulat indispensability, bahwa dalam setiap tipe 

peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek, material, dan kepercayaan 

memenuhi beberapa fungsi  penting, memiliki sejumlah tugas yang 

harus dijalankan, dan merupakan bagian  penting yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.
55

 

Menurut Merton, struktur yang ada dalam sistem sosial 

adalah realitas sosial yang dianggap otonom, dan merupakan 

organisasi keseluruhan dari bagian- bagian yang saling tergantung. 

Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi. 

Struktur sosial dianalogikan dengan organisasi birokrasi modern, di 

dalamnya terdapat pola kegiatan, hirarki, hubungan formal, dan tujuan 

organisasi.
30

 Paradigma Merton bersifat fungsional, disfungsional, 

dan fungsional universal. Hal ini menjadikan posisi individu 

tergantung pada sistem atau struktur. Struktur yang mempunyai tujuan 

dapat melahirkan fungsi manifes dan fungsi laten. Pada posisi ini, 

Merton lebih banyak melihat hal-hal objektif dengan mengabaikan 

peristiwa-peristiwa yang subjektif. Merton mengkritik bahwa asumsi 

fungsionalisme cenderung konservatif dan lebih terpusat pada struktur 

sosial daripada perubahan sosial. Ia menginginkan adanya 

keseimbangan fungsional. Merton menunjukkan bahwa struktural 
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fungsional memberi tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu 

yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka lebih menunjukkan 

kelakuan nonkonformis ketimbang konformis.  

Hal ini secara implisit memperlakukan individu sebagai pelaku 

yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang 

sebelumnya, sesuai dengan norma- norma atau aturan masyarakat 

individu yang tidak kreatif dalam aktivitasnya karena ia tidak 

independen. Merton lebih moderat karena ia menempatkan aktor 

sebagai entitas yang memiliki kebebasan yang luas untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak sekedar robot yang 

otomatis, yang tindakannya ditentukan oleh struktur. Bagi Merton, 

struktur itu terintegrasi dan norma yang ada mengendalikan perilaku 

individu.
56

 

Teori Merton masih bersifat konservatif yang terpusat pada 

struktur sosial dengan perubahan sosial. Masyarakat terdiri dari 

bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan. Meskipun teori 

Merton merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih 

awal, tetapi masih tetap saja menekankan kesatuan, stabilitas dan 

harmoni sistem sosial. Kenyataan menunjukkan bahwa fungsionalisme 

struktural cenderung menjadi suatu teori yang bersifat konservatif. 
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c. Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim 

Dalam teori struktural fungsional ini, Durkheim 

mengungkapkan bahwa warga yaitu sebuah kesatuan dimana di 

dalamnya terdapat proses-proses yang dibedakan. Bagian-bagian dari 

sistem tersebut memiliki fungsi masing-masing yang membuat sistem 

dijadikan seimbang. Proses tersebut saling interdependensi satu sama 

lain dan fungsional, sehingga benarlah jika ada yang tidak berfungsi 

karenanya maka akan merusak keseimbangan sistem. Durkheim 

berpendapat bahwa pemegang peran dalam proses sosialisasi, seleksi 

dan distribusi peran-peran sosial yang terlibat jauh pada struktur sosial 

yaitu distribusi peran-peran dalam masyarakat. Durkheim memahami 

masyarakat dengan beberapa perspektif (pokok pikirannya) antara lain 

adalah 1) setiap masyarakat secara relatif bersifat langgeng, 2) setiap 

masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik, 

3) setiap elemen di dalam suatu masyarakat memiliki 1 fungsi yaitu 

menyumbang pada bertahannya sistem itu dan 4) setiap struktur sosial 

yang berfungsi didasarkan pada konsensus nilai antar para 

anggotanya.
57

 

Durkheim memandang masyarakat sebagai keseluruhan 

organisasi yang memiliki realitas tersendiri dan memiliki seperangkat 
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kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh 

bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar tetap normal dan 

menjadi langgeng. Jika kebutuhan tidak terpenuhi maka akan terjadi 

keadaan yang patologis yang menunjuk pada ketidak seimbangan 

social. Oleh sebab itulah fungsionalisme selalu mengedepankan 

masalah ketertiban sosial ada tiga asumsi yang dianut oleh 

fungsionalisme yaitu: 1) realitas sosial dianggap sebagai suatu system, 

2) proses sistem hanya dapat dimengerti dalam hubungan timbal balik 

antar bagian-bagian, 3) suatu sistem terikat dengan upaya 

mempertahankan integrasi.
58

 

Teori struktural fungsional pada dasarnya menginginkan 

masyarakat hidup dalam suasana damai dan stabil yang diikat oleh 

nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Teori fungsionalisme 

Durkheim sangat dipengaruhi oleh konsep organisme dari Comte. 

Dalam hal ini durkheim mengajukan asumsi bahwa 1) masyarakat 

harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-

bagian yang tidak dapat dipisahkan, 2) bahwa bagian-bagian suatu 

sistem berfungsi untuk memenuhi kepentingan sistem secara 

menyeluruh, 3) kepentingan fungsional dipergunakan dalam kondisi 

normal dan patologis untuk mencegah keadaan yang abnormal.
59
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Durkheim berpendapat bahwa dalam suatu sistem masyarakat 

akan muncul adanya bahaya atau gangguan, untuk itu diperlukan 

Analisis untuk mencari sebab-sebab terjadinya suatu fenomena 

berdasarkan tujuannya. Durkheim memberikan prioritas pada analisis 

yang menyeluruh terhadap keadaan masyarakat dan memandang 

bagian-bagiannya mempunyai konsekuensi untuk mencari keadaan 

yang normal di samping adanya bahaya atau gangguan untuk 

mencapai tujuan. 

Durkheim Melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan 

organisasi yang memiliki realitas secara mandiri. Keseluruhan itu 

memiliki kebutuhan tertentu dan harus dipenuhi oleh bagian-bagian 

yang menjadi anggotanya agar tetap menjadi langgeng, utuh, terjaga 

dan tetap normal. Jika kebutuhan tidak dapat terpenuhi maka akan 

berkembang keadaan yang patologis. Kebutuhan sekunder dalam hal 

ini sangatlah penting misalnya kebutuhan pangan sandang dan papan.  

Jika kebutuhan sekunder tidak dapat terpenuhi maka dapat 

menimbulkan fluktuasi yang sangat keras, maka pada bagian ini akan 

dapat mempengaruhi bagian yang lain dari sistem itu dan akhirnya 

sistem sebagai keseluruhan. Para fungsionalis menyebut keadaan 

normal sebagai equilibrium atau sebagai suatu sistem yang seimbang 
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sedang keadaan patologis menuju pada keseimbangan sedang keadaan 

patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan social.
60

 

Fungsionalisme mempunyai pendapat bahwa suatu fakta 

sosial terjadi karena adanya kebutuhan akan ketertiban sosial. Oleh 

karena itu suatu sistem sosial dapat diprogramkan guna memenuhi 

memenuhi tujuan-tujuan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu sehingga 

mempunyai fungsi dalam membangun unsur unsur-unsur masyarakat 

dan kebudayaan. Durkheim memandang dan memperlakukan faktor-

faktor sosial itu tidak hanya sebagai seperangkat fakta eksternal yang 

dipertimbangkan individu tetapi sebagai seperangkat ide kepercayaan 

nilai dan pola normatif yang dimiliki individu secara subjektif bersama 

orang-orang lain dalam kelompoknya atau masyarakat keseluruhan. 

Menurut pandangan struktural fungsional, di dalam setiap 

masyarakat selalu terdapat tujuan dan prinsip tertentu. Sistem nilai 

tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan 

berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus merupakan 

unsur yang menstabilisasi hukum itu sendiri. 

Dari pemaparan tentang teori Struktural Fungsional Emile 

Durkheim di atas, jika diaplikasikan dalam kehidupan keluarga maka 

terdapat kesinambungan karena dalam bahtera rumah tangga juga 
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memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda, dengan demikian 

teori ini digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis kisah 

keluarga dalam Alquran yang menggambarkan figur orang tua dan 

anak berdasarkan struktur dan fungsi-fungsinya, baik yang tergambar 

secara langsung maupun tidak langsung dalam Alquran. 

d. Teori Struktural Fungsional dalam kehidupan keluarga 

Sebagai asumsi dasar dalam teori struktural fungsional 

adalah pertama, bahwa masyarakat selalu mencari titik 

keseimbangan. Kedua, masyarakat memerlukan kebutuhan dasar agar 

titik keseimbangan terpenuhi. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan 

dasar, maka fungsi-fungsi harus dijalankan, dan keempat, untuk 

memenuhi semua ini maka harus ada struktur tertentu demi 

berlangsungnya suatu keseimbangan.
61

 

Prasyarat dalam teori struktural fungsional menjadikan suatu 

keharusan yang harus ada agar keseimbangan sistem tercapai, baik 

pada tingkat keluarga maupun tingkat masyarakat. Persyaratan 

struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, 

yaitu meliputi: (1) Diferensiasi peran yaitu alokasi peran/ tugas dan 

aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga, (2) Alokasi solidaritas 

yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga, (3) Alokasi 

ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota 
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keluarga untuk mencapai tujuan keluarga, (4) Alokasi politik yang 

menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga, dan (5) Alokasi 

integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/ tehnik sosialisasi 

internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada 

setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang 

berlaku.
62

 

Aplikasi teori struktural fungsional dalam lembaga keluarga,
63

 

dapat disimpulkan sebagi berikut: 

1) Berkaitan dengan pola kedudukan dan peran dari anggota 

keluarga tersebut, hubungan antara orangtua dan anak, ayah 

dan ibu, ibu dan anak. 

2) Setiap masyarakat mempunyai peraturan-peraturan dan 

harapan- harapan yang menggambarkan orang harus 

berperilaku. 

3)  Keluarga terdiri atas suami-istri beserta anak-anak. 

2. Fungsi Keluarga dan Pergeseran Fungsi Keluarga 

a. Fungsi Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam 

membentuk kepribadian. Oleh karena itu, keluarga menjadi faktor 

terpenting bagi pembentukan perilaku dan sikap anak baik dalam segi 
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kepribadian, sosial maupun emosional. Pengasuhan orang tua yang 

penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik 

agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang 

sangat mendukung untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan 

anggota masyarakat yang baik.
64

 

Fungsi keluarga secara sosiologis menggambarkan seperangkat 

perilaku inter personal, sifat kegiatan yang berhubungan dengan 

individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peran individu dalam 

keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, 

kelompok dan masyarakat. Pengembangan keluarga yang berkualitas 

dan sejahtera ini ditunjukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan 

spiritual dan material sehingga dapat menjelaskan fungsi keluarga 

secara optimal. Menurut Soelaeman fungsi-fungsi keluarga adalah 

sebagai berikut: 

1) Fungsi Edukasi   

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan 

dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta 

pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Fungsi edukasi ini 

tidak hanya sekedar menyangkut pelaksanaannya, melainkan juga 

menyangkut pola penentuan dan pengukuhan landasan yang 
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mendasari pendidikan itu, pengarahan dan perumusan tujuan 

pendidikan, perencanaan dan pengelolaan, pengayaan wawasan 

dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan pendidikan.
65

  

Pelaksanaan fungsi edukasi merupakan suatu bentuk 

realisasi tanggung jawab yang harus dipikul orangtua karena 

keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. 

Dikatakan utama karena dalam keluarga anak banyak 

menghabiskan waktu bersama anggota keluarga yang lain, karena 

sejak anak dilahirkan kebumi ini, maka mulai itulah dia mengenal 

dan belajar sesuatu dari keluarga.
66

 

2) Fungsi Sosialisasi 

Dalam fungsi sosial ini keluarga berperan sebagai 

penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan 

norma-norma sosial sehingga kehidupan di sekitarnya dapat 

dimengerti oleh anak-anak dan pada gilirannya anak dapat 

berfikir dan mengerti terhadap lingkungannya. Dengan demikian, 

anak akan mampu menyiapkan dirinya agar dapat menempatkan 

diri sebagai pribadi yang mantap dalam masyarakat dan 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang konstruktif.
67

 

3) Fungsi Proteksi  
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Fungsi proteksi hakikatnya adalah menjaga, memelihara 

dan melindungi anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan 

negatif yang mungkin timbul. Disamping itu perlindungan 

secara mental dan moral serta perlindungan yang bersifat fisik bagi 

kelanjutan hidup orang-orang yang ada dalam keluarga itu. 

Dengan demikian setiap anggota keluarga akan merasa terlindungi 

dari pengaruh yang tidak baik yang mungkin mengancamnya 

sehingga akan selalu merasa aman.
68

 

4) Fungsi Afeksi   

Anak bisa merasakan atau menangkap suasana perasaan 

yang melingkupi orang tuanya pada saat melakukan 

berkomunikasi. Kehangatan yang terpancar dari aktivitas gerakan, 

ucapan mimik serta perbuatan orangtua merupakan hal yang 

sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan dalam keluarga. 

Oleh karena itu, orang tua dalam memahami dan bergaul dengan 

anak hendaknya memahami, menangkap dan turut merasakan apa 

yang anak rasakan serta bagaimana kesan atau persepsi anak 

tentang orang tua.
69

 

5) Fungsi Religius 
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Keluarga berkewajiban untuk mengikut sertakan anak dan 

anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya 

bukan hanya mengetahui kaidah-kaidah agama saja, tetapi untuk 

menjadi insan yang beragama sehingga menjadi anggota keluarga 

yang sadar bahwa hidup hanyalah untuk mencari ridha-Nya. 

Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan fungsi pendidikan, sebab 

keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan agama 

anak.
70

 

6) Fungsi Ekonomis 

Fungsi ekonomis ini berkaitan dengan pencarian nafkah, 

perencanaan pembelanjaan serta pemanfaatannya. Dalam 

mendidik anak, keluarga dengan fungsi ekonomisnya perlu 

diperhatikan karena jika tidak seimbang dalam mengelola maka 

akan berakibat pula pada perkembangan anak dan pembentukan 

kepribadian anak.
71

 

7) Fungsi Rekreatif 

Dalam menjalankan fungsi ini keluarga harus menjadi 

lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah ceria, hangat, dan 

penuh semangat dan jauh dari ketegangan batin bagi anak-anak 

maupun anggota keluarganya. Suasana kreatif dialami oleh anak 

                                                           
70

 Ulfiah, Psikologi Keluarga; Pemahaman Hakikat Keluarga…, 8. 
71

 Ulfiah, Psikologi Keluarga; Pemahaman Hakikat Keluarga…, 9. 



49 

 

dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga 

itu terdapat perasaan damai, dan pada saat-saat tertentu 

memberikan perasaan bebas dari tekanan. Hal ini akan 

memberikan rasa saling memiliki dan kedekatan antara tiap 

anggota keluarga.
72

 

8) Fungsi Biologis 

Keluarga sebagai suatu organisme fungsi biologis, fungsi 

ini memberi kesempatan hidup pada setiap anggotanya. 

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar dapat memelihara 

kehormatan serta menjaga martabat manusia, juga untuk 

memenuhi hubungan seksual dan untuk memperoleh keturunan. 

Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia 

dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan 

yang diakui bersama.
73

  

b. Pergeseran Fungsi Keluarga 

Munculnya masalah disfungsi peran keluarga merupakan 

gejolak kehidupan yang disebabkan adanya perubahan sosial di 

masyarakat. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran 

fungsi dan peran keluarga itu sendiri. Menurut Ogburn, adanya 

perubahan dalam fungsi keluarga memperlihatkan secara detail 
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statistik bahwa aktifitas di dalam keluarga seperti ekonomi, 

perlindungan, pendidikan dan agama telah beralih secara pesat kepada 

badan-badan di luar keluarga. Tidak ada masyarakat yang tidak 

mengalami perubahan, walaupun dalam taraf yang paling kecil 

sekalipun, masyarakat yang di dalamnya terdiri dari beberapa individu 

akan selalu berubah. Seperti di dalam fungsi-fungsi keluarga yang 

semakin mengalami perubahan yang terjadi di masyarakat.
74

 

Anggapan umum bahwa teknologi dan industrialisasi 

merupakan faktor utama terjadinya pergeseran peran dan fungsi 

keluarga. Menurut Ogburn bahwa penggerak utama perubahan sosial 

adalah teknologi. Dalam teorinya tentang perubahan keluarga, Ogburn 

memandang bahwa keluarga modern telah kehilangan fungsinya 

karena adanya industrialisasi. Industrialisme modern telah 

memberikan wanita lebih banyak kebebasan ekonomi, tetapi tidak 

melepaskan mereka dari tugas-tugas rumah tangga.
75

  

Seorang ibu yang bekerja cenderung merasakan adanya ikatan 

yang kuat terhadap anak-anaknya sehingga berusaha menghindari 

membebani mereka dengan pekerjaan rumah tangga. Selain itu juga 

berusaha mengalihkan kompensasi rasa mentelantarkan anak-anaknya 
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dengan melindungi mereka dan memecahkan kesulitan yang mereka 

hadapi. Hal ini menyebabkan anak menjadi bermanja-manja dan 

menujukkan kemampuan yang lebih rendah. Sehingga mereka akan 

kesulitan bila menghadapi persoalan yang rumit. Anak-anak tersebut 

cenderung tidak dapat menyesuaikan diri sehingga menghadapinya 

dengan cara-cara mengalihkan permasalahan ke hal-hal yang kurang 

baik.
76

 

Secara umum telah terjadi pergeseran peran dan fungsi 

keluarga dalam sebagian masyarakat saat ini. Dari beberapa kasus 

yang ditemukan ada beberapa peran dan fungsi keluarga yang telah 

mengalami pergeseran. Peran dan fungsi keluarga tersebut antara 

lain:
77

  

1) Fungsi Edukasi 

Keluarga seharusnya menjadi tempat pendidikan utama 

bagi anaknya, kemudian tanggung jawab edukasi ini berpindah 

pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal atau orang 

lain yang dianggap orang tua mempunyai kapabilitas dalam hal 

tersebut. Dengan kata lain, fungsi keluarga sekarang dalam 

pendidikan sekolah dan pendidikan moral tidaklah sebesar 

tanggung jawab keluarga pada masa lalu. Termasuk pendidikan 
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moral bagi anak-anak, sekarang sudah lebih banyak diserahkan ke 

sekolah-sekolah ataupun pesantren.
78

 

2) Fungsi Sosialisasi 

Fungsi sosialisasi ini berperan untuk mendidik anak mulai 

dari awal sampai pertumbuhan anak terbentuk kepribadian. Anak-

anak harus mendapat sosialisasi oleh orang tuanya tentang nilai-

nilai apa yang dibolehkan dan tidak boleh, apa yang baik dan tidak 

baik, apa yang pantas dan tidak pantas dan sebagainya. Karena 

kesibukan orang tua terkadang mereka lalai dalam memberikan 

sosialisasi kepada anaknya. Bahkan mereka cenderung 

menyerahkan pada lembaga yang lain seperti sekolah. Sementara 

anak hanya dalam waktu terbatas berada di sekolah, selebihnya 

mereka cenderung mencari dari lingkungannya bahkan dari media 

massa.
79

 

3) Fungsi Proteksi  

Fungsi proteksi dalam arti bahwa keluarga berfungsi untuk 

melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang 

dapat mengancam kelangsungan hidup dan keberadaan suatu 

keluarga. Fungsi proteksi atau perlindungan telah beralih kepada 

instansi atau lembaga kepolisian dan lembaga keamanan, untuk 
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melindungi masyarakat dan menciptakan keamanan, departemen 

kesehatan memberikan perlindungan penyakit, badan-badan 

keamanan negara dan beserta program pemerintah yang bertujuan 

melindungi keselamatan masyarakat umum. Sehingga fungsi 

proteksi sekarang telah berganti pada lembaga atau instansi 

terkait.
80

 

4) Fungsi Afeksi  

Fungsi afeksi (kasih sayang) semakin memudar, karena 

dalam proses perkembangan anak menuju dewasa akan mencari 

kesenangan di luar keluarga. Selain itu, Intesitasi kasih sayang 

antara suami dan istri berkurang disebabkan kurangnya 

pertemuan keduanya pada siang hari. Bagi keluarga yang suami 

dan istri bekerja di luar rumah, menyebabkan kasih sayang 

kepada anak-anak menjadi kurang berkualitas. Keadaan ini dapat 

dinetralisir oleh adanya kesamaan pandangan untuk saling 

memaklumi dalam menjalani kehidupan keluarga. Perubahan 

fungsi kasih sayang keluarga sebagai akibat  dari perubahan 

pola interaksi sosial dan kompetesi ekonomi yang terjadi di 

masyarakat. Keluarga melakukan respons, adaptasi, dan 

harmonisasi denga lingkungan sosial yang lebih besar, yakni 
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perubahan sosial pada masyarakat.
81

  

5) Fungsi Religius 

Tradisi keagamaan keluarga mengalami perubahan tradisi 

yang signifkan. Pendidikan keagamaan lainnya dilakukan melalui 

sekolah dan madrasah serta pondok pesantren dimana anak 

disekolahkan. Fungsi keagamaan keluarga saat ini telah 

mengalami regresitas secara dramatis. Masyarakat telah 

menjadikan hidupnya lebih berorientasi kepada upaya mencari 

kebahagiaan materi, yang pada sisi lain telah mengurangi kekuatan 

agama dalam kehidupannya.
82

 

6) Fungsi Ekonomis 

Fenomena perubahan fungsi ekonomi dalam rumah 

tangga, disebabkan oleh sistem industri yang semakin meningkat 

telah berpengaruh pada sistem produk dalam rumah tangga. 

Sebagai lembaga sosial yang dinamis dalam sistem sosial yang 

lebih besar, maka perubahan fungsi ekonomi dalam keluarga 

adalah bagian dari upaya penyesuaian sosial budaya atas 

perubahan yang terjadi di luar keluarga. Tidak ada pembagian 

kerja yang kaku antara suami, istri, dan anak- anak. Perubahan 

yang nyata terlihat dalam aktivitas keluarga yang kurang 
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mempergunakan alat masaknya. Hal ini semakin meringankan 

pekerjaan ibu rumah tangga dan merupakan indeks perubahan-

perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan pekerjaan domestic di 

rumah.
83

 

7) Fungsi Rekreatif  

Karena berkurangnya kuantitas dan kualitas pertemuan 

dalam keluarga, maka keluarga bukan lagi menjadi tempat rekreasi 

bagi anggotanya. Dimana keluarga menjadi tempat bertemu, 

bercengkrama, berbagi pekerjaan, masalah maupun afeksi untuk 

meringankan beban fisik dan psikologis.
84

  

8) Fungsi Biologis 

Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, fungsi 

reproduksi dalam keluarga mengalami perubahan signifikan. 

Secara eksistensional, fungsi tersebut tetap ada, tetapi dalam hal 

pengembangan keturunan, secara kuantitatif menjadi terbatas. 

Upaya pembatasan kelahiran anak lebih didasari oleh upaya 

memperhatikan sisi kualitas hidup, masa depan anak, dan untuk 

kehidupan keluarga yang lebih baik. Pembatasan jumlah kelahiran 

anak, tidak hanya terjadi hanya keluarga kurang mampu saja, 

tetapi juga merupakan fenomena kehidupan keluarga pada 
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masyarakat kota. Orientasi material lebih menjadi dasar prinsip 

pada pembatasan fungsi reproduksi dalam keluarga.
85

 

2 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan 

antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin 

diteliti. Hal yang perlu diperhatikan bahwa kerangka konseptual bukan 

merupakan kerangka pemecahan masalah, karena ini lebih merupakan cara 

kerja dalam penelitian.
86

 Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas maka penelitian ini diawali dengan 

membahas struktur keluarga dalam Alquran, kemudian difokuskan struktur 

                                                           
85

 Samsuddin, Sosiologi Keluarga…, 90-91. 
86

 Miftah Arifin, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 31. 

Keluarga dalam 

Alquran 

Fungsi Suami/ Ayah 

 

Fungsi Istri/ Ibu 

 

Fungsi Anak 

 

Fungsi Anggota keluarga dalam Alquran 

 

 

 

Fungsi Orang Tua 

Teori Struktural Fungsional 

 

 

 



57 

 

keluarga inti serta fungsi masing-masing anggota keluarga inti pada 

penjelasan Alquran meliputi fungsi orang tua yang meliputi suami atau ayah 

dan istri atau ibu, serta fungsi anak. Dengan demikian akan ditemukan fungsi 

tiap anggota keluarga inti yang terdapat dalam Alquran kemudian dianalisis 

menggunakan teori sosiologi struktural fungsional. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Struktur Keluarga dan Fungsi Anggota Keluarga dalam Alquran 

1. Struktur Keluarga dalam Alquran 

Istilah keluarga dalam bahasa arab menggunakan kata al-Usrah yang 

berasal dari kata al-Asru. Secara etimologis al-Asru bermakna al-Qayd yaitu 

ikatan dan belenggu.
87

 Mengidentifikasi makna keluarga dalam Alquran 

dengan kata al-Usrah maka tidak akan ditemukan, karena Alquran 

menggunakan kata al-Ahl, al-Arhām, al-Qurbā,„asyīrah yang memiliki arti 

ahli Rumah, keluarga dan family.
88

 Alquran menggunakan kata al-Ahl untuk 

menjelaskan istilah keluarga, karena keluarga dalam perspektif Alquran 

adalah sebuah ikatan dengan tanggung jawab yang diambil secara suka rela 

yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dengan tujuan mendapatkan 

perlindungan, mencari ketenangan dan ketentraman.
89

 

Dalam sebuah keluarga juga terdapat struktur sebagaimana dalam 

kehidupan masyarakat, pada umumnya struktur dalam keluarga hanya 

memiliki tiga posisi sosial yaitu suami-istri, ibu-ayah dan anak kandung. 

Sedangkan Membahas struktur keluarga dalam Alquran, tidak lepas pada 

sebab terbentuknya keluarga itu sendiri yaitu karena factor fungsi reproduksi. 

Pada fungsi reproduksi ini, Alquran lebih cenderung pada format keluarga inti 
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(Nuclear Family), karena tidak dibenarkan seorang laki-laki melakukan hal 

itu kepada kerabat dekat masing-masing pasangan selain suami istri sendiri. 

Selain itu, manusia juga membutuhkan pasangan untuk berbagi yang saling 

melengkapi dan mencintai, dimana hal ini tidak mungkin didapatkan kecuali 

dalam keluarga inti,
90

 sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Rūm (30): 21 

disebutkan; 

َنُكْم مََّودًَّة وََّرْْحَةً  ْوالَِّتْسُكن ُ  اَْزَواًجا اَنْ ُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  اَنْ َوِمْن ٰاٰيِتو  َها َوَجَعَل بَ ي ْ  اِلَي ْ

 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan dari 

jenis kamu sendiri. Maksud dari kata  أنفسكن dapat dilihat penggunaannya pada 

surah al-Nisā‟(4): 1 bahwa Allah menciptakan pasangan dari nafs wāhidah, 

mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaklah menyatu, yakni 

menyatu dalam hati dan perasaannya, menyatu dalam langkah dan geraknya 

dan menyatu dalam cita dan harapannya. Maksud dari kalimat ini tidak lain 

adalah menyatu dalam sebuah rumah tangga, keluarga.
91

  

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa terbentuknya sebuah 

keluarga oleh karena adanya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Selain 

itu, terbentuknya keluarga inti juga karena faktor ikatan darah yaitu lahirnya 

seorang anak keturunan. Adanya anak dalam sebuah keluarga adalah tercipta 
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dari hasil fungsi reproduksi ayah dan ibunya.
92

 Hal ini sebagaimana juga 

disebutkan dalam pangkal surah an-Nisā‟(4): 1; 

رًا وَِّنَساءً  ُهَما رَِجاًًل َكِثي ْ َو الَِّذْي َتَساَءُلْوَن بِو  َوَبثَّ ِمن ْ  اَم َواًْلَْرحَ َوات َُّقوا اللّٰ

Ayat di atas kembali menegaskan bahwa Allah menciptakan suami 

istri sebagai pasangan, karena dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 

banyak laki-laki dan perempuan.
93

 Dalam ayat ini terdapat kata أرحام yaitu 

bentuk jama‟ dari kata رحن yang mempunyai arti peranakan atau sebuah 

wadah yang menjadi tempat tumbuh kembang janin. Anggota tubuh tersebut 

disebut dengan rahim karena hubungan yang disebabkan olehnya 

mengharuskan adanya sikap saling mengasihi (rahmah) antara satu dengan 

yang lain, karena seorang ibu mengandung anaknya dengan penuh kasih 

sayang. Allah mewahyukan kalimat al-Arhām untuk mengingatkan agar sadar 

akan kesatuan tali keturunan manusia. Hal inilah yang juga dimaksudkan 

sebagai keluarga inti, karena anak adalah buah hati ayah ibunya.
94

  

Kembali kepada kata rahim yang dimaksudkan sebagai tempat janin, 

karena أرحام juga mempunyai akar kata yang sama dengan حوتر . Disebut 

sebagai tempat janin dengan kata rahim berarti menunggukkan betapa 
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pekatnya cinta kasih antara ibu dan anak, bahkan hubungan itu telah 

terbentuk, sejak anak masih dalam kandungan ibu.
95

 

Kalimat al-Arhām juga termaktub dalam Alquran surah al-Ahzāb (33): 

6 yang menyebutkan keutamaan kerabat dari ikatan darah; 

ِو ِمَن اْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمٰهِجرِْيَن ِاًلَّ   إٰلاَْن تَ ْفَعُلْوا  َواُولُوا اًْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم اَْوٰٰل بِبَ ْعٍض ِفْ ِكٰتِب اللّٰ

ُكْم مَّْعُرْوفًا   اَْولَِياىِٕ

Ayat di atas menunjukkan lebih utamanya ulul arhām yang juga 

didefinisikan sebagai “sanak kerabat meskipun tidak termasuk dalam 

kelompok „aṣabah. Maksudnya adalah sekelompok ahli waris yang tidak 

mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan pewarisnya, melainkan 

memperoleh dari sisa harta setelah diambil oleh ashābul furūḍ (sekolompok 

ahli yang mempunyai bagian yang telah ditentukan oleh Alquran dan hadis) 

dan juga tidak termasuk dalam ashābul furūḍ, contohnya seperti anak 

perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuannya paman (saudara 

laki-lakinya ayah).
96

 

Dari penjelasan di atas dipahami, bahwa keluarga itu sendiri 

terbentuk karena faktor fungsi reproduksi yang lebih cenderung pada format 

keluarga inti (ayah, ibu dan anak). Juga terdapat pula faktor fungsi sosial, 

sebagaimana makna ulul arham tidak hanya diartikan sebagai keluarga inti 
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antara ayah, ibu dan anak, namun juga diartikan sebagai kerabat sedarah dari 

rahim yang sama meskipun termasuk dalam format keluarga besar (extended 

family). Terbentuknya keluarga besar sebab faktor sosial, karena kerabat 

dalam keluarga besar biasanya untuk menjaga solidaritas dan menyambung 

silaturrahim antar generasi sedarah meskipun dalam lingkup yang lebih besar 

dari pada keluarga inti.
97

 

 Hal ini sebagaimana sebelumnya dibahas dalam pembagian warisan 

yang ditetapkan dalam Alquran. Terlihat pada konsep pembagian warisan 

yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga inti, tetapi juga 

keluarga besar yang secara khusus telah ditetapkan dalam Alquran. Allah 

menjelaskan perihal ini dalam surah al-Nisā‟(4): 8 dan juga pada ayat 11 serta 

12.
98

  

Perihal keluarga besar, Alquran juga menggunakan kata al-Qurbā 

yaitu dengan diberi sandaran Dha, Dhawī, Ulī, atau yang semacamnya. 

Dengan Iẓāfah sebagai sandaran atau tambahan tersebut, menurut para ahli 

bahasa kandungan dari kata al-Qurbā itu menjadi makna kekerabatan 

(keluarga besar) atau kedekatan pada nasab (garis keturunan).
99

 Selain kata al-

Qurbā, Alquran juga mesdeskripsikan keluarga besar dengan menggunakan 

kata „asyīrah. Di dalam Alquran„asyīrah digambarkan bukan hanya sekedar 
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keluarga inti saja yaitu suami-istri dan anak, melainkan lebih luas dari pada 

itu, meskipun tidak bisa dipastikan berapa nominal dalam „asyīrah.
100

 

Demikian penjelasan di atas berdasarkan terbentuknya struktural 

dalam sebuah keluarga yaitu terbagi menjadi dua, keluarga besar dan keluarga 

inti. Namun jika dibahas secara detail mengenai struktur keluarga dalam 

Alquran, pembahasan ini hanya terbatasi pada keluarga dalam lingkup kecil 

saja yakni keluarga inti (nuclear family). Dalam Alquran, ayat yang 

membahas mengenai struktur keluarga terdapat pada surah al-Nisā‟ (4): 34.  

ُو بَ ْعَضُهْم َعٰلى بَ ْعضٍ   اَلرَِّجاُل قَ وَّاُمْوَن َعَلى النَِّساِء ِبَا َفضََّل اللّٰ

Dalam ayat di atas terdapat kata al-Rijāl yang merupakan bentuk 

jama‟ dari kata al-Rajul bermakna laki-laki sedangkan lawannya adalah al-

Nisā‟ yang merupakan bentuk plural dari kata al-Mar‟ah yang berarti wanita. 

Selanjutnya kata qawwāmūn adalah bentuk jama‟ qawwām yang berasal dari 

kata qāma. Seseorang yang melaksanakan tugas dan atau sesuai apa yang 

diharapkan darinya dinamai sebagai qāim, jika seorang laki-laki atau suami 

melaksanakan tugas itu dengan sesempurna mungkin, berkesinambungan dan 

berulang-ulang maka ia dinamai qawwāmūn sejalan dengan makna kata al-

Rijāl yang berarti banyak lelaki atau suami. Ayat ini menjadi bukti bahwa, 
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seorang suami harus qawwām terhadap istrinya, yaitu diartikan sebagai 

pemimpin, karena dalam lembaga rumah tangga harus ada pimpinannya.
101

 

Ayat ini juga menjelaskan bahwa laki-laki atau suami menjadi 

pemimpin bagi perempuan atau istri. Dalam ayat ini juga dijelaskan alasan 

suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya sebab lantaran Allah telah 

melebihkan mereka sebagian laki-laki, atas sebagian lain, yaitu perempuan.
102

 

Kalimat (  ُ
َل للّاٰ ض  بَْعَضهُْن َعٰلى بَعْ  بَِوا فَضَّ ) menegaskan masing-masing memiliki 

keistimewaan, tetapi keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas 

kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Di sisi 

lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya 

sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lekaki atau suaminya serta 

lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak. Dari 

segi kemampuan dalam memimpin keluarga, kodratnya dimiliki oleh seorang 

suami, dan istri mematuhi perintahnya dalam hal-hal yang tidak bertentangan 

dengan ajaran agama serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri.
103

  

2. Fungsi Anggota Keluarga dalam Alquran 

Sebuah keluarga dalam kehidupan rumah tangga, secara fungsional 

setiap anggotanya memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya. Demikian di dalam Alquran juga dijelaskan 

mengenai fungsi setiap anggota keluarga tersebut, namun akan dibatasi pada 
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fungsi anggota keluarga yang secara struktural termasuk dalam keluarga inti 

sebagaimana berikut: 

a. Fungsi Ayah/Suami dalam Alquran 

Di dalam Alquran, term yang digunakan untuk mengungkapkan 

makna ayah diantaranya; pertama yaitu al-Wālid, disebutkan sebanyak 20 

kali dalam Alquran dengan bentuk tunggal dan tathniyah (bermakna ayah 

ibu). Kata al-Wālid bermakna khusus pada ayah biologis.
104

 Kedua, yaitu 

al-Ab, di dalam Alquran disebutkan untuk merujuk pada ayah, kakek 

bahkan paman. Kata al-Ab dalam bentuk mufrad disebutkan 12 kali 

bermakna ayah secara khusus, sedang dalam bentuk jamak bermakna 

kakek atau nenek moyang.
105

 Ketiga, yaitu al-Rijāl, di dalam Alquran 

disebutkan bermakna ayah, suami, maupun kaum lekaki secara umum.
106

 

beberapa fungsi ayah dalam kehidupan keluarga telah dijelaskan 

baik tersurah maupun tersirat, di antaranya sebagaimana berikut: 

1) Fungsi Edukasi 

Di dalam Alquran ayah berfungsi sebagai edukator atau pendidik, 

karena ayah tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga melainkan juga 

dituntut untuk terlibat dalam pendidikan anaknya. Fungsi edukasi oleh 
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seorang ayah di dalam Alquran tergambar jelas pada sosok Luqmān di 

antaranya terdapat pada surah Luqmān (31): 13;  

  يَِعظُو َوُىوَ َوِاْذ قَاَل لُْقٰمُن ًِلبِْنو 

Dalam ayat ini terdapat kata ya‟iẓuhū yang diambil dari kata wa‟ẓ 

yaitu menasehati dengan berbagai kebajikan melalui cara yang menyentuh 

hati. Ada juga yang mengartikannya sebagai ucapan yang mengandung 

peringatan atau ancaman. Penyebutan kalimat ini sesudah kata “dia 

berkata” untuk memberi gambaran tentang bagaimana perkataan itu ia 

sampaikan, yakni mengingatkan namun dengan penuh kasih sayang. Kata 

ini juga mengisyaratkan bahwa nasihat itu dilakukan dari saat ke saat, 

sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja masa yang akan datang pada 

kata ya‟iẓuhū. Dalam ayat ini pula, Allah menggambarkan sosok ayah  

yang bernama Luqmān, ia selalu menasehati dan mengajarkan anaknya.
107

 

Kemudian Luqmān melanjutkan nasehatnya dalam surah Luqmān 

(31): 16 sebagaimana berikut: 

بُ ََنَّ اِن ََّها َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل فَ َتُكْن ِفْ َصْخرٍَة اَْو ِِف السَّٰمٰوِت اَْو ِِف اًْلَْرِض  ِاْن َتُك ِمثْ َقالَ  ي ٰ

رٌ  َو َلِطْيٌف َخِبي ْ ُو ِانَّ اللّٰ  يَْأِت ِِبَا اللّٰ
Luqmān melanjutkan nasihat kepada anaknya, “Wahai anakku, 

sesungguhnya jika ada sesuatu” yang dimaksud di sini adalah suatu 
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amalan dan usaha atau suatu kebajikan, “Sebesar biji sawi dari dalam 

batu”, biji sawi ialah amat halus, sehingga apabila biji sawi terletak di 

dalam batu, maka tak ada orang yang dapat melihatnya. “Ataupun di 

semua langit” terletak jauh di salah satu dari pada langit yang tujuh 

tingkat, “ataupun di bumi” tersembunyi di bumi manapun. Tidak ada 

orang yang tahu, tidak ada orang yang peduli, karena sebesar biji sawi 

sangatlah halus, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sebab manusia 

tidak ada yang mengetahui setiap amal kita melainkan Allah yang 

mengetahui, sebab Allah Maha Mengetahui.
108

  

Dari penjelasan makna nasehat inilah yang menjadi sebab 

Luqmān mengajarkan pada anaknya bahwa hendaknya berharap 

penghargaan dari Allah semata, karena hanya Allah yang dapat menilai 

dan menghargainya, meskipun sebesar biji sawi yang sangat kecil tidak 

ada yang lepas dari perhitunganNya dan keadilan-Nya, karena Allah  

Maha Teliti dan semua makhluknya berada dalam pantuan-Nya.
109

 

Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa Luqmān juga mendidik 

anaknya untuk senantiasa hanya mengharap kepada Allah atas semua 

amalnya, karena dengan seperti itu akan teguh hubungan batin seorang 

hamba yang selalu mengharap penghargaan dari Tuhannya bukan karena 

ingin terlihat amalnya oleh manusia. Demikian penjelasan Alquran bahwa 

                                                           
108

 Hamka, Tafsīr al-Azhār, vol. 7…, 100. 
109

 Hamka, Tafsīr al-Azhār, vol. 7…, 100. 



68 

 

fungsi seorang ayah juga harus terlibat dalam mendidik anaknya, 

sebagaimana tergambar jelas sosok figur Luqmān. 

2) Fungsi Sosialisasi 

Fungsi ayah yang harus dilakukan juga termasuk menanamkan 

nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sosial anaknya. Hal ini sebagaimana 

juga dijelaskan dalam surah Luqmān (31): ayat 18-19: 

َو ًَل ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍل َفُخْورٍ  َك لِلنَّاِس َوًَل ََتِْش ِِف اًْلَْرِض َمَرًحا ِانَّ اللّٰ َواْقِصْد  َوًَل ُتَصعِّْر َخدَّ

  ْلَِْمْيِ ِانَّ اَْنَكَر اًْلَْصَواِت َلَصْوُت ا َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتكَ ِفْ 

Nasihat Luqmān pada ayat ini berkaitan dengan akhlak dan sopan 

santun berinteraksi dengan manusia, karena manusia adalah makhluk 

sosial. Dia menasihati anaknya dengan berkata, “janganlah juga engkau 

berkeras memalingkan pipimu” yakni mukamu dari manusia yang 

didorong oleh kesombongan. Tetapi tampillah kepada setiap orang dengan 

wajah berseri penuh rendah hati. Jika engkau melangkah, “janganlah 

berjalan di muka bumi dengan angkuh”, tetapi berjalanlah dengan lemah 

lembut penuh wibawa, “ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 

sombong lagi membanggakan diri”. “Bersikap sederhanalah dalam 

berjalanmu”, yakni jangan membusungkan dada dan jangan merunduk 

bagaikan orang  sakit. Jangan berlari tergesa-gesa dan jangan juga sangat 

pelan menghabiskan waktu “serta lunakkanlah suaramu” sehingga 

tidak terdengar kasar bagaikan teriakan keledai, “Sesungguhnya seburuk-
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buruk suara adalah suara keledai” karena awalnya siulan yang tidak 

menarik dan akhirnya hembusan nafas yang buruk”.
110

 

Dengan penjelasan di atas, fungsi ayah di dalam Alquran 

digambarkan dari figur Luqmān ketika menanamkan nilai-nilai akhlak 

dengan cara memberikan nasehat dan pengajaran serta selalu 

mengingatkan anaknya untuk hidup bersosial dengan baik karena itulah 

fungsi sosialisasi ini juga termasuk pada tugas seorang ayah. 

3) Fungsi Proteksi 

Secara tegas Alquran menjelaskan bahwa seorang ayah 

bertanggung jawab menjadi pelindung bagi keluarganya, dalam Alquran 

Surah al-Tahrīm (66): 6 dijelaskan dengan redaksi berikut:  

 ْيُكْم نَارًا وَّقُ ْوُدَىا النَّاُس َواْلَِْجارَةُ اَنْ ُفَسُكْم َواَْىلِ  اي َُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُ ْوا قُ وْ ا أيَ 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang 

mukmin laki-laki agar menjaga dan melindungi dirinya sendiri dan 

keluarganya. Dalam ayat ini pula telah jelas bahwa yang ditujukan adalah 

seorang ayah karena khitāb dalam ayat ini ditujukan pada kaum mukmin 

laki-laki. Dalam ayat ini pula, Allah menegaskan bahwa salah satu 

tanggung jawab ayah  sebagai pemimpin keluarga adalah untuk menjaga 

dan melindungi keluarganya, bukan hanya dalam arti menjaganya di 

kehidupan dunia sebagai fitrah seorang ayah, tapi juga untuk kehidupan 
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akhirat. Bahkan dalam ayat ini, Allah menegaskan agar seorang ayah 

mampu melindungi keluarganya, anak dan istrinya dari api neraka.
111

  

Ayat ini juga merupakan ayat ancaman bagi seorang ayah yang 

tidak membentengi dirinya beserta keluarganya, yaitu dengan ancaman 

bahwa Allah telah menyiapkan sebuah tempat yang mengerikan yaitu 

neraka dengan bahan bakar manusia itu sendiri serta bebatuan bagi 

mereka yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian beban tanggung 

jawab yang ada dalam diri seorang ayah merupakan beban yang sangat 

berat, sebab neraka telah menantinya, dan dia beserta keluarganya 

terancam dengannya. Maka jelas dari ayat ini bahwa seorang ayah 

berfungsi sebagai pelindung yang harus menjaga keluarganya.
112

 

4) Fungsi Afeksi 

Fungsi ayah sebagai pemberi rasa kasih sayang pada keluarganya. 

Dalam hal ini di dalam Alquran disebutkan dalam bentuk uswah 

sebagaimana yang dicontohkan oleh figur Nabi Nūh dalam surah Hūd 

(11): 42: 

 َتُكنْ  َوًَل  مََّعَنا ارَْكبْ  يّٰبُ ََنَّ  َمْعزِلٍ  ِفْ  وََكانَ َونَاٰدى نُ ْوُح ابْ َنو  لِ َوِىَي ََتْرِْي ِِبِْم ِفْ َمْوٍج َكاْْلَِبا 

 ْينَ اْلٰكِفرِ  مَّعَ 

Ayat ini mengungkapkan bahwa panggilan yang digunakan oleh 

Nabi Nūh saat memanggil anaknya dengan panggilan mesra adalah 

                                                           
111

 Quraish Shihab, Tafsīr al-Miṣbāḥ, vol. 14..., 177. 
112

 Quraish Shihab, Tafsīr al-Miṣbāḥ, vol. 14..., 176. 



71 

 

dengan menggunakan kata yā bunayya yang memiliki arti wahai anakku 

sayang. Kata panggilan bunayya juga digunakan oleh Luqmān al-hakim 

saat hendak menasehati anaknya. Kata ( ّبني) bunayya merupakan bentuk 

tasghīr/ pengecilan dari kata (ابني) ibnī artinya anakku yang diambil dari 

kata ibn yakni anak lelaki. Bentuk ini antara lain digunakan untuk 

mengisyaratkan kasih sayang karena kasih sayang biasanya tercurah pada 

anak. Bentuk tasghīr ini juga digunakan untuk menggambarkan 

kemesraan dan kedekatan.
113

  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penjelasan dari ayat ini 

memberikan gambaran bahwa seorang ayah memiliki fungsi penting untuk 

memberi nasehat anaknya hendaknya didasari pada rasa kasih sayang. 

Artinya ketika ayah memberikan nasihat dan pelajaran tehadap anaknya, 

hendaklah menggunakan tutur kata yang lemah-lembut dan hindarilah dari 

sikap membentak-bentak terhadapnya. 

Selanjutnya pada ayat ini Nabi Nūh diperintah oleh Allah untuk 

membuat kapal. Kemudian setelah Nabi Nūh menyelesaikannya, seluruh 

orang yang beriman serta binatang-binatang memasuki kapalnya, maka 

kemudian datanglah air bah. “Bahtera itu berlayar membawa mereka 

dalam gelombang dan Nūh memanggil anaknya”, Para ulama menggaris 

bawahi bahwa panggilan Nūh kepada anaknya itu adalah pada saat air 

belum memuncak dan ombak belum membahana. Karena itu percakapan 
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masih dilakukan dan sang anak masih memiliki harapan untuk selamat.
114

 

Rahasia kemanusiaan dalam ayat ini nampak terlihat dari rahasia 

cinta Nabi Nūh kepada anak kandungnya. Meskipun Allah telah melarang 

memohonkan perlindungan bagi orang-orang yang aniaya karena orang 

tersebut pasti tenggelam, namun Nūh sebagai ayah masih belum putus 

harapan bahwa anaknya akan terpelihara. Nūh sebagai ayah juga tidak 

tahan hati melihat anaknya binasa. Sebab itu maka diajaknya, “marilah 

naik sedang ada kesempatan, sebelum air bertambah naik dan ombak 

bertambah besar”, sang anak menjawab “Aku akan mencari perlindungan 

ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!”. Sampai pada saat 

yang paling genting, sang anak tetap memandang soal ini sebagai 

persoalan yang biasa. Dia masih menyangka bahwa air tidak akan sampai 

pada puncak gunung. Kemudian Nūh berkata “Tidak ada yang dapat 

melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang”. 

Begitulah seruan kasih sang ayah yang tergetar hatinya melihat air 

bertambah naik, dan dia diberitahu langsung oleh Allah bahwa permukaan 

bumi sampai ke puncak gunung akan terendam banjir. Sebelum si anak 

sempat menjawab kembali seruan ayahnya dan belum sempat memanjat 

dinding kapal, terjadilah apa yang telah diperkirakan. Lanjutan ayat ini 

ialah “Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya” artinya air 

bertambah naik dan ombak laksana gunung itu memutus komunikasi 
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antara ayah dan anak tersebut.
115

 

Jadi disimpulkan dari kisah Nabi Nuh di atas, betapapun besar 

kasih sayang sang ayah yang telah dilakukan terhadap anaknya, tidak 

dapat merubah apapun yang telah ditentukan Tuhan. Seorang ayah 

dituntut untuk tetap menasehati anaknya dengan lemah lembut meskipun 

disebutkan dalam tafsir bahwa anak nabi Nūh adalah seorang yang 

durhaka pada Allah. Nabi Nūh tetap ingin menyelamatkan anaknya, 

karena saat itu ia masih memiliki kesempatan untuk menasehati dan 

membujuk anaknya sebelum tenggelam, namun anaknya tetap keras 

kepala dan menolak untuk mengikuti ayahnya. Padahal ayahnya telah 

memberikan nasehat yang penuh dengan kelembutan, berharap anaknya 

bisa mengikuti arahannya.
116

  

Hal ini tergambar dalam panggilan Nabi Nūh kepada anaknya 

dengan menggunakan kata yā bunayya. Mau bagaimanapun reaksi 

anaknya terhadap nasehat seorang ayah, ia tidak boleh merubah cara 

menasehati anak-anaknya dengan penuh kasih sayang padanya, karena ia 

adalah uswah bagi anak-anaknya. Demikian contoh sikap ini diterapkan 

juga pada kisah Nabi Ya‟qūb saat memberikan pelajaran pada anaknya, 

Yūsuf. Ketika ia bercerita perihal mimpinya dan meminta tanggapan 

ayahnya, Ya‟qūb menasehatinya agar tidak mencerikan mimpi itu pada 
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saudara-saudaranya.
117

 Juga cara Luqmān memberikan pelajaran pada 

anaknya dengan penuh kelemah lembutan.
118

  

5) Fungsi Religius 

Fungsi religius ayah dalam Alquran tergambar sangat jelas 

terutama pada penanaman nilai tauhid. Fungsi religius ayah terhadap anak 

di antaranya terdapat pada surah Luqmān (31): 13;  

بُ ََنَّ  وِ  ُتْشرِكْ  ًَل  ي ٰ  ِانَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظْيمٌ   بِاللّٰ

Dalam ayat ini pula, Allah menggambarkan sosok ayah yang 

bernama Luqmān, ia selalu menasehati anaknya dengan menanamkan 

nilai tauhid. Ia memulai nasehatnya dengan menekankan kewajiban 

menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus 

mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaanNya. Redaksi 

pesannya berbentuk larangan yakni jangan mempersekutukan Allah, 

dengan menyebutkan sebab dilarangnya menyekutukan Allah, karena 

penyekutuan Allah merupakan kezaliman yang besar.
119

 

Sebagaimana dijelaskan pada sebab turunnya ayat 13 ini, yaitu 

ketika surah al-An‟ām (6): 82 diturunkan, para sahabat merasa keberatan. 

Kemudian mereka datang menghadap Rasulullah, seraya berkata “Wahai 

Rasulullah, siapakah di antara kami yang dapat membersihkan 
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keimanannya dari perbuatan zalim?”. Rasulullah pun menjawab, “Bukan 

begitu, bukankah kamu telah mendengar wasiat Luqmān Hakīm kepada 

anaknya” bahwa Luqmān berkata “Hai anakku janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 

benar-benar kezaliman yang besar”.
120

  

Selain itu pada makna ayat “Dan ingatlah tatkala Luqmān 

berkata kepada putranya, dikala dia mengajarinya”, maksud dari kalimat 

ini adalah bahwa yang dikaruniakan Allah kepada Luqmān telah 

disampaikannya dan diajarkannya kepada anaknya sebagai pedoman 

utama dalam kehidupan. Selanjutnya Luqmān mengawali nasehatnya 

dengan menanamkan nilai tauhid kepada anakknya. Luqmān berkata 

“Wahai anakku janganlah kamu persekutukan Allah”. Artinya janganlah 

kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidaklah Allah itu 

bersekutu atau berkongsi dengan tuhan yang lain dalam menciptakan alam 

semesta ini, lalu Luqmān meneruskan bahwa “sesungguhnya 

mempersekutukan Allah adalah aniaya yang amat besar”, yang dimaksud 

dengan pangkal ayat ini adalah menganiaya diri dan membodohi diri 

mereka sendiri dengan menyebutkan demikian.
121

  

Setelah nasehat itu diucapkan, Luqmān kembali menasehati 

anaknya perihal ibadah fisik dan batinnya sebagaimana dijelaskan dalam 
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surah Luqmān (31): 17 berikut: 

بُ ََنَّ اَِقِم الصَّٰلوَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُرْوِف َواْنَو َعِن اْلُمْنَكرِ  َاَصاَبَك ِانَّ ٰذِلَك ِمْن َعْزِم  َواْصِبْ َعٰلى َما ي ٰ

 اًْلُُمْورِ 

Luqmān melanjutkan nasihatnya kepada anaknya berupa nasihat 

yang dapat menjamin kesinambungan tauhid serta kehadiran Ilahi dalam 

hati sang anak, dengan menyempurnakan amal ibadahnya. Dia menasehati 

anaknya dengan mesra agar senantiasa melaksanakan salat dengan 

sempurna, diminta untuk memperhatikan dirinya dan membentenginya 

dari kekejian dan kemungkaran, juga diajarkan agar mengajak orang lain 

berlaku serupa siapapun yang kiranya mampu diajak mengerjakan yang 

ma‟ruf dan diajarkan pula untuk mencegah mereka dari kemungkaran. 

Meskipun demikian Luqmān juga mengingatkan anaknya bahwa ia akan 

mengalami banyak tantangan dan rintangan dalam melaksanakan tuntunan 

Allah, karena itu ia meminta agar tabah dan bersabar terhadap apa yang 

menimpanya dalam melaksanakan tugasnya.
122

 Luqmān juga mengajari 

anaknya bahwa sesungguhnya tugas yang demikian itu sangat tinggi 

kedudukannya dan jauh tingkatannya dalam kebaikan yakni; salat, amar 

makruf, nahi mungkar dan kesabaran termasuk yang diperintahkan Allah 

agar diutamakan.
123

 

Selain pada figur Luqmān, Alquran juga memperjelas fungsi 
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religius ini dalam sosok seorang ayah yang tidak henti-hentinya memberi 

nasehat kepada anak-anaknya perihal keimanan dan ibadah kepada Allah, 

yaitu Nabi Ibrāhīm. Nabi Ibrāhīm adalah sosok ayah yang menyayangi 

anaknya, sosok ayah yang tangguh dan tinggi rasa khawatirnya terhadap 

keimanan anak-anaknya setelah sepeninggalnya. Hal ini dapat dilihat 

dalam surah al-Baqarah (2): 132 sebagai berikut: 

ى ِِبَا اِبْ ٰرى َبَِنَّ  َويَ ْعُقْوبُ  بَِنْيوِ  مُ َوَوصّٰ وَ  ِانَّ  ي ٰ ْينَ  ُكمُ لَ  اْصطَٰفى اللّٰ  َواَنْ ُتمْ  ِاًلَّ  ََتُْوُتنَّ  َفَل  الدِّ

  مُّْسِلُمْونَ 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Ibrāhīm dan Ya‟qūb Telah 

berwasiat kepada putra-putranya, dan juga cucunya, Ya‟qūb kepada 

putranya bahwasanya Nabi Ibrāhīm selalu meminta kepada Allah untuk 

anak keturunannya agar dijauhkan dari sifat syirik.
124

 Melalui do‟a, Nabi 

Ibrāhīm menginginkan masa depan anak yang sesungguhnya adalah 

kehidupan akhirat. Untuk itu, Nabi Ibrāhīm selalu memerintahkan 

anaknya untuk mendirikan salat, bersyukur, dan menjadi hamba yang 

bertawakkal kepada pencipta-Nya, karena Allah telah memilihkan agama 

yang paling benar bagi mereka yakni agama Islam selama-lamanya 

sampai ajal menjemputnya.
125
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 Pentingnya ayah berwasiat kepada anak adalah demi keselamatan 

anak di dunia dan akhirat. Waktunya bisa menjelang kematian seperti ayat 

di atas, karena wasiat merupakan petunjuk para Nabi dan Rasul untuk 

kebaikan dan kebahagiaan sang anak kelak di dunia sampai di akhirat. 

Allah telah memilihkan agama yang paling benar bagi mereka yakni 

agama Islam selama-lamanya sampai ajal menjemputnya.
126

 Kemudian 

ayat selanjutnya dikisahkan dialog interaksi Nabi Ya‟qūb dengan anak-

anaknya sebelum kematiannya: 

ْن بَ ْعِدْي قَاُلْوا نَ ْعُبُد اَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِاْذ َحَضَر يَ ْعُقْوَب اْلَمْوُت ِاْذ قَاَل لَِبِنْيِو َما تَ ْعُبُدْوَن مِ 

َك اِبْ ٰرى  ُمْسِلُمْونَ  َلو َوََنْنُ  وَّاِحًدا ِاٰٰلًا َوِاْسٰحقَ  َوِاْْسِٰعْيلَ  مَ ِاٰٰلََك َواِٰلَو ٰابَاىِٕ

“Adakah kamu menjadi saksi saat kematian akan menjemput Ya‟qūb, 

ketika ia berkata kepada anak- anaknya: “Apa yang kamu sembah 

sepeninggalku? Mereka menjawab: “Kami akan menyembah Tuhanmu 

dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrāhīm, Ismā‟īl, Isḥāq, (yaitu) Tuhan 

yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada- Nya”.
127

 

Di dalam ayat tersebut di atas, Nabi Ya‟qūb menyempatkan untuk 

mengingatkan anaknya agar senantiasa menyembah Allah sebagaimana 

nenek moyang mereka. Mengenai pertanyaan Ya‟qūb kepada putra-

putranya tentang apa yang disembah sesudah ia meninggal dunia adalah 

sebagai janji bahwa anaknya harus tetap berada dalam keislaman. 

Kemudian anak-anak Ya‟qūb menjawab, mereka menyembah Tuhan yang 
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mereka yakini yaitu Allah, bahwasanya Allah ada dan wajib disembah, 

tidak akan dipersekutukan dengan sesuatu yang lain.
128

 

Nabi Ibrāhīm juga mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian 

pula Ya‟qūb. Ia menegaskan kembali bahwa sesungguhnya Allah telah 

memilih agama ini untuknya, maka tidaklah ia mati kecuali dalam 

keadaan muslim. Ibrāhīm telah mewasiatkan kepada anak-anaknya berupa 

nilai-nilai agama, atau prinsip ajaran hidup kepada anak-anaknya yakni, 

Ismā‟īl, Isḥāq dan saudara-saudaranya. Demikian pula Ya‟qūb yang 

merupakan anak Nabi Isḥāq, putra Nabi Ibrāhīm.
129

 

Demikian wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrāhīm untuk 

mengokohkan keimanan anak-anaknya sebagai bentuk tanggung 

jawabnya seorang ayah sebelum ia meninggalkan anak-anaknya selama-

lamanya. Dalam kisah ini bentuk pengajarannya berupa wasiat yang 

merupakan pesan yang disampaikan kepada pihak lain secara tulus, 

menyangkut suatu kebaikan, karena kepentingan duniawi sudah tidak 

menjadi perhatian si pemberi wasiat. Di akhir interaksi Nabi Ibrāhīm dan 

anak-anaknya ia berkata sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi 

kamu. Maksudnya agama ini adalah tuntunan Allah bukan ciptaannya 
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yang diada-adakan. Intinya adalah nasehat untuk penyerahan diri secara 

mutlak kepadaNya.
130

 

Dari penjelasan di atas, fungsi ayah sebagai kepala keluarga yang 

bertanggung jawab untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai tauhid 

dan ibadah kepada anaknya ialah tugas yang harus dijalankan, agar anak 

bisa mengambil pelajaran terhadap nasehat dan pengajaran yang diberikan 

oleh ayahnya lebih-lebih dalam hal agama. 

6) Fungsi Ekonomis 

Di dalam Alquran, seorang ayah memiliki tanggung jawab besar 

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal ini dijelaskan 

dalam surah al-Nisa‟ (4): 34. Di dalam ayat tersebut terdapat kata  بَِوآ اَْنفَقُْىا وَّ

 menggunakan bentuk kata kerja past اَْنفَقُْىا dalam ayat ini kata  ,ِهْن اَْهَىالِِهن

tense/ masa lampau, atau dengan arti “telah menafkahkan”, hal ini 

menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu 

kelaziman bagi laki-laki atau suami serta kenyataan umum dalam 

masyarakat umat manusia sejak dulu. Sedemikian lumrah tanggung jawab 

suami menafkahi keluarganya hingga langsung digambarkan dengan 

bentuk kata kerja lampau yang menunjukkan terjadinya sejak masa lalu.
131

 

Secara psikologis, seorang suami yang dapat memenuhi 

kebutuhaan istri dan anaknya menjadi kebanggaan tersendiri baginya 
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sebagai suami. Hal ini sesuai dengan fitrahnya, karena tuntunan agama 

mewajibkan suami menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya sesuai 

dengan fitrah manusia. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak 

bagi istrinya, sedang nafkah merupakan hak istri, sehingga nafkah itu 

wajib diberikan suami kepada istrinya.
132

 

Dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa seorang ayah juga 

harus menanggung sandang, papan dan pangan pada keluarganya. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan pada surat al-Baqarah (2): 233: 

 بِاْلَمْعُرْوفِ  وَِكْسَوتُ ُهنَّ  رِْزقُ ُهنَّ َعَلى اْلَمْوُلْوِد َلو وَ 

Pada ayat ini fungsi ekonomis pada seorang ayah terlihat jelas, 

bahwa ayah menanggung nafkah pada keluarganya terutama pada masa 

pertumbuhan anak. Pada penggalan ayat “Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. 

Dalam hal ini ayah wajib menanggung nafkah istri dan anaknya dengan 

cara yang baik, serta sesuai kemampuannya. Alasan mengapa harus suami 

yang menanggung disini, menurut Quraish Shihab merupakan kebaikan 

yang timbal baik karena istri sudah menyusui, maka suami yang 

memenuhi kebutuhannya.
133

 

7) Fungsi Rekreatif 
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Membangun kebersamaan, dan memberikan kenyamanan pada 

keluarga juga merupakan fungsi seorang ayah. Ayah adalah salah satu 

model yang dibutuhkan oleh anak, karena dalam kehidupan anak tidak 

selalu dipenuhi dengan keterlibatan sosok ibu. Ayah juga berperan penting 

untuk memiliki quality time untuk bersama dan berkomunikasi dengan 

anaknya secara intens, seperti jalan bersama dan mendengarkan curhatan 

anak. Dalam Alquran surah al-Ṣāffāt (37): 102 digambarkan kisah Nabi 

Ibrāhīm dan anaknya. 

بُ ََنَّ ِاِّنِّْ اَٰرى ِِف اْلَمَناِم َاِّنِّْ اَْذََبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَ ٰرى   فَ َلمَّا بَ َلَغ َمَعُو السَّْعَي قَاَل ي ٰ

Pada awal ayat ini menjelaskan bahwa anak yang sudah sanggup 

untuk berjalan bersama ayahnya ialah di antara umur 10-15 tahun. 

Keadaan ini ditonjolkan dalam ayat ini untuk menunjukkan betapa 

tertumpahnya kasih sayang Ibrāhīm kepada anaknya. Memang ketika 

mencapai usia ini seorang ayah akan bangga dapat “berjalan” bersama 

anaknya.
134

  

Suatu waktu dibawalah anaknya (Ismā‟īl) oleh Ibrāhīm berjalan 

bersama-sama. Di tengah jalan berkatalah Ibrāhīm “Sesungguhnya aku 

melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa 

pendapatmu!” Ibrāhīm menyampaikan mimpi ini kepada anaknya karena 
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agaknya Ismā‟īl memahami bahwa perintah tersebut tidak dinyatakan 

sebagai harus memaksakannya kepada anak.
135

 

Dengan kata-kata halus yang mendalam, si ayah berkata kepada 

anaknya, yaitu seorang ayah yang telah tua yang telah berusia lebih dari 

90 tahun sedangkan anak yang sedang berada di hadapannya adalah anak 

yang berpuluh tahun lamanya ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan. 

Maka disuruhnya sang anak untuk berfikir dan diminta untuk menyatakan 

pendapatnya. Tentu Ismā‟īl tidak perlu lama merenungkan jawabannya, 

dan tidaklah lama dia tertegun untuk mengeluarkan pendapatnya, karena 

ia yakin bahwa hal ini adalah perintah Allah.
136

 Lalu Ismā‟īl menjawab: 

ِبِْينَ ا أَ قَاَل يٰ  ُو ِمَن الصّٰ  َبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمُر َسَتِجُدِّنْ ِاْن َشۤاَء اللّٰ

Alangkah mengharukan jawaban Ismā‟īl bagi Nabi Ibrāhīm, benar 

saja doa Nabi Ibrāhīm dikabulkan oleh Allah agar ia dikaruniai keturunan 

yang saleh. Hal ini juga sebagai jawaban atas janji Allah bahwa ia telah 

dikabarkan akan dikaruniai seorang anak yang sangat sabar.
137

 

Demikianlah jelas bahwa komunikasi yang harmonis juga diperankan dan  

dibangun oleh seorang ayah.  

Hal serupa juga dikisahkan bagaimana Nabi Ya‟qūb menjalin 

komunikasi yang baik terhadap anak-anaknya, dengan watak anak yang 
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berbeda beda. Satu surah dalam Alquran, surah Yūsuf, menguraikan 

interaksi antara Ya‟qūb dengan anak-anaknya. Surah ini menceritakan 

kisah putra Ya‟qūb, Yūsuf yang bermimpi melihat sebelas bintang, 

matahari dan bulan bersujud padanya. Yūsuf memberi tahu ayahnya 

perihal mimpinya dan dia meminta Yūsuf untuk tidak menceritakannya 

kepada saudaranya.
138

 

Ya‟qūb melarang Yūsuf untuk menceritakan kisah mimpinya 

kepada saudara-saudaranya untuk menghindari rasa iri hati mereka kepada 

saudaranya yang dapat mendorong mereka melakukan makar.
139

 Saudara-

saudara Yūsuf telah bersepakat untuk melaksanakan rencana buruk 

mereka. Mereka berkumpul di hadapan ayah mereka dan salah seorang 

yang mereka sepakati memulai percakapan dalam bentuk pertanyaan yang 

menampakkan keheranan.
140

  

Dalam Alquran surah Yūsuf (12): 11-14 ini, telah dijelaskan 

bagaimana saudara-saudara Yūsuf membuat tipu daya untuk 

mencelakainya saat ia ikut bersama mereka untuk bermain bersama 

mereka. Lalu karena keengganan Ya‟qūb atas izin mereka lalu mereka 

berkata “Wahai ayah kami, mengapa engkau selama ini seperti tidak 

pernah mempercayai kami terhadap Yūsuf untuk pergi bermain dan 

berjalan menggembala sambil menikmati pemandangan, padahal 
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sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan untuknya 

kebaikan? Yakni kami akan menjaganya dan menyenangkan hatinya. 

Bukankah dia saudara kami?” seakan-akan sang ayah  bertanya, 

“kemanakah engkau akan membawanya?” maka mereka melanjutkan 

percakapan, “biarkanlah dia pergi ke tempat penggembalaan di padang 

luas bersama  kami besok pagi, agar dia dapat makan dan minum 

dengan lahap, dan dapat juga bermain bersenang-senang dan 

sesungguhnya kami pasti menjaganya sebaik mungkin”.
141

 

Mendengar bujukan anak-anaknya, Nabi Ya‟qūb menjawab, 

namun jawabannya menambah kecemburuan mereka. Saudara-saudara 

Yūsuf tidak menyanggah alasan pertama ayah mereka, yakni kepergian 

Yūsuf dengan saudara-saudaranya akan membuat Ya‟qūb khawatir dan 

sedih, karena mereka sadar akan kebenaran yang diucapkannya, bahkan 

itu menambah kecemburuan mereka. Alasan ayahnya yang kedua pun 

boleh jadi dapat mereka terima karena tidak mustahil di tempat yang 

mereka tuju terdapat binatang buas yang membahayakan.
142

 

Kecemasan Ya‟qūb jikalau Yūsuf diterkam serigala merupakan 

kecemasan yang selalu terdapat pada seorang ayah terhadap anaknya. 

Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil 

menangis. Mereka berkata, “Wahai ayah kami! Sesungguhnya kami pergi 
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berlomba dan kami tinggalkan Yūsuf di dekat barang-barang kami, lalu 

dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami 

sekalipun kami berkata benar”. Dan mereka datang membawa baju 

gamisnya (yang berlumuran) darah palsu. Dia (Ya‟qūb) berkata, 

“Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan 

buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku) dan kepada 

Allah saja memohon pertolonganNya terhadap apa yang kamu 

ceritakan”.
143

 

Setelah pada ayat sebelumnya saudara-saudara Yūsuf datang 

kepada ayahnya untuk berpura-pura agar Yūsuf dapat bermain dengan 

mereka, dan kemudian pada ayat 15 rencana mereka untuk 

mencampakkan Yūsuf terlaksana, yakni dengan memasukkan Yūsuf ke 

dalam sumur. Pada ayat 16 ini menceritakan tentang alasan yang dipegang 

saudara-saudara Yūsuf setelah mereka melemparkannya ke dalam sumur. 

Mereka pulang menemui ayah mereka di malam hari seraya menangis 

mengeluarkan air mata. Mereka memperlihatkan seakan-akan mereka 

kecewa dan sedih atas nasib yang dialami oleh Yūsuf, mereka meminta 

maaf atas apa yang menimpa Yūsuf, seperti apa yang mereka 

rencanakan.
144

 

Dalam upaya saudara-saudara Yūsuf untuk lebih meyakinkan 
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kebenaran apa yang mereka sampaikan itu, mereka datang dengan 

membawa baju Yūsuf yang berlumuran darah palsu yang mereka 

nyatakan sebagai bekas darah Yūsuf. Padahal itu adalah darah seekor 

binatang yang mereka sembelih dan dilumurkan pada baju Yūsuf. Hati 

Nabi Ya‟qūb tidak percaya. Tanda-tanda kebohongan nampak olehnya, 

firasat sebagai orang tua berkata bahwa kabar itu tidak benar.
145

 

Nabi Ya‟qūb seperti yang tercantum pada ayat di atas menyatakan 

bersabar dan meminta bantuan Allah. Sabar di sini bukan berarti 

menerima nasib tanpa usaha. Allah telah menganugerahkan kepada 

makhluk hidup potensi membela diri. Ini merupakan sesuatu yang 

berharga dan perlu untuk dipertahankan. Tujuan kesabaran adalah untuk 

menjaga keseimbangan emosi agar hidup tetap stabil dan pada gilirannya 

menghasilkan dorongan untuk menanggulangi problematika yang 

dihadapi. Sabar dapat diibaratkan dengan benteng pada saat 

menghadapi musuh yang kuat. Dari dalam benteng seseorang 

mempersiapkan diri kemudian terjun menghalau musuh sekuat 

kemampuan sambil berserah diri kepada Allah.
146

 

 ُىوَ اِنَّو  ْم َرّبِّْ قَاَل َسْوَف َاْستَ ْغِفُر َلكُ  بَانَا اْستَ ْغِفْر لََنا ُذنُ ْوبَ َنا اِنَّا ُكنَّا ٰخِط ِْْٕيَ أَ  اقَاُلْوا يٰ 

 ْيمُ الرَّحِ  اْلَغُفْورُ 

Mereka berkata, :Wahai ayah kami! Mohonkan ampunan untuk kami atas 
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dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah”. 

Dia (Ya‟qūb) berkata, “Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada 

Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
147

 

Pada ayat sebelum ini diceritakan bahwa saudara-saudara 

Yūsuf setelah mendatangi Yūsuf di Mesir, ayah mereka ketika itu berada 

di rumah berkata bahwasannya dirinya mencium bau Yūsuf. Kemudian 

keluarganya merasa terheran atas tekad Nabi Ya‟qūb yang terus menerus 

mengingat Yūsuf, tetapi apa yang diucapkannya segera terbukti ketika 

salah satu anak Nabi Ya‟qūb membawakan pakaian Yūsuf. Pada ayat ini 

diceritakan bahwa anak-anak Nabi Ya‟qūb yang datang dari Mesir melihat 

peristiwa yang terjadi pada ayah mereka dan menyadari bahwa ayah 

mereka telah mengetahui dan membuktikan kebohongan mereka selama 

ini. Anak-anak Ya‟qūb segera memohon maaf kepada orangtua mereka 

serta memohon agar ayahnya berdoa kepada Allah supaya dosa mereka 

diampuni Allah. Mereka memohon perhatian ayah mereka 

sebagaimana dipahami dari kata “Wahai”. “Wahai ayah kami, 

mohonkanlah ampunan bagi kami menyangkut dosa-dosa kami, antara 

lain kebohongan kami kepadamu sehingga engkau menderita, serta 

perlakuan kami kepada Yūsuf. Sesungguhnya kami sejak dulu hingga kini 

adalah orang-orang yang berdosa karena kami melakukan pelanggaran 
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dengan sengaja dan tidak menyampaikan kebenaran padamu”.
148

 

Nabi Ya‟qūb berkata: “Aku akan memohonkan ampun bagi kamu 

kepada Tuhanku yang selama ini telah berbuat baik kepadaku. 

Sesungguhnya hanya Dia saja yang Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”, hal ini mengisyaratkan bahwa untuk diterimanya taubat 

maka seseorang hendaknya terlebih dahulu mengakui kasalahannya. Di 

sisi lain Nabi Ya‟qūb tidak langsung memohonkan ampun untuk 

mereka, tetapi hanya menjanjikan karena dia ingin mendoakan mereka 

secara khusus, pada waktu yang baik seperti di sepertiga malam terakhir 

dimana Allah membuka seluas-luasnya pintu rahmat dah maghfirah 

kepada siapapun yang tulus memohon. Boleh jadi permohonan ampun itu 

dia tangguhkan sampai bertemu dengan Yūsuf di Mesir saat hatinya telah 

tenang dan gembira serta telah hilang bekas luka hatinya, karena dosa 

yang mereka ingin diampunkan berkaitan dengan Yūsuf.
149

 

Dari gambaran surah Yūsuf ini, menyuratkan sikap seorang ayah 

terhadap anak-anaknya yang nakal dan melanggar ketentuan agama. 

Meskipun mereka telah berusaha memberikan pendidikan yang baik 

kepada anak-anak, sangat mungkin bahwa beberapa dari mereka sulit 

dikendalikan, Nabi Ya‟qūb dalam hal ini tetap menjalankan tugasnya 

untuk bersabar dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi keturunan 
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yang saleh sebagaimana nenek moyangnya yaitu sebagai nabi dan rasul. 

8) Fungsi Biologis 

Di dalam Alquran disebutkan bahwa seorang suami memiliki 

fungsi biologis, di mana suami menjadi tempat istri memenuhi kebutuhan 

biologisnya. Hal ini sebagaimana tergambar dalam surah al-Baqarah (2): 

223; 

 فَْأتُ ْوا َحْرَثُكْم َاّنّٰ ِشْئُتمْ  ِنَسۤاؤُُكْم َحْرٌث لَُّكمْ 

Dalam ayat di atas, disebutkan bahwa seorang istri merupakan 

tempat bercocok tanam, meskipun yang dimaksudkan adalah suami 

memenuhi kebutuhan biologisnya dari istri, namun yang dimaksudkan 

juga adalah kebalikanya di mana istri juga memenuhi kebutuhan 

biologisnya pada suaminya.
150  

b. Fungsi Ibu/Istri dalam Alquran 

Di dalam Alquran, term yang digunakan untuk mengungkapkan 

makna ibu diantaranya; pertama yaitu al-Umm, disebutkan dalam Alquran 

sebanyak 35 kali dalam 31 ayat pada 22 surah, 26 kali dalam bentuk mufrad 

dan 9 kali dalam bentuk jamak.
151

 Namun hanya 28 kata saja yang merujuk 

pada sosok seorang ibu, sedangkan 7 lainnya memiliki makna selain ibu 

ketika dirangkai dengan kata yang lain sehingga memiliki makna  
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tersendiri.
152

 Kedua, yaitu kata al-Wālidah, disebutkan dalam Alquran 

sebanyak 4 kali dengan bentuk tunggal dan jamak. Kata ini dimaknai dengan 

seorang ibu yang mengandung dan melahirkan. Ketiga, yaitu imra-ah 

disebutkan 17 kali dalam Alquran
 
 bermakna istri yang memiliki cacat, baik 

dari sisi dirinya, suaminya atau anaknya. Keempat, al-Zauj, yang merupakan 

kebalikan dan makna kata imra-ah.
153

 kelima, al-Umm atau ummahāt, 

disebutkan dalam Alquran untuk menunjukkan makna ibu yang telah 

melahirkan.
154

 

Fungsi ibu atau istri disebutkan di dalam Alquran sesuai dengan 

keistimewaannya yang diberikan oleh Allah. Yaitu memiliki tugas sesuai 

kodrat biologisnya, juga kelebihan lainnya yang menjadi tugasnya sebagai 

seorang istri atau seorang ibu. Demikian penjelasan Alquran mengenai tugas 

seorang istri atau ibu sebagaimana berikut:  

1) Fungsi Edukasi 

Merupakan tugas seorang ibu ialah menyayangi, merawat dan 

mendidik anaknya karena hal ini merupakan kelebihan yang Allah berikan 

pada seorang wanita, yaitu sifat keibuan. Secara naluri tiap orang tua 

pasti akan menyayangi anak-anaknya. Seperti disebutkan dalam QS. Āli 

„Imrān (3): 14, Akan tetapi dengan rasa sayang yang besar tersebut tidak 

serta merta menumbuhkan kepedulian dalam diri tiap orang tua terhadap 
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pengasuhan yang baik serta memberikan pendidikan yang maksimal untuk 

anak-anak mereka. Di mana pendidikan dalam hal ini tidak hanya terbatas 

pada pengetahuan akan sesuatu, tetapi juga pada pembentukan dan 

penanaman moral serta akhlak yang baik. Tidak kalah penting untuk 

diperhatikan adalah pendidikan agama, mengingat bahwa agama 

merupakan pondasi kehidupan manusia, maka kepedulian orang tua, 

khususnya ibu sangat diperlukan dalam menanamkannya. 

Hal ini seperti yang dilakukan oleh istri Imran, Hanah Ibunda 

Maryam, di mana Hanah melakukan nazar dengan tujuan agar Maryam 

memperoleh penjagaan dan pendidikan yang baik sehingga nantinya 

Maryam akan tumbuh menjadi perempuan yang salehah dengan semangat 

keagamaan dan pengabdian yang tinggi kepada Tuhan-Nya.
155

 Ini 

dibuktikan dengan nazar yang diucapkannya ketika sedang mengandung. 

Dimana nazar tersebut kemudian diabadikan Allah dalam Alquran surah 

Āli „Imrān (3): 35 berikut: 

اِنََّك اَْنَت السَِّمْيُع  ُُمَرَّرًا فَ تَ َقبَّْل ِمَنِّْ  ِاْذ قَاَلِت اْمرََاُت ِعْمٰرَن َربِّ ِاِّنِّْ نََذْرُت َلَك َما ِفْ َبْطَِنْ 

 اْلَعِلْيمُ 

(Ingatlah), ketika isteri '„Imrān 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 
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mendengar lagi Maha Mengetahui.
156

 

Lafadz nadhara disini dipahami sebagai suatu perkara yang 

dilakukan untuk tujuan taat kepada Allah, yang standarnya diatas 

ketentuan yang dibebankan oleh Allah kepada umatnya. Seperti halnya 

ketika diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh dalam bulan 

Ramadhan, tetapi manusia bebas memilih membebankan kewajiban 

kepada dirinya sendiri untuk melakukan puasa-puasa sunnah yang 

lainnya. Dalam konteks ucapan nazar, istri „Imrān bernazar untuk 

menjadikan anak yang dikandungnya berkhidmat secara penuh di Bait 

al-Maqdis.
157

 

Al-Alūsī   memberikan   komentar, bahwa yang dimaksud 

dengan menjadikannya orang yang berkhidmat dalam nazar Hanah 

adalah bahwa anak yang dilahirkannya kelak akan menjadi orang yang 

kehidupannya tidak disibukkan dengan urusan duniawi dan 

menyibukkan waktunya untuk urusan akhirat serta beribadah 

mendekatkan diri kepada Allah.
158

 Sependapat dengan al-Alūsī, Abu 

Fidā‟ dalam Qiṣas al-Anbiyā‟ juga  memberikan penjelasan bahwa yang 

dimaksudkan adalah orang yang meninggalkan kehidupan duniawi dan 
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menyibukkan diri untuk beribadah.
159

 

Pada masa sebelum kelahiran Maryam, masyarakat ketika itu 

memiliki keyakinan bahwa manusia bisa menjadi mulia di mata orang 

disebabkan anak-anaknya. Sehingga semua berkeinginan agar anaknya 

dapat menjadi permata hati sebab dari kemuliaannya. Tetapi berbeda 

dengan ibunda Maryam di mana dia tidak mengharapkan seperti yang 

diyakini masyarakatnya, tetapi dia hanya berkeinginan agar anaknya 

terbebas dari semua hal yang sifatnya duniawi semata, karena nazar itu 

sendiri benar-benar tumbuh dari lubuk hatinya dan ia pun ikhlas 

dengannya.
160

 

Keinginan ibunda Maryam ini menjadi sebuah tanda, di mana 

ketika seseorang telah mencapai derajat yakin, maka orang tersebut akan 

membebaskan dirinya dari semua masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kesibukan manusia. Dan ini juga merupakan  sebuah bukti 

optimisme seorang ibu akan ketakwaan anak yang akan dilahirkannya, 

sehingga ia bertawakkal memasrahkan segala urusannya kepada Allah 

seraya berdoa agar diterima apa yang menjadi „azzam-nya.
161

 

Ketika tiba saatnya melahirkan, ternyata anak yang 

dilahirkannya perempuan bukan anak laki-laki sebagaimana 

prasangkanya. Maka ibunda Maryam tetap menunaikan nazarnya seraya 
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memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Karena Allah-lah Dzat 

yang Maha Mengetahui yang berada dalam kandungannya. Seperti 

tergambar dalam surah Āli „Imrān (3): 36, berikut: 

َها قَ  ُو اَْعَلُم ِبَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاًْلُنْ ٰثى  فَ َلمَّا َوَضَعت ْ اَلْت َربِّ ِاِّنِّْ َوَضْعتُ َها اُنْ ٰثى َواللّٰ

 َوِاِّنِّْ َْسَّْيتُ َها َمْرََيَ َوِاِّنِّْ اُِعْيُذَىا ِبَك َوُذرِّي َّتَ َها ِمَن الشَّْيٰطِن الرَِّجْيمِ 

Maka tatkala isteri '„Imrān melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya 

Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; 

dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-

laki tidaklah seperti anak perempuan.  

Istri „Imrān lalu menyambung seruannya kepada Allah yang juga 

diabadikan dalam Alquran sebagaimana berikut: 

Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon 

perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada 

(pemeliharaan) Engkau dari pada syaitan yang terkutuk.
162

 

Dengan ujung doa yang demikian, tampak sekali kesalehan 

ibunda Maryam. Di akhir ayat, Alquran melukiskan kalimat terakhir 

yang menunjukkan naluri seorang ibu yang telah mengandung, 

melahirkan dan merawat anaknya selama 9 bulan dengan ketulusan hati 

dan perasaan cinta, meminta keselamatan supaya darah dagingnya dan 

keturunannya dilindungi oleh Allah agar terjauh godaan Setan.
163

  

Meski anaknya perempuan dan dia merasa anaknya yang lahir 
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perempuan itu lebih lemah dari pada anak laki-laki, ia tetap menjalankan 

nazarnya dengan menyerahkan pendidikan dan pemeliharaan anaknya 

kepada imam Bait al-Maqdis pada masa itu. Allah memilih Nabi 

Zakariyya sebagai orang yang tepat untuk menjaga dan mendidiknya 

sebagai jawaban dari doa seorang ibu yang telah mengasuhnya. 

Meskipun pengasuhan Ibunda Maryam tidak ditampilkan dalam 

Alquran, namun ia telah mampu memfungsikan posisinya sebagai ibu 

yang baik bagi anaknya, dengan memilihkan tempat terbaik bagi 

anaknya. 

2) Fungsi Sosialisasi 

Maryam lahir dari keluarga yang bertakwa kepada Allah dan 

mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya. Ayahnya, 

„Imrān merupakan orang saleh, begitupun ibunya Hanah juga termasuk 

wanita shalehah. Selama masa mengandung Īsa, Maryam menjauhkan 

dirinya dari manusia, disebabkan khawatir akan cemoohan masyarakat 

karena melahirkan anak tanpa memiliki suami. Meskipun demikian 

Maryam menghadapi ujian tersebut dengan hati yang lapang tanpa 

mengeluh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah kepadanya. 

Kasih sayang Allah selalu bersamanya, Allah mengabarkan kepadanya 

bahwa bayi yang akan dilahirkannya adalah seorang laki-laki yang 

memiliki kedudukan sama dengan nabi dan Rasul lainnya, sama-sama 

mulia kedudukannya di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat serta 
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dimasukkan dalam kategori muqarrabīn, yaitu orang-orang yang 

didekatkan kepada Allah.
164

  

Selang beberapa hari dari masa melahirkan, yakni ketika kondisi 

tubuhnya telah pulih, Maryam dengan membawa Nabi Īsā kembali 

kepada kaumnya dengan hati yang tegar dan keyakinan yang kuat serta 

tawakkal kepada Allah. Kemudian ketika kaumnya bertanya kepada 

Maryam perihal putranya,
165

 Maryam hanya memberi isyarat agar 

menanyakan hal itu kepada bayinya. Inilah saat Allah menunjukkan 

kebesarannya, menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi 

mungkin. Allah menjadikan bayi Īsā mampu berbicara untuk 

meringankan beban penderitaan ibunya dalam menerima cemoohan 

masyarakat.
166

 

Inilah gambaran dari kepribadian Maryam, sosok ibu yang 

memiliki keluhuran budi, dan senantiasa menjaga dirinya dari segala 

bentuk maksiat dengan selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dari 

kisah ini juga menggambarkan betapa kasih dan sayangnya Maryam 

kepada Īsā, putranya. Meskipun dia tahu, membawa anaknya kembali ke 

tengah-tengah masyarakat akan mendatangkan cacian dan cemoohan 

baginya. Sekiranya Maryam tidak sayang tentu dia bisa saja 

meninggalkan anaknya atau melakukan apapun untuk menghindari 
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datangnya makian dan cacian, namun Maryam tetap mengenalkan 

lingkungan masyarakat kepada Īsā kecil, dengan demikian Allah 

menolongnya dengan menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan 

bukankah bayi dari zina melainkan bayi suci nan mulia yang Allah 

berikan mukjizat dengan bisa berbicara. 

3) Fungsi Proteksi 

Selain suami, seorang istri juga memiliki fungsi proteksi namun 

berbeda makna pada proteksi seorang suami. Pada kalimat  ٰحفِٰظٌت لِّْلَغْيِب بَِوا

 ُ
 yang memelihara hal ihwal yang bersembunyi dengan cara yang“ َحفِظَ للّاٰ

dipeliharakan Allah” artinya bahwasanya tiap kehidupan berkeluarga 

pasti memiliki rahasia-rahasia atau bahkan aib-aib yang Allah saja 

menutupinya. Jadi dikatakan pula seorang istri yang salehah adalah yang 

memelihara dan menjaga rahasia rumah tangganya, termasuk dalam 

kesanggupan suami saat menafkahinya. Hal mengenai rahasia rumah 

tangganya juga hendaknya tidak diceritakan dan diumbar atau bahkan 

dikeluhkan ke luar keluarganya. Dengan demikian istri yang taat dan 

memelihara dirinya dengan menutup rahasia rumah tangganya akan 

menuai hikmah dengan lancarnya pimpinan suaminya, serta bahagia pula 

pergaulan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangganya.
167

 

4) Fungsi Afeksi 

Maryam lahir dari keluarga yang bertakwa kepada Allah dan 
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mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya. Ayahnya, 

„Imrān merupakan orang saleh, begitupun ibunya Hanah juga termasuk 

wanita shalehah. Maryam merupakan perempuan mulia, suci, sabar atas 

hinaan kaumnya dan takwa serta sangat dekat dengan Tuhannya, bahkan 

Allah telah memuliakan Maryam dengan kemulian-kemuliaan lahiriyah 

dan memilihnya di antara semua perempuan di dunia untuk menjadi ibu 

Nabi-Nya, Nabi Īsā yang dilahirkan tanpa seorang suami dan tanpa ada 

yang menyentuhnya.
168

  

Suatu hari Maryam ingin ber-„uzlah atau mengasingkan diri dari 

kesibukan-kesibukan dunia di tempat  yang jauh dari keramaian manusia. 

Namun, di tempat tersebut Maryam justru dikejutkan dengan kehadiran 

malaikat yang menjelma sebagai manusia untuk memberikan sebuah 

berita, bahwa Allah akan mengaruniakannya seorang anak. Maryam 

terkejut luar biasa dan mengalami goncangan secara psikologis dengan 

datangnya berita yang tidak masuk akal tersebut. Bahkan Maryam 

menjelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki, 

ia juga belum menikah dan bahkan ia juga bukan seorang pezina, jadi 

mana mungkin Maryam akan hamil. Akan tetapi Jibril menegaskan, 

bahwa hal itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dan Allah 

hendak menjadikan keadaan itu sebagai tanda dari kebesaran dan 

keagungan-Nya, serta nikmat bagi yang mengikuti, membenarkan, dan 
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beriman kepada-Nya.
169

  

Selama masa mengandung, Maryam menjauhkan dirinya dari 

manusia, disebabkan khawatir akan cemoohan masyarakat karena 

melahirkan anak tanpa memiliki suami. Meskipun demikian Maryam 

menghadapi ujian tersebut dengan hati yang lapang tanpa mengeluh 

terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Kasih sayang 

Allah selalu bersamanya, Allah mengabarkan kepadanya bahwa bayi 

yang akan dilahirkannya adalah seorang laki-laki yang memiliki 

kedudukan sama dengan nabi dan Rasul lainnya, sama-sama mulia 

kedudukannya di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat serta 

dimasukkan dalam kategori muqarrabīn, yaitu orang-orang yang 

didekatkan kepada Allah.
170

  

Selang beberapa hari dari masa melahirkan, yakni ketika kondisi 

tubuhnya telah pulih, Maryam dengan membawa Nabi Īsā kembali 

kepada kaumnya dengan hati yang tegar dan keyakinan yang kuat serta 

tawakkal kepada Allah. Kemudian ketika kaumnya bertanya kepada 

Maryam perihal putranya,
171

 Maryam hanya memberi isyarat agar 

menanyakan hal itu kepada bayinya. Inilah saat Allah menunjukkan 

kebesarannya, menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi 
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mungkin. Allah menjadikan bayi Īsā mampu berbicara untuk 

meringankan beban penderitaan ibunya dalam menerima cemoohan 

masyarakat.
172

 

Demikian kisah Maryam, Allah telah memilihnya menjadi salah 

satu bukti atas kebesaranNya. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. 

Āli „Imrān (3): 42-43 berikut, 

َو اْصطَٰفىِك َوَطهََّرِك َواْصطَٰفىِك َعٰلى ِنَساِۤء اْلٰعَلِمْْيَ  َكُة ٰٰيَْرََيُ ِانَّ اللّٰ  ٰٰيَْرََيُ اقْ ُنِتْ  َوِاْذ قَاَلِت اْلَملٰۤىِٕ

 ِلَربِِّك َواْسُجِدْي َوارَْكِعْي َمَع الرِّٰكِعْْيَ 

Dalam ayat tersebut terdapat frase “memilih kamu” artinya 

memuliakan kamu dengan menjadikan Maryam sebagai satu-satunya 

perempuan yang dipilih Allah untuk melahirkan Isa, satu-satunya rasul 

yang dilahirkan ke dunia tanpa perantara bapak. Sedangkan frase 

“menyucikanmu”, maksudnya ia tetap dalam keadaan suci, sehingga ia 

melahirkan nabi Isa tetap dalam keadaan suci, tidak disentuh oleh laki-

laki. menyucikan Maryam dari kekufuran dan keinginan untuk 

melakukan maksiat. sehingga nantinya Maryam akan tumbuh menjadi 

perempuan yang salehah, menjaga kehormatannya, bertakwa dan taat 

kepada Tuhannya.
173

 

Inilah gambaran dari kepribadian Maryam, sosok ibu yang 
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memiliki keluhuran budi, dan senantiasa menjaga dirinya dari segala 

bentuk maksiat dengan selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dari 

kisah ini juga menggambarkan betapa kasih dan sayangnya Maryam 

kepada Īsā, putranya. Sekiranya Maryam tidak sayang tentu dia bisa saja 

meninggalkan anaknya atau melakukan apapun untuk menghindari 

datangnya makian dan cacian.  

5) Fungsi Religius 

Ibunda Maryam binti „Imrān, Hanah binti Qadzud adalah  sosok 

wanita salehah dengan semangat keagamaan dan pengabdian yang 

tinggi kepada Tuhan-Nya.
174

 Ini dibuktikan dengan nadzar yang 

diucapkannya ketika sedang mengandung. Dimana nadzar tersebut 

kemudian diabadikan Allah dalam Alquran surat Āli „Imrān (3): 35 

berikut: 

اِنََّك اَْنَت  ۚ  ِاْذ قَاَلِت اْمرََاُت ِعْمٰرَن َربِّ ِاِّنِّْ َنَذْرُت َلَك َما ِفْ َبْطَِنْ ُُمَرَّرًا فَ تَ َقبَّْل ِمَنِّْ 

 السَِّمْيُع اْلَعِلْيمُ 

Lafadz nadhara disini dipahami sebagai suatu perkara yang 

dilakukan untuk tujuan taat kepada Allah, yang standarnya diatas 

ketentuan yang dibebankan oleh Allah kepada umatnya. Seperti halnya 

ketika diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh dalam bulan 
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Ramadhan, tetapi manusia bebas memilih membebankan kewajiban 

kepada dirinya sendiri untuk melakukan puasa-puasa sunnah yang 

lainnya. Dalam konteks ucapan nadhar, istri „Imrān bernadhar untuk 

menjadikan anak yang dikandungnya berkhidmat secara penuh di Bait 

al-Maqdis.
175

 

Al-Alūsī   memberikan   komentar,   bahwa   yang   dimaksud   

dengan menjadikannya orang yang berkhidmat dalam nadhar Hanah 

adalah bahwa anak yang dilahirkannya kelak akan menjadi orang yang 

kehidupannya tidak disibukkan dengan urusan duniawi, tidak akan 

menikah, dan menyibukkan waktunya untuk urusan akhirat serta 

beribadah mendekatkan diri kepada Allah.
176

 Sependapat dengan al-

Alūsī, Abu Fidā‟ dalam Qiṣas al-Anbiyā‟ juga  memberikan penjelasan 

bahwa yang dimaksudkan adalah orang yang meninggalkan kehidupan 

duniawi dan menyibukkan diri untuk beribadah.
177

 

Pada masa sebelum kelahiran Maryam, masyarakat ketika itu 

memiliki keyakinan bahwa manusia bisa menjadi mulia di mata orang 

disebabkan anak-anaknya. Sehingga semua berkeinginan agar anaknya 

dapat menjadi permata hati sebab dari kemuliaannya. Tetapi berbeda 
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dengan ibunda Maryam di mana dia tidak mengharapkan seperti yang 

diyakini masyarakatnya, tetapi dia hanya berkeinginan agar anaknya 

terbebas dari semua hal yang sifatnya duniawi semata, karena nadhar itu 

sendiri benar-benar tumbuh dari lubuk hatinya dan ia pun ikhlas 

dengannya.
178

 

Menurut Syaikh Mutawally al-Sha‟rawy, keinginan ibunda 

Maryam ini menjadi sebuah tanda, di mana ketika seseorang telah 

mencapai derajat yakin, maka orang tersebut akan membebaskan dirinya 

dari semua masalah-masalah yang berkaitan dengan kesibukan manusia. 

Hal ini juga merupakan  sebuah bukti optimisme seorang ibu akan 

ketakwaan anak yang akan dilahirkannya, sehingga ia bertawakkal 

memasrahkan segala urusannya kepada Allah seraya berdoa agar 

diterima apa yang menjadi „azzam-nya.
179

 

Ketika tiba saatnya melahirkan, ternyata anak yang 

dilahirkannya perempuan bukan anak laki-laki sebagaimana 

prasangkanya. Maka ibunda Maryam tetap menunaikan nadharnya 

seraya memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Karena Allah-lah 

Dzat yang Maha Mengetahui yang berada dalam kandungannya. Seperti 

tergambar dalam surat Āli „Imrān (3): 36, berikut: 

ُو اَْعَلُم ِبَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاًْلُنْ ٰثى  فَ َلمَّا َوَضَعت ْ  َها قَاَلْت َربِّ ِاِّنِّْ َوَضْعتُ َها اُنْ ٰثى َواللّٰ
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 َوِاِّنِّْ َْسَّْيتُ َها َمْرََيَ َوِاِّنِّْ اُِعْيُذَىا ِبَك َوُذرِّي َّتَ َها ِمَن الشَّْيٰطِن الرَِّجْيمِ 

Istri „Imrān lalu mnyambung seruannya kepada Allah yang juga 

diabadkan dalam Alquran sebagaimana berikut: “Sesungguhnya aku 

telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya 

serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari pada 

syaitan yang terkutuk”.
180

 

Dengan ujung doa yang demikian, tampak sekali kesalehan 

ibunda Maryam. Meski anaknya perempuan dan dia merasa anaknya 

yang lahir perempuan lebih lemah dari pada anak laki-laki, sebab itu ia 

memohon kepada Allah agar ia dilindungi dan diberi keturunan shaleh 

yang juga dilindungi Allah dari segala perdayaan dan pengaruh setan 

yang terkutuk.
181

  

Kisah ibunda Maryam merupakan sebuah kisah tentang asa dan 

harapan seorang ibu terhadap anaknya. Asa bahwa setelah kesempitan 

ada kelapangan. Dan harapan akan karunia Tuhan dan anugerah- Nya, 

karena Dia telah menjamin akan mengabulkan doa siapa saja yang mau 

meminta kepada-Nya.  

6) Fungsi Ekonomis 

Di antara kisah ibu yang banyak disebut dalam Alquran, adalah 
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ibunda Nabi Mūsā,  Ibunda Nabi Mūsā bernama Milyanah binti Yasar 

bin Lawa.
182

 Ia hidup di Masa Fir‟aun, di mana ketika itu Fir‟aun 

memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh semua bayi 

laki-laki yang lahir pada saat itu.
183

 Maka tidak mengherankan jika 

kemudian hati ibunda Nabi Mūsā diliputi kebingungan dan 

kekhawatiran, hingga akhirnya Allah memberi ilham ke dalam hatinya 

untuk melakukan apa yang harus ia lakukan dalam kondisi seperti itu.
184

 

Sebagaimana yang terekam dalam QS. al-Qaṣas (28): 7,  

َنا فَِاَذا ِخْفِت َعَلْيِو فَاَْلِقْيِو ِِف اْلَيمِّ َوًَل ََتَاِفْ َوًَل  ۚ  ى اَْن اَْرِضِعْيوِ ۚٓ ى اُمِّ ُمْوسٰ ۚٓ ِالٰ  ۚٓ َواَْوَحي ْ

 اِنَّا رَاۤدُّْوُه اِلَْيِك َوَجاِعُلْوُه ِمَن اْلُمْرَسِلْْيَ ۚ  ََتَْزِّنْ 

Dalam ayat tersebut Allah mengilhamkan Ibunda Nabi Mūsā 

untuk menyusui Nabi Mūsā terlebih dahulu dan menghanyutkannya ke 

sungai (Nil). Menindak lanjuti ilham yang diperolehnya, ibunda Nabi 

Mūsā segera memerintahkan orang untuk membuat sebuah peti. Sebelum 

Mūsā diletakkan dalam peti tersebut, terlebih dahulu sang ibu 

menyusuinya. Menurut Ṭāhir Ibn „Asyūr, perintah untuk menyusuinya 

terlebih dahulu sebelum dihanyutkan adalah dimaksudkan supaya Nabi 
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Mūsā merasakan air susu ibundanya, karena bayi lebih menyukai air 

susu ibunya dari pada yang  lainnya di masa-masa awal 

pertumbuhannya.
185

 

Dengan demikian melalui ayat ini Allah melarang ibunda Nabi 

Mūsā dari ketakutan dan kekhawatiran. Allah meneguhkan hati ibunda 

Nabi Mūsā agar tidak khawatir dikarenakan takut anaknya akan 

tenggelam atau kelaparan atau terganggu oleh apapun, cukuplah dengan 

bertawakkal kepada Allah dan percaya akan penjagaan-Nya. Karena 

pada saatnya nanti Allah akan mengembalikan Mūsā ke pangkuannya 

kembali.
186

 

Memang tidak bisa dipungkiri, hati ibu mana yang tidak sedih 

dan khawatir ketika berpisah dengan anaknya, apalagi harus 

menghanyutkannya ke sungai. Hampir saja ibunda Nabi Mūsā 

mengungkap rahasianya, namun Allah meneguhkan hati ibunda Mūsā, 

sehingga ia percaya bahwa Allah lebih menyayangi Nabi Mūsā dari pada 

dirinya dan Allah lebih mencintai Nabi Mūsā daripada dirinya. Selain 

itu ibunda Nabi Mūsā juga meyakini bahwa Allah adalah Tuhan Nabi 

Mūsā dan Tuhan Nil juga, maka ia sangat yakin Allah tidak akan 
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melukai atau membahayakannya.
187

 

Aliran air sungai Nil membawa bayi Nabi Mūsā ke perairan 

dekat istana Fir‟aun, hingga kemudian ditemukan dan dipungut oleh istri 

Fir‟aun menjadi anaknya. Penjelasan ini dapat kita peroleh pada QS. al-

Qaṣas (28): 7. Dengan kuasa Allah, ditanamkan rasa cinta dan kasih 

sayang ke dalam hati istri Fir‟aun yang bernama Asiyah bint Muzahim, 

sehingga ia melarang suaminya untuk membunuh bayi Nabi Mūsā,  

seperti yang telah dilakukan kepada beberapa bayi  laki-laki yang baru 

lahir.
188

 

Allah membuktikan janji-Nya kepada ibunda Nabi Mūsā untuk 

mengembalikan Nabi Mūsā ke pangkuannya. Yakni dengan   

menanamkan keengganan ke dalam hati Nabi Mūsā untuk menyusu 

kepada para wanita yang bersedia menyusukannya. Hingga saudara 

perempuan Nabi Mūsā datang menghadap Fir‟aun dan bersedia 

membawa orang yang bisa menyusui bayi tersebut. Maka setelah 

keluarga Fir‟aun menyetujui usul itu, saudara perempuan Mūsā 

membawa ibunda Mūsā ke istana. Seketika itu Nabi Mūsā menyusu 

kepada ibundanya. Demikianlah Allah mengembalikan Nabi Mūsā 

kepada ibundanya supaya hatinya menjadi senang dan tenang serta yakin 
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dan percaya bahwa janji Allah itu pasti.
189

 

Dalam kisah tersebut digambarkan sosok ibu Nabi Musa adalah 

seseorang yang bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan ekonominya 

dengan menjadi buruh susuan. Dengan demikian Allah pertemukan 

kembali dengan anaknya, Musa, karena Fir‟aun mencari buruh susuan 

yang bisa menyusui Nabi Musa. Sebab perantara inilah Allah 

pertemukan kembali seorang Milyanah dengan anaknya yang terpisah. 

7) Fungsi Rekreatif 

Seorang istri juga harus memiliki ketaatan penuh pada suaminya 

karena hal ini akan memberikan kenyamanan bagi suaminya ketika istri 

taat terhadap suaminya. Ta‟at dapat diartikan sebagai bentuk ketundukan 

dan kepatuhan, juga bermakna kerelaan hati seperti dalam kandungan 

Alquran surah Fuṣṣilat (41): 11.
190

 Dalam hal ini Alquran menjelaskan 

bahwa seorang istri harus menaati suaminya, sebagaimana  dijelaskan 

dalam surah al-Nisā‟ (4): 34; 

ِلٰحُت ٰقِنٰتٌت   فَالصّٰ

Pada penggalan ayat sebelumnya dijelaskan tentang laki-laki 

merupakan pemimpin bagi perempuan, maka pada penggalan ayat ini 

menggambarkan bagaimana seharusnya watak seorang perempuan atau 
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seorang istri yang dipimpin, yaitu tidak lain adalah ketaatan terhadap 

pemimpinnya yaitu suaminya. Dalam kalimat  ٌلِٰحُت ٰقنِٰتت  ,disebutkan فَالّصٰ

bahwa perempuan yang baik adalah ia yang taat, yaitu taat kepada Allah 

dan taat menuruti peraturan sebagai perempuan sebagai seorang istri, 

bertanggung jawab terhadap suami, harta benda dan merawat anak-

anaknya.
191

 

Sifat keta‟atan terhadap suami ini juga termaktub dalam kisah 

Hājar yang sangat taat pada perintah suaminya yaitu Ibrāhīm, hal ini 

sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrāhīm (14): 37. Allah 

memerintahkan Nabi Ibrāhīm membawa Hājar dan Ismā‟īl ke suatu tempat 

di padang pasir yang tandus tanpa adanya tumbuh- tumbuhan, sumber air 

dan sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Tepatnya di dekat tempat 

yang nantinya akan dibangun ka‟bah yakni di kota Makkah.
192

 

Ketika Nabi Ibrāhīm akan kembali ke Syam, Hājar bertanya 

“kemana kah kamu akan pergi? sedang kamu meninggalkan kami di 

lembah ini seorang diri dengan persediaan yang terbatas”, Nabi Ibrāhīm 

tidak dapat menjawab pertanyaan ini, ia hanya terdiam. Melihat Nabi 

Ibrāhīm hanya terdiam, Hājar pun bertanya kembali “apakah Allah 

memerintahkan hal ini kepadamu?”. Nabi Ibrāhīm menjawab “iya”. 

Maka seketika itu, Hājar berkata: “jika demikian, maka Allah tentu tidak 
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akan menyia-nyiakan/menelantarkan kami”. Sebelum beranjak pergi, Nabi 

Ibrāhīm mendoakan mereka agar mereka senantiasa berada dalam 

penjagaan-Nya.
193

 

Selang beberapa hari, persediaan makanan dan minuman mereka  

mulai habis, Hājar dan Ismā‟īl merasa sangat kehausan. Nabi Ismā‟īl 

menangis sambil memukul-mukulkan kedua kakinya ke tanah karena 

kehausan. Ketika menyaksikan rasa haus yang dirasakan oleh anaknya, 

khawatir anaknya akan mati, ia segera bergegas mencari air di bukit/ 

lembah terdekat meskipun tubuhnya juga terasa lemah. Sesampainya  di  

bukit ṣafā, Hājar tidak menemukan air dan tidak melihat seorang pun di 

sana. Akan tetapi dikejauhan, yakni di bukit marwah, Hājar seolah 

melihat genangan air, kemudian ia bergegas lari ke arah bukit marwah. 

Sesampainya di sana, Hājar menemukan pemandangan yang sama saat di 

bukit ṣafā. Hal ini terjadi berkali-kali, hingga tidak terasa Hājar telah 

melakukannya sebanyak tujuh kali berlarian antara bukit ṣafā dan bukit 

marwah. Puncaknya ketika Hājar sampai di bukit marwah, Hājar seolah 

mendengar suara berbisik kepadanya. Suara bisikan tersebut berkata 

kepadanya “aku memberitahukan kepadamu bahwa ada yang akan 
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menolongmu”. Suara tersebut merupakan suara malaikat yang tengah 

berdiri di atas tempat air zam-zam. Maka tumitnya dipukul-pukulkan ke 

tempat munculnya air zam-zam, hingga memancarlah air zam-zam dari 

tempat itu. Spontan begitu melihat air tersebut, Hājar segera membuat 

kolam, hingga aliran air zam-zam tersebut terkumpul dalam satu 

tempat.
194

 

Selang beberapa waktu dari munculnya air zam-zam, sekelompok 

orang dari kabilah jurhum melewati tempat itu. Di kejauhan mereka 

saksikan burung-burung berkumpul di sekitar tempat keluarnya air zam-

zam. Mereka berkata “burung-burung itu pasti tengah berkumpul di 

tempat air, kalau begitu mari kita datangi lembah itu, siapa tahu ada air 

di lembah itu”. Untuk memastikan kebenarannya, mereka utus salah 

seorang dari mereka untuk mencari air. Ketika utusan tersebut kembali 

kepada kaumnya, dia kabarkan kepada mereka bahwa ada sumber air di 

lembah tersebut, seraya menceritakan perbincangannya dengan Hājar, di 

mana utusan tersebut berkata “apakah kamu izinkan kami untuk tinggal di 

tempatmu?”. Hājar menjawab “silahkan, akan tetapi kalian tidak punya 

hak untuk menguasai sumber air”. Setelah mereka sepakat, mulailah 

mereka berkemah di situ. Sejak saat itu mulai berduyun-duyun para 
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kafilah yang lewat mampir untuk berkemah ataupun sekedar mengisi air 

sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan.
195

 

Dari kisah ini kita juga mendapatkan sebuah pelajaran tentang 

pengorbanan seorang ibu sekaligus sebagai istri. Bahwa Jawaban yang 

diberikan Hājar ketika ia menaati perintah suaminya, memberikan 

gambaran sosok perempuan yang memiliki keimanan dan keyakinan yang 

kuat kepada Allah, juga sosok yang menaati perintah Tuhannya juga 

suaminya. Meskipun terbayang dihadapannya kesulitan yang akan 

dihadapi, tetapi ia yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba-

hamba-Nya yang beriman dan menaati perintah-Nya. Demikian 

penjelasan Alquran tentang tugas seorang wanita adalah menaati perintah 

Allah termasuk perintah agar ia sebagai seorang istri yang dipimpin, dia 

harus menaati pemimpinnya dalam hal ini ialah suaminya 

8) Fungsi Biologis 

Di dalam Alquran disebutkan bahwa seorang istri memiliki 

fungsi biologis, di mana istri menjadi tempat suami memenuhi 

kebutuhan biologisnya. Hal ini sebagaimana tergambar dalam surah al-

Baqarah (2): 223; 

 فَْأتُ ْوا َحْرَثُكْم َاّنّٰ ِشْئُتْم  ِنَساؤُُكْم َحْرٌث لَُّكمْ 

Dalam ayat ini, istri diumpamakan dengan ladang tempat 
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bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanam-tanaman. Boleh 

mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya asal untuk menyebarkan 

bibit dan untuk berkembangnya tanaman dengan baik dan subur. Istri 

adalah tempat menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan 

baik, maka seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan 

berbagai cara yang disukainya, asal tidak mendatangkan kemudaratan. 

Jelas bahwa maksud perkawinan itu untuk kebahagiaan hidup 

berkeluarga termasuk mendapatkan keturunan.
196

 

a) Fungsi Reproduksi (Mengandung dan Melahirkan) 

Salah satu kodrat perempuan adalah mengandung anak-

anaknya.  Ketika terjadi pembuahan dalam rahim yang ditandai oleh 

bersatunya sel sperma dengan sel telur maka tugas mengandung itu 

dimulai. Pekerjaan atau tugas ini sangat spesifik, karena hanya bisa 

dijalani oleh perempuan. Ketika mengandung seorang ibu mengalami 

perubahan hormonal yang berpengaruh pada keseluruhan sistem 

tubuhnya, serta beban berat karena harus membawa kandungan ke 

mana-mana dalam kurun waktu kurang lebih 9 bulan lamanya.
197

 Hal 

ini digambarkan dalam Alquran surah al-Aḥqāf (46): 15. 

 ْهرًاشَ  ثَ ٰلثُ ْونَ  َوِفٰصُلو َوَْحُْلو ُكْرًىا وََّوَضَعْتوُ  ُكْرًىاَْحََلْتُو اُمُّو  

ibunya mengandungnya dan melahirkannya dengan susah payah. 
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Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ibunya mengandungnya 

dengan susah payah dan mengalami aneka kesulitan serta aneka 

gangguan fisik dan psikis. Hal ini ditunjukkan dengan kata “kurhan” 

yang merupakan bentuk masdar dari kata “kariha-yakrahu” yang 

berarti susah payah, benci, dan beban berat. Pada dasarnya kata ini 

mempunyai 2 bentuk kata, yaitu kata kurhan dan kata karhan. Kata 

yang di ḍammah kāf-nya berarti bentuk kesusah payahan yang 

menimpa dirinya, sedangkan kata yang di fatḥah kāf-nya berarti 

bentuk kesusah payahan yang menimpa selain dirinya. Dengan 

demikian, dalam konteks ayat ini kata “kurhan” bermakna “ibunya 

telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga 

dengan susah payah karena terkait lamanya fase kehamilan ini yang 

tidak pasti masanya”.
198

  

Selama fase kehamilan, ibu merasakan bagaimana janin dalam 

kandungannya menghisap makanan yang telah dimakannya. Sehingga 

seorang ibu sendiri menjadi lemah karena makanan yang telah masuk 

ke dalam tubuhnya terbagi dua, untuknya dan untuk dihisap janinnya. 

Semakin janin itu tumbuh berkembang, semakin banyak ia menghisap 

makanan ibunya. Semakin banyak bayi menghisap makanan ibunya, 

semakin lemah badan ibu yang mengandungnya. Di sana lah letak 
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kepayahan seorang ibu ketika mengandung, meskipun ia berkurang 

selera makannya akan tetapi ibu yang menjalankan tugasnya dengan 

baik ia akan berusaha untuk memberikan asupan gizi terbaik untuk 

bayi yang dikandungnya.
199

 

Masih senada dengan ayat di atas, dalam Alquran surah 

Luqmān (31): 14, digambarkan keadaan yang sama tentang kesusahan 

yang dihadapi seorang ibu ketika mengandung anaknya: 

رُ َولِ  ِلْ  اْشُكرْ  اَنِ  َعاَمْْيِ  ِفْ  وَِّفَصالُو َوْىنٍ  َعٰلى َوْىًناَْحََلْتُو اُمُّو   َواِلَدْيَك ِاَلَّ اْلَمِصي ْ

Ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku 

dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

Kata wahn diartikan sebagai kelelahan atau kelemahan fisik 

dan mental. Kelemahan itu disebabkan antara lain karena setiap hari 

janin bertambah besar dan berat. Selama masa kehamilan dan 

persalinan, bermacam-macam pula kepayahan atau kerepotan dialami 

oleh ibu. Ungkapan ini disebut bergandengan setelah wasiat kepada 

manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya sebagai penguat 

tentang hak-hak mereka, terutama ibu yang telah melewati berbagai 

kesulitan dalam mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anaknya. 

Sebuah rangkaian pengorbanan yang sulit dilukiskan kepada siapa pun 
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yang tidak mengalaminya.
200

  

Setelah sempurna masa kehamilan, maka tibalah saatnya 

seorang ibu untuk melahirkan. Fase melahirkan merupakan fase yang 

menakutkan bagi ibu. Di mana dirinya harus berkorban untuk 

mengeluarkan janin yang ada di dalam rahimnya sekuat tenaga.
201

 

Dari penjelasan ayat Alquran di atas, dipahami bahwa 

merupakan tugas pasti seorang ibu yaitu mengandung anaknya. 

Karena seorang ibu diberi kelebihan oleh Allah secara fisik berupa 

rahim yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Jadi tugas mengandung 

bagi seorang ibu adalah mutlak tanpa bisa digantikan oleh orang lain.   

b) Menyusui 

Tugas lain yang masih harus dilakukan oleh ibu setelah 

melahirkan adalah menyusui anaknya. Anak lahir kedunia telah 

dilengkapi oleh Allah berbagai modalitas untuk hidup seperti insting 

(naluri) untuk menyusu, tetapi belum memiliki pengetahuan atau 

kecerdasan kecuali potensi-potensi yang siap dikembangkan oleh 

orang tua dan lingkungannya. Perempuan memiliki kelenjar susu yang 

menghasilkan cairan yang berisi saripati makanan. Cairan yang lazim 

disebut ASI ini merupakan bagian penting bagi proses kelangsungan 

bayi. Air susu ibu telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern 
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sebagai makanan sehat terbaik bagi bayi. Komposisinya sangat pas 

dengan kebutuhan nutrisi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 

Anak yang minum ASI memiliki tingkat kekebalan lebih tinggi 

terhadap berbagai penyakit dari pada bayi yang hanya mengonsumsi 

susu formula. Maka, wajar apabila Alquran menganjurkan para ibu 

menyusukan anaknya selama kurang lebih dua tahun.
202

 Hal ini 

sebagaimana dijelaskan secara tersurah dalam beberapa ayat Alquran, 

di antaranya pada al-Baqarah (2): 233; 

 َواْلٰوِلٰدُت يُ ْرِضْعَن اَْوًَلَدُىنَّ َحْوَلْْيِ َكاِمَلْْيِ ِلَمْن اَرَاَد اَْن يُِّتمَّ الرََّضاَعَة 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.  

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah sangat 

menganjurkan kaum ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun 

penuh. Menyusui merupakan hak anak dan kewajiban ibu, namun 

kenyataannya, pada saat ini banyak kaum ibu yang tidak memberikan 

ASI kepada anaknya. Seorang ibu berkewajiban memberikan ASI pada 

anaknya berdasarkan makna zahir ayat tersebut. Di mana meskipun 

ayat ini menggunakan bentuk khabar (kalimat berita), dan bukan 

bentuk amr (kalimat imperatif), namun dimaksudkan untuk 
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mubālaghah (memberikan penekanan makna).
203

 

Kemudian disebutkan pula dalam ayat ini, yaitu penggalan 

ayat “bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”, maka ayat ini 

dapat dipahami sebagai anjuran bagi ibu, untuk menyusui anaknya 

selama dua tahun penuh. Artinya ada pilihan bagi ibu untuk menyusui 

selama dua tahun atau tidak menyempurnakan penyusuannya. 

Penyusuan 2 tahun ini tidak lain adalah sebaik-baiknya bagi siapa 

yang ingin mencapai kesempurnaan. Namun jika ada halangan yang 

lain, misal mengandung kembali sebelum masa menyusui bayinya 

selesai, maka diperbolehkan untuk tidak menyempurnakan 

penyusuannya selama 2 tahun.
204

 

Di antara ayat yang relevan dengan surah al-Baqarah (2): 233 

di atas adalah surah al-Ṭalāq (65): 6, Selain kedua ayat di atas, dalam 

penggalan surah Luqmān (31): 14 “mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan”, juga menyebutkan secara 

tersurah bahwa penyusuan hendaknya dilakukan selama dua tahun. 

Tujuan penyusuan ini bukan sekedar untuk memelihara kelangsungan 

hidup anak, tetapi juga untuk menumbuh kembangkan anak dalam 

kondisi fisik dan psikis yang prima.
205
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Sayyid Quṭb juga berpendapat bahwa masa menyusui anak 

adalah dua tahun. Diwajibkan menyusui selama dua tahun, oleh karena 

Allah Maha Tahu bahwa masa-masa itu dari segi medis dan psikologis 

sangat baik bagi anak. Penelitian medis dan psikologis menetapkan 

bahwa masa dua tahun itu sangat penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara sehat, baik fisik maupun psikis.
206

 

Perlu digaris bawahi, bahwa kalimat yang diulang-ulang 

dalam Alquran menandakan adanya penekanan atau ketegasan anjuran 

dari Allah untuk menjalankan anjuran yang ditetapkan. Selain itu tidak 

ada ayat dalam Alquran yang menganjurkan penggantian penyusuan 

dengan susu dari makhluk lain atau susu formula, melainkan 

penggantian penyusuan dengan perempuan lain dengan mengupahnya. 

Hal ini karena setelah dilakukan penelitian, ternyata di dalam ASI 

terdapat banyak sekali zat yang tidak ditemukan secara alami dalam 

susu formula yang belakangan ini marak digunakan oleh ibu-ibu 

rumah tangga untuk menyusui anaknya. ASI memiliki kandungan 

Taurin, DHA, dan AA yang tidak terdapat dalam susu formula secara 

alami. Kandungan ketiganya dalam susu formula ternyata berasal dari 

ikan yang strukturnya tidak sestabil ASI yang terbentuk secara alami 

dan dosisnya sesuai dengan kebutuhan bayi.
207

    

                                                           
206

 Sayyid Quṭb, Tafsīr fī Ẓilāl al-Qur‟ān, vol. 1, 207. 
207

 Hanafi, Peningkatan Kecerdasan Anak..., 82. 



121 

 

Berdasarkan pada uraian di atas dapat diambil sebuah 

kesimpulan, bahwa masa ibu memberikan ASI pada anak maksimal 

dua tahun penuh dan boleh kurang. Tergantung dari kebijaksanaan 

hasil musyawarah antara ayah dan ibu yang mendatangkan manfaat 

bagi anak dan sesuai kondisi ibu. Jika tidak ada sebab yang 

menghalangi penyusuan selama dua tahun itu akan lebih baik. Adapun 

menurut medis minimal tetap diberikan ASI (ASI eksklusif) karena 

ASI sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa fungsi ibu dari segi 

tugas fisiknya tidak bisa digantikan oleh ayahnya, hanya seorang ibu 

yang bisa mengandung dan melahirkan karena ibu dari fisik memiliki 

rahim sedang suami tidak memilikinya, dan hanya seorang ibu juga 

yang bisa menyusui bayinya, karena ibu memiliki kelenjar susu sedang 

suami tidak. Demikian penjelasan Alquran mengenai fungsi pasti 

seorang ibu sesuai keistimewaan fisik yang diberikan Allah 

kepadanya. 

c. Fungsi Anak dalam Alquran 

Di dalam Alquran, term yang digunakan untuk mengungkapkan 

makna ayah diantaranya; pertama yaitu al-Walad, di dalam Alquran 

disebutkan sebanyak 65 kali dalam bentuk tunggal maupun jamak. 

Kedua,yaitu al-Ṭifl, di dalam Alquran disebutkan sebanyak 4 kali dalam 
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Alquran.
208

 Ketiga, yaitu al-Ibn, di dalam Alquran disebutkan sebanyak 161 

kali bentuk tunggal maupun jamak.
209

 Keempat, yaitu al-Dzurriyyah, di dalam 

Alquran disebutkan sebanyak 32 kali.
210

 Kelima, yaitu al-Ṣabiy, di dalam 

Alquran disebutkan sebanyak 2 kali.
211

 Keenam, yaitu al-Ghulām, di dalam 

Alquran disebutkan sebanyak 13 kali.
212

  

Anak adalah amanah dan titipan yang harus dijaga, dirawat dan 

dibimbing oleh orang tuanya. Namun sebagai satu keluarga, seorang anak 

juga memiliki peran-peran khusus sebagaimana orang tua. Alquran 

menyebutkan peran atau fungsi adanya anak bagi orang tua sebagaimana 

berikut: 

1) Fungsi Edukasi 

Seorang anak boleh menasehati dan memberikan pengajaran 

terhadap orang tuanya. Sebagaimana dalam surah Maryam: 42-47  

ًا  ِاْذ قَاَل ًِلَبِْيِو ٰياَبِت ِِلَ تَ ْعُبُد َما ًَل َيْسَمُع َوًَل يُ ْبِصُر َوًَل يُ ْغَِنْ َعْنَك َشْي  

Dalam ayat di atas yaitu dialog Nabi Ibrāhīm yang mengajak 

ayahnya untuk mengikuti kebenaran ajarannya yang 

sesuai dengan perintah Allah dengan cara yang sopan, tanpa menggurui. 

Disebutkan bahwa Nabi Ibrāhīm menasehati orang tuanya dengan 
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dialektika penuh hormat yang ia tunjukkan kepadanya, dengan 

menanyakan alasan, kenapa tuhan yang tak mendengar keinginanmu, lagi 

tak mampu mendatangkan manfaat, atau membuat kerusakan, kenapa 

engkau sembah. 

2) Fungsi Sosialisasi 

Islam menjelaskan bahwa setiap anak harus taat kepada kedua 

orang tuanya, hal ini telah dijelaskan Allah  melalui firman-Nya dalam 

surah al- Taubah  (9):  23,  al-Isrā‟ (17):  23-24, al-Ankabūt  (29):  8,  

Luqmān (31): 15 dan al-Ṣāffāt (37): 102.
213

 Berikut contoh penjelasan 

pada surah al-Isrā‟ (17):  23-24; 

َهْرُُهَا وَ  َُما ُافٍّ وًََّل تَ ن ْ ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَ َر َاَحُدُُهَا اَْو ِكٰلُهَما َفَل تَ ُقْل ٰلَّ َُما قَ ْوًًل َكرِْٰيًاِامَّا يَ ب ْ  ُقْل ٰلَّ

ًرا  َواْخِفْض َٰلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْْحَِة َوُقْل رَّبِّ اْرَْحُْهَما َكَما َرب َّٰيَِنْ َصِغي ْ

Dalam ayat 23 ini terdapat beberapa ketentuan dan sopan santun 

yang harus diperhatikan anak terhadap kedua orang tuanya, antara lain: 

pertama, seorang anak tidak boleh mengucapkan kata kotor dan kasar 

meskipun hanya berupa kata “ah” kepada kedua orang tuanya, karena 

sikap atau perbuatan mereka yang kurang disenangi. Keadaan seperti ini 

seharusnya disikapi dengan sabar. Kedua, seorang anak tidak boleh 

menghardik atau membentak kedua orang tuanya, sebab bentakan itu akan 
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melukai perasaan keduanya. Ketiga, hendaklah anak mengucapkan kata-

kata yang mulia kepada kedua orang tuanya, kata-kata yang 

menggambarkan adab sopan santun.
214

 

Pada ayat 24, Allah  memerintahkan kepada kaum Muslimin agar 

bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. 

Yang dimaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini adalah mentaati 

apa yang mereka perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan 

dengan ketentuan- ketentuan agama. Taat kepada kedua orang tua 

merupakan tanda kasih sayang dan hormatnya kepada mereka, terutama 

pada saat keduanya sangat memerlukan pertolongan anaknya. Di akhir 

ayat, Allah s.w.t memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk 

mendo‟akan kedua orang tua mereka, agar diberi limpahan kasih sayang 

Allah  sebagai imbalan dari kasih sayang keduanya dalam membesarkan 

dan mendidik ketika masih kanak-kanak.
215

 

3) Fungsi Afeksi 

Allah menegaskan di dalam Alquran bahwa seorang anak 

haruslah berbakti pada orang tuanya, karena dengan baktinya seorang 

anak terhadap orang tuanya menjadikan kehidupan keluarga yang aman 

dan damai. Pernyataan ini diulang-ulang beberapa kali di dalam Alquran, 

di antaranya Alquran surah al-Baqarah (2): 83 dengan menggunakan 
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redaksi َوبِاْلَىالَِدْيِن اِْحَسان ا,
216

 Alquran menggunakan kata bi ketika berbicara 

tentang bakti kepada orang tua, padahal bahasa juga membenarkan 

penggunaan kata li yang berarti “untuk” atau ilā yang berarti “kepada” 

untuk menjadi penghubung kata ihsān.
217

 

Menurut pakar bahasa, kata ilā mengandung makna jarak, 

sedangkan Allah tidak menghendaki adanya jarak walau sedikit pun dalam 

hubungan antara anak dan orang tuanya. Anak harus merasa dekat dengan 

ayah ibunya, bahkan jika bisa, hendaknya melekat pada orang tuanya 

sehingga digunakan kata bi yang mengandung arti ilṣāq, yakni kelekatan. 

Dengan demikian, bakti yang dipersembahkan oleh anak kepada orang tua 

pada hakikatnya bukan untuk ayah ibunya melainkan untuk dirinya 

sendiri. Itulah sebabnya juga tidak menggunakan kata li yang mengandung 

makna peruntukan.
218

 

Penggunaan kalimat ihsān terdapat pada dua hal; pertama 

memberi nikmat pada pihak lain, dan kedua perbuatan baik. Karena itu 

kata ihsān lebih luas dari sekedar makna “memberi nikmat atau nafkah” 

maknanya bahkan lebih tinggi dari makna “adil” karena adil adalah 

memperlakukannya sama dengan perlakuannya kepada diri anda. 
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Sedangkan ihsān adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuaannya 

terhadap anda.
219

 

Kepada orang tua yang diperintahkan agama adalah sikap sopan 

santun kepada kduanya dalam ucapan atau perbuatan sesuai dengan adat 

kebiasaan masyarakat. Namun tidak termasuk tugas anak untuk berbakti 

pada orang tua yang menghilangkan kemerdekaan, kebebasan pribadi atau 

rumah tangga atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkut paut dengan 

pribadi anak, agama atau negaranya. Hal ini bukanlah termasuk dalam 

bagian terhadap bakti pada orang tua, jika mereka memaksakan 

pendapatnya menyangkut kegiatan anak, dipaksa meninggalkan apa yang 

bernilai kemashlahatan untuk atau atau dipaksa mengerjakan kmungkinan 

yang bernilai mudharat juntuk anak.
220

  

4) Fungsi Proteksi 

Demikian anak harus melindungi, menemani orang tuanya dengan 

penuh kelembutan dan kasih sayang. Hal ini sebagaimana dalam surah 

Luqmān (31): 15  َْنيَا َهْعُرْوف اَوص اِحْبهَُوا فِى الدُّ , kata ma‟rufan mencakup segala 

hal yang dinilai baik oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan 

agama. Dalam konteks ini, bahwa Asma‟ pernah didatangi oleh ibunya 

ketika itu masih musyrikah, Asma‟ bertanya pada Nabi, bagaimana 

seharusnya ia bersikap, kemudian Rasulullah memerintahkannya agar 
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tetap menjalin hubungan baik, menerima dan memberinya hadiah serta 

mengunjungi, menyambut kunjungannya dan tetap menjaganya.
221

 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa seorang anak wajib 

berbuat tetap melindungi orang tuanya. Allah mengingatkan kewajiban itu 

berulang-ulang di dalam Alquran. Seorang anak wajib menaati perintah 

orang tuanya selama tidak melanggar syariat Allah, bahkan meski orang 

tuanya orang kafir ia tetap harus menjaga orang tuanya. 

5) Fungsi Religius 

Alquran telah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan seorang 

anak untuk mendo‟akan kedua orang tuanya. Ayat-ayat Alquran yang 

menjelaskan mendo‟akan kedua orang tua tersebut adalah surah Ibrāhīm 

(14): 41, al-Isrā‟ (17): 23-24, Maryam (19): 47, al-Syu‟arā‟ (26): 86, 

Luqmān (31): 14, dan Nūh (71): 28. Berikut contoh penjelasan pada surah 

Ibrāhīm (14): 41. 

 َرب ََّنا اْغِفْر ِلْ َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنْْيَ يَ ْوَم يَ ُقْوُم اْلَِْسابُ 

Pada ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Ibrāhīm berdo‟a agar 

Allah  mengampuni segala kesalahannya, kesalahan ibu bapaknya, dan 

kesalahan orang-orang yang beriman pada hari dimana Allah  

menghimpun mereka untuk dihisab segala amal dan perbuatannya yang 

telah dikerjakan semasa hidup di dunia dahulu. Diriwayatkan dari Hasan 
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bahwa ibu Ibrāhīm  adalah orang yang beriman kepada Allah  sedangkan 

bapaknya adalah orang yang kafir. Ia memohon ampun bagi bapaknya itu 

karena ia pernah berjanji akan memohon ampun bagi bapaknya. Akan 

tetapi, tatkala ternyata bapaknya tetap dalam kekafirannya dan menjadi 

musuh Allah maka ia berlepas diri darinya.
222

 

Dari sini dapat di lihat, bahwa seorang anak diwajibkan untuk 

mendo‟akan kedua orang tuanya, bahkan jika ada salah seorang atau 

kedua-duanya yang dalam kekafiran. Berdo‟a merupakan tanda iman dan 

tawaduk seorang anak yang ditujukan kepada diri sendiri, keluarga, dan 

orang lain di sekitarnya. Dengan demikian fungsi religius seorang anak 

adalah dengan mendoakan orang tua atas kehidupan dunia dan akhiratnya. 

6) Fungsi Ekonomis 

Alquran telah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan seorang 

anak untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Ayat-ayat 

Alquran yang menjelaskan perintah-perintah tersebut adalah surah al-

Baqarah (2): 215 dan al-Rūm (30): 38.
223

 Berikut contoh penjelasan  yang 

terdapat dalam surah al-Baqarah (2): 215; 

َُلْوَنَك َماَذا يُ ْنِفُقْوَن ُقْل َما اَنْ َفْقُتْم مِّْن َخْيٍ فَِلْلَواِلَدْيِن َواًْلَقْ َرِبْْيَ َواْلَيٰتٰمى َوالْ  َواْبِن َمٰسِكْْيِ َيْس  

 َو بِو َعِلْيمٌ َوَما تَ ْفَعُلْوا ِمْن َخْيٍ فَِانَّ اللّٰ  السَِّبْيلِ 

Ibnu „Abbās  meriwayatkan  bahwa  Amīr  bin  al-Jamur  al-Anṣārī,  
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orang yang telah lanjut usia dan mempunyai banyak harta, bertanya 

kepada Rasulullah, “Harta apakah yang sebaiknya saya nafkahkan dan 

kepada siapa nafkah itu saya berikan?” sebagai jawaban, turunlah ayat ini. 

Nafkah yang dimaksud dalam ayat ini, ialah nafkah sunnah, yaitu sedekah, 

bukan nafkah wajib seperti zakat dan lain-lain. Ayat ini mengajarkan 

bahwa apa saja yang dinafkahkan, banyak ataupun sedikit pahalanya 

adalah untuk orang yang menafkahkan itu dan tercatat disisi Allah sebagai 

amal saleh.
224

 

Sesuatu yang dinafkahkan hendaklah diberikan lebih dahulu 

kepada orang tua, yaitu ayah dan ibu, karena keduanya adalah orang yang 

paling berjasa kepada anaknya. Merekalah yang mendidiknya sejak 

dalam kandungan, dan pada waktu kecil bersusah payah menjaga 

pertumbuhannya. Sesudah kepada kedua orang tua, barulah nafkah 

diberikan kepada kaum kerabat, seperti anak-anak, saudara-saudara yang 

memerlukan bantuan. Mereka itu adalah orang-orang yang semestinya 

dibantu, karena kalau dibiarkan saja, akhirnya mereka akan meminta 

kepada yang lain, akibatnya akan memalukan keluarga, lalu kepada anak-

anak yatim yang belum bisa memenuhi keperluannya. Akhirnya kepada 

orang-orang miskin dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan.
225

 

7) Fungsi Rekreatif (Menjadi Qurrratu A’yun) 

                                                           
224

 Yusuf, Ensiklopedia Tematis..., 314. 
225

 Yusuf, Ensiklopedia Tematis..., 315. 



130 

 

Seorang anak pasti diharapkan menjadi Qurrratu A‟yun untuk 

orang tuanya. Di dalam Alquran disebutkan bahwa fungsi anak adalah 

menjadi Qurratu A‟yun artinya menjadi penyejuk mata ayah ibunya. 

Demikian hal tersebut disebutkan di dalam surah al-Qaṣas (28): 9; 

 َوقَاَلِت اْمرََاُت ِفْرَعْوَن قُ رَُّت َعْْيٍ لِّْ َوَلكَ 

Dalam ayat tersebut menggunakan kata Qurratu A‟yun 

dikisahkan istri Fir‟aun menyebutkan bahwa hadirnya Musa kecil adalah 

sebagai obat jeri payahnya, buah hati dan penyejuk hati, pelipur lara dan 

kebahagiaan baginya. Dalam ayat ini juga ditegaskan oleh istri Fir‟āun 

bahwa kehadiran bayi kecil mungil ini akan menjadi penyejuk mata bukan 

hanya baginya namun juga bagi suaminya, Fir‟aun.
226

 

Dalam ayat yang lain juga disebutkan dengan menggunakan 

redaksi Qurratu A‟yun pada surah al-Furqan (25): 74 dengan objek yang 

ditujukan adalah untuk pasangan dan anak keturunan. Untuk kekhususan 

arti bahwa anak adalah sebagai penyejuk mata orang tuanya, inti dari 

kalimat tersebut menandakan bahwa tidaklah yang diinginkan melainkan 

anak yang berbakti pada orang tuanya, anak yang sukses dunia dan 

akhiratnya, karena pada hakikatnya baktinya anak pada orang tua adalah 
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obat hati dan kebahagian bagi orang tuanya, karena akan memberikan 

kenyamanan dan kedamaian dalam hati orang tuanya.
227

 

8) Fungsi Biologis (Penerus Keturunan) 

Sebagai fungsi biologis seorang anak ialah menjadi penerus 

keturunan orang tuanya. Keturunan dalam Alquran menggunakan kata 

dzurriyyah. Dalam hal ini Alquran juga menyebutkan demikian dalam 

surah Āli „Imrān (3): 38;
228

  

يْ   َك ُذرِّيًَّة طَيَِّبةً لَُّدنْ  ِمنْ  ِلْ  قَاَل َربِّ َىبْ   ُىَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا َربَّو َعاءِ اِنََّك ْسَِ  ُع الدُّ

Pada ayat sebelumnya, telah diceritakan perihal keluarga „Imrān, 

maka pada ayat ini dipaparkan cerita seputar keluarga Zakariyyā. Di 

antara keduanya terjalin hubungan yang sangat erat, karena saat itu istri 

„Imrān menazarkan anaknya untuk menjadi abdi Tuhan dengan 

dititipkannya pada Nabi Zakariyyā. Tatkala Zakariyyā melihat kemuliaan 

dan martabat yang begitu tinggi pada Maryam di hadapan Allah, timbullah 

keinginannya untuk mempunyai seorang anak serupa dengan Maryam 

dalam kecerdasan dan kemuliaannya di sisi Allah agar menjadi penerus 

keturunannya.
229

 

 Nabi Zakariyyā melihat keistimewaan Maryam dan nilai 

keberkahan mihrab tempat dimana Maryam beribadah dan mendapatkan 
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rizki dari Allah. Demikian Zakariyyā menjadikan tempat yang diberkahi 

itu untuk memohon seorang anak kepada Allah. Di mihrab tempat 

Maryam beribadah itu, Zakariyyā berdoa kepada Allah dengan penuh 

kekhusyukan dan keyakinan dengan menyebutkan sifat Allah yang Maha 

Mendengar, tanpa dirangkai dengan sifat Allah yang lain. Hal ini sebagai 

isyarat bahwa doa tersebut tanpa dilihat dan didengar orang lain selain 

dirinya dan Allah. Dia berkata, “Ya Tuhanku, melalui keberkahan mihrab 

ini, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, aku yakin sesungguhnya 

Engkau Maha Mendengar doa setiap hamba yang memohon kepada-

Mu”.
230

 

Walaupun Zakariyyā mengetahui bahwa istrinya adalah seorang 

perempuan yang mandul dan sudah tua, namun dia tetap mengharapkan 

anugerah keturunan dari Allah. Di dalam mihrab tempat Maryam 

beribadah, Zakariyyā memanjatkan doa kepada Allah, Zakariyyā berharap 

Allah menganugerahkan kepadanya seorang keturunan yang saleh, dan 

taat mengabdi kepada Allah. Doa yang timbul dari lubuk hati yang tulus 

dan penuh kepercayaan kepada kasih sayang Allah yang Maha Mendengar 

dan memperkenankan segala doa. Kemudian Allah menyambut doa tulus 

Nabi Zakariyyā itu. Dikabarkanlah Nabi Zakariyyā saat ia khusyu‟ dalam 

salatnya bahwa ia akan dianugerahi seorang anak yang bernama Yahya 
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sebagai pembenar atas kekuasaan Allah dan dijadikannya soerang saleh 

meneruskan kenabian ayahnya sebagaimana doa ayahnya.
231

 

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa adanya anak adalah untuk 

meneruskan keturunan orang tuanya, sehingga garis keturunan orang tua 

tidak putus, karena adanya generasi selanjutnya yang menggantikannya.  

B. Konteks Sosial Historis yang Melatar Belakangi Turunnya Ayat-ayat 

Alquran tentang Struktur Keluarga dan Distribusi Fungsi Anggota 

Keluarga. 

Alquran diturunkan kepada masyarakat Arab, dimana menjadi tempat 

lahirnya Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah berupa mu‟jizat Qur‟ān. 

Jazirah Arabia terletak di Asia Barat Daya, daerahnya terbentang luas dalam 

bentuk padang pasir dengan daerah perbatasan di sebelah utara ialah negeri Syam, 

sebelah timur di batasi oleh dua lautan yaitu laut Hindia dan Laut Merah.
232

  

Jazirah Arabia terbagi menjadi dua bagian penting, Arabia Utara dan 

Arabia Selatan. Arabia Utara adalah penduduk yang menetap pada suatu 

perkampungan di daerah Yaman dan Hadramaut, dan termasuk pemukiman yang 

berada di sekitar pantai. Kehidupan mereka lebih maju karena mereka menetap 

(tidak berpindah-pindah), sehingga memudahkan untuk membangun sebuah 
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peradaban. Sementara itu Arabia Selatan ditempati oleh masyarakat yang 

hidupnya berpindah-pindah (nomaden) mendiami daerah Hijaz dan Najd.
233

  

Arabia dengan padang pasirnya merupakan daerah yang panas dan kering 

berimplikasi pada pola dan sistem kehidupan yang mereka jalani. Sedangkan 

orang-orang Arab Badui adalah orang-orang pedalaman yang terdiri dari berbagai 

suku dan kehidupannya juga selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat 

lain dan tidak pernah menetap pada satu daerah saja. Mereka selalu mencari 

daerah yang subur untuk ditempati dan apabila tempat tersebut tidak subur lagi, 

maka mereka akan pindah untuk mencari tempat lain. Mereka hidup dalam tenda-

tenda yang dirancang sedemikian rupa untuk melindungi diri dari terik matahari 

di musim panas dan lembab di musim dingin. Kendaraan yang mereka biasa 

gunakan adalah unta yang dipakai untuk barang-barang yang mereka bawa. Unta 

memang binatang yang disediakan khusus untuk daerah padang pasir. Karena 

kehidupan yang selalu berpindah-pindah dan selalu mencari daerah yang subur 

untuk ditempati, maka kekuatan fisik sangat penting bagi penduduk daerah ini. 

Selain itu terbatasnya daerah subur mengakibatkan pertikaian antara suku satu 

dengan suku yang lainnya untuk mendapatkan daerah yang mereka inginkan. 

Sehingga terjadilah perang yang sudah menjadi hal biasa bagi kalangan 

mereka.
234
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Masyarakat Arab terdiri dari berbagai suku atau kabilah. Salah satu 

kabilah yang paling terkenal yang tinggal di kota Mekah adalah suku Quraisy. 

Mereka terkenal karena kemahirannya dalam berdagang serta karena merekalah 

yang mengendalikan ka‟bah. Ka‟bah sebelum datangnya Islam sudah merupakan 

tempat yang penting sebagai pusat kegiatan keagamaan. Orang-orang berdatangan 

untuk berziarah setahun sekali dari berbagai pelosok Arab, baik yang jauh 

maupun yang dekat.
235

  

Mekah merupakan kota yang cukup teratur. Orang-orang berdatangan 

dengan pengaturan sistem kota yang baik. Terlebih pada masa kepemimpinan 

Qushay telah dibentuk dewan-dewan yang bertanggung jawab pada tugasnya 

masing-masing. Hijābah adalah bagian pemegang kunci Ka‟bah, Siqāyah bagian 

yang menyediakan air dan makanan untuk para peziarah, Rifāḍah adalah bagian 

yang mengumpulkan dana dari si kaya untuk yang miskin, Qamariyyah dan 

Syamsiyyah adalah bagian yang menetapkan kalender berdasarkan  perhitungan 

bulan dan matahari dan Dār al- Nadwah adalah balai sidang.
236

 

Hampir sebagian besar penduduk Mekah adalah pedagang. Mereka 

bepergian dalam bentuk kafilah besar melewati daerah-daerah yang dirasa 

menguntungkan untuk berdagang (QS. al-Quraisy (109): 1-2). Selain itu Mekah 

juga merupakan daerah rute perdagangan antar negara. Dengan dibukanya rute 

perdagangan ini memungkinkan Arab untuk berhubungan dengan dunia luar 
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seperti Romawi dan Persia yang pada saat itu lebih maju kebudayaannya 

dibanding Arab. Dari Romawi mereka belajar tentang strategi perang sementara 

dari Persia belajar berbagai ilmu pengetahuan. Kehidupan keagamaan penduduk 

Arabia bervariasi, tetapi yang paling banyak di antara mereka terutama orang 

Mekah adalah paganisme yakni menyembah berhala. Di bagian Arab pedalaman 

(badāwah) mereka menganut animisme yaitu percaya kepada kekuatan alam. 

Mereka menyembah bulan dan bintang, bahkan mereka juga menyembah para 

leluhurnya.
237

  

Di Mekah mereka lebih senang menyembah berhala sebagai tuhannya. 

Berhala-berhala tersebut mereka beri nama tersendiri, bahkan terkadang masing-

masing kabilah memiliki berhala andalan untuk disembah. Diantara berhala-

berhala mereka adalah Latta, Uzza, Manat,
238

 Qolas, Rudho, Riam, dan lain-

lain.
239 

Akan tetapi, selain mereka mempercayai hal-hal tersebut di atas, mereka 

juga mempercayai adanya Allah, Tuhan atau Dewa sebagai suatu kekuatan 

transenden yang menguasai kehidupan mereka. Penyembahan mereka terhadap 

berhala adalah sebagai sarana yang dapat mengantarkan doa mereka kepada Allah 

tersebut. Selain itu agama-agama yang dianut sebelum Islam juga sudah 

mengajarkannya, seperti Judaisme, Zoroaster, dan Kristen..
240
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Dalam struktur masyarakat Jahiliyah, mereka sangat membanggakan 

sukunya („aṣabiyyah) atas suku yang lain dan saling berselisih tentang suku mana 

yang paling mulia diantara mereka. Selalu mendahulukan hawa nafsunya dari 

akalnya. Peperangan dan balas dendam merupakan hal yang biasa. Berjudi, 

minum minuman keras dan  pelacuran mendapat tempat yang layak dan kegiatan 

rutin yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka.
241

 Sifat-sifat seperti 

itulah yang kemudian disebut sebagai jahiliyah, bukan berarti kebodohan dalam 

bidang intelektual tetapi kebodohan dari petunjuk Ilahi dalam menuntun 

hidupnya.  

Sistem kekeluargaan berdasarkan patriakal (keturunan garis laki-laki) 

secara langsung dari leluhur hingga ke bawah. Keberadaan seseorang dilihat dari 

segi kegagahan dan kekuatan dalam menghadapi musuh. Dengan demikian 

keberadaan perempuan dan anak-anak dikesampingkan dan dianggap sebagai 

warga kelas dua dalam keanggotaan kelompok karena mereka dianggap lemah. 

Bagi masyarakat Arab Pra Islam, Pemberian tugas, hak dan status hanya untuk 

laki-laki dewasa sesuai dengan budaya mereka.
242

  

Ada banyak adat dan kebiasaan buruk yang berkaitan dengan persoalan 

perempuan di zaman jahiliyah (Arab Pra Islam). Kebiasaan menganggap rendah 

dan melecehkan perempuan tersebut dilakukakan oleh masyarakat jahiliyah. 

Termasuk atas kelahiran bayi perempuan disikapi dan direspon sebagai kehinaan 
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dan kebencian sehingga mereka membunuhnya atau bahkan mengubur bayi 

mereka hidup-hidup. Karakter jahiliyah masyarakat Arab ini didokumentasikan di 

dalam Alquran surah al-Nahl: 58-59.
243

  

Bagi masyarakat Arab, perempuan dipandang sebagai makhlus kelas dua. 

Perempuan tidak mendapat izin budaya saat itu sebagai manusia seutuhnya yang 

merdeka, yaitu memiliki hak-hak sebagaimana dimiliki laki-laki. Perempuan 

tidak berhak menerima warisan, sebab warisan tersebut hanya berlaku untuk 

kaum laki-laki, jangankan mendapat bagian warisan bahkan ia sendiri yang 

dijadikan sebagai warisan ketika suaminya meninggal.
244

 

Kemudian Islam datang mengubah sikap partiarki Arab. Islam mengubah 

wajah Arab dengan diaturnya segala kehidupan masyarakat Arab dipandu oleh 

Alquran yang turun secara berangsur-angsur mengiringi dakwah Nabi selama ± 

23 Tahun. Alquran menaikkan derajat perempuan, hingga datanglah syariat yang 

menegaskan bahwa perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. 

Islam kemudian juga mengatur peran-peran perempuan bahwa ia bisa 

mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana hak-hak yang dimiliki laki-laki yaitu 

dalam hal pendidikan dan aktif di ruang publik. Kemudian Rasulullah 

mengizinkan perempuan untuk terlibat dalam peperangan dengan tugas merawat 

prajurit yang terluka. Pada kurun awal Islam datang, Rasulullah juga mengizinkan 
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perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aktifitas keagamaan. Mereka 

diberi ruang khusus untuk shalat jamaah di masjid. Mereka juga mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk mempelajari Alquran.
245

 

Hal ini bagi perempuan Arab mendapatkan harapan baru, bahwa mereka 

juga dimanusiawikan oleh Alquran tidak seperti budaya Arab pra Islam yang 

merendahkan derajat perempuan. Alquran juga menegaskan bahwa mereka para 

kaum perempuan juga mendapatkan warisan sebagaimana laki-laki. Hal ini 

dijelaskan dalam surah al-Nisā (4): 11  

ُو ِفْ اَْوًَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اًْلُنْ ثَ يَ ْْيِ   يْوِصْيُكُم اللّٰ

Pada ayat di atas disebutkan bahwa bagian laki-laki sama dengan bagian 

dua anak perempuan. Pada ayat ini sungguh Allah menaikkan derajat perempuan, 

karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran untuk bagian 

anak laki-laki, ini mengisyaratkan seakan-akan sebelum ditetapkannya bagian hak 

anak laki-laki, lebih dahulu ditetapkan bagian anak perempuan. Bukankah ketika 

akan mengukur sesuatu maka harus memiliki alat ukur terlebih dahulu. 

Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan hak prempuan memperoleh 

warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa jahiliyah.
246

 

Dalam menafsirkan ayat tentang pembagian warisan ini, banyak yang 

memahaminya dengan cara bias gender seakan-akan Allah tidak adil dengan 
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menetapkan bagian anak perempuan hanyalah seperdua dari bagian laki-laki. 

Padahal dalam setiap syariat yang ditetapkan Allah dalam Alquran sesuai dengan 

konteks yang melatarinya. Karena setiap peradaban menciptakan hukum sesuai 

dengan pandangan dasarnya tentang wujud, alam dan manusia. Setiap peradaban 

membandingkan sekian banyak nilai kemudian memilih atau menciptakan apa 

yang dinilainya terbaik. Karena merupakan kekeliruan yang saat besar 

memisahkan antara satu hukum syara‟ yang bersifat juz‟i dengan pandangan 

dasarnya yang menyeluruh.
247

 

Dalam menafsirkan teks ayat Alquran perlu dipahami secara menyeluruh 

sehingga tidak terjerumus dalam kesalah pahaman penilaian dan ketetapan hukum 

parsial yang keliru. Termasuk dalam pembahasan ayat tentang waris ini, 

khususnya menyangkut hak laki-laki dan perempuan. Sangat sulit untuk 

menyamakan perempuan dengan laki-laki, karena laki-laki bukanlah perempuan 

dan perempuan bukanlah laki-laki. Juga karena ketentuan hukum dan tuntunan 

syara‟ di dalam Alquran maupun sunnah sudah pasti disesuaikan dengan kodrat, 

fungsi dan tugas yang dibebankan kepada mereka.
248

 

Laki-laki dibebankan oleh agama membayar mahar, membelanjai istri 

dan anak-anaknya, sedang perempuan tidak demikian. Dengan demikian tidak 

akan mungkin Alquran dan sunnah mempersamakan bagian mereka. Bahkan asl-

Sya‟rawī berpendapat jika berbicara tentang pernikahan, sebenarnya Alquran 
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lebih berpihak pada perempuan yang lemah dari pada laki-laki. Lelaki 

membutuhkan istri tetapi dia yang harus membelanjainya. Wanita juga 

membutuhkan suami tapi dia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus 

dicukupi kebutuhannya. Jika lelaki harus membelanjai wanita, bagiannya yang 

dua kali lebih banyak dari wanita sebenarnya ditetapkan Allah untuk dirinya dan 

istrinya.
249

 

Dalam pembagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan bukan 

saja di samping mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan 

keluarganya, tetapi juga karena lelaki memiliki keistimewaan di bidang 

pengendalian emosi yang lebih tinggi dari wanita. Ini menunjukkan bahwa 

pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan dari pada 

pengendaliannya atas dasar emosi. Selanjutnya perintah berbuat adil dalam 

memperlakukan keluarga mengantarkan laki-laki untuk menafkahkan sebagian 

dari dua yang dimilikinya untuk istri dan keluarganya. Dengan keistimewaan 

wanita dalam bidang kehalusan perasaan, rahmat dan kasih sayang serta 

kemampuan lelaki dalam pengendalian emosi, akan tercipta kerja sama yang baik 

antara keduanya. Dari sanalah bermula terbentuknya keluarga sejahtera.
250

 

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa konteks ayat-ayat tentang 

perbedaan peran dalam Alquran adalah didasari kesesuaian dengan kondisi 

masyarakat Arab saat itu. Turunnya Alquran pada masyarakat Arab juga sesuai 
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dengan budaya Arab pra Islam yang masih kental dengan sikap patriarki yang 

melekat pada mereka. Datangnya Alquran mengubah wajah baru kesetaraan 

gender tanpa harus menghilangkan kodrat, fungsi dan keistimewaan yang dimiliki 

oleh laki-laki dan perempuan baik dalam menjalankan peran dan tugasnya 

masing-masing di kehidupan keluarganya atau dalam lingkup masyarakat Arab 

pada umumnya.  

C. Implikasi Ayat-ayat tentang Peran Anggota Keluarga dalam Alquran 

dalam Membangun Keluarga Masa Kini 

Seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya mengenai peran-

peran anggota keluarga dalam Alquran, bahwa setiap struktur keluarga meliputi 

ayah sebagai pelindung, pemberi nafkah, dan ikut terlibat dalam pendidikan anak, 

baik pendidikan agama, akhlak dan membangun kebersamaan dengan anak. 

Kemudian peran ibu dalam mengandung, melahirkan dan menyusui serta 

merawat dan ikut membimbing anak. Juga peran anak yang telah disebutkan 

dalam Alquran bahwa anak sebagai penerus keturunan, sebagai qurratu a‟yun 

bagi keluarganya dan harus berbakti pada ayah ibunya. 

Namun Seiring dengan berkembangnya zaman dan peradaban manusia. 

Banyak hal yang perlu disesuaikan, bagaimana kehidupan keluarga tetap bisa 

harmonis dengan tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa harus 

meninggalkan tugas pokoknya seperti yang disebutkan dalam Alquran pada 

pembahasan sebelumnya. Dalam hal ini, sesuai dengan teori yang digunakan 
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penulis dalam penelitian tentang peran anggota keluarga dalam Alquran, bahwa 

teori Struktural Fungsional Emile Durkheim ini digunakan dengan alasan 

keluarga dilihat sebagai sistem yang mempunyai fungsi dan saling berhubungan 

antara anggota-anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Untuk 

mengantisipasi adanya disfungsi dalam keluarga akibat dari perkembangan zaman 

dan peradaban serta perbedaan kebutuhan dalam keluarga, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa peran anggota keluarga dalam Alquran bisa 

diakumulasi dalam 2 fungsi utama dalam membangun keluarga masa kini 

sebagaimana berikut;  

Pertama, fungsi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam 

keluarga. Di dalam Alquran disebutkan bahwa seorang suami sebagai kepala 

keluarga yang bertanggung atas keluarganya, hendaknya seorang suami menjadi 

pemimpin dan penentu keputusan di dalam keluarga. Meskipun dia pemimpin 

dalam keluarga, namun ketika memutuskan sebuah keputusan atau pilihan tidak 

semena-mena, ia tetap menentukan keputusan dalam keluarganya dengan cara 

bermusyawarah dengan istrinya, atau bahkan dengan anaknya jika anak terlibat 

pada kebijakan tersebut. Hal ini Di dalam Alquran dijelaskan dalam surah al-

Baqarah (2): 233,   

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفَل ُجَناَح َعَلْيِهَما  فَِاْن اَرَاَدا ِفَصاًًل َعْن تَ رَاٍض مِّن ْ

Secara ekplisit dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam mengambil 

keputusan sebaiknya dengan cara musyawarah, baik itu urusan kecil, urusan 
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besar, maupun urusan rumah tangga. Maka istri berperan sebagai pelengkap yang 

membutuhkan bimbingan dari suaminya sebagai pimpinan/kepala. Begitu pula 

sebagai suami atau ayah, ia juga membutuhkan dukungan dan usulan dari istri dan 

anaknya. 

Namun demikian seorang istri ikut berperan dalam menentukan dan 

memberikan keputusan, meskipun tetap suami yang menjadi pemimpin dalam 

rumah tangga, agar seluruh fungsi dalam struktur masing-masing keluarga tetap 

terpenuhi sebagaimana mestinya. Karena menurut teori fungsionalisme structural 

yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem 

sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan 

dan saling menyatu dalam keseimbangan. 

Dengan adanya pemimpin dalam rumah tangga, akan terbentuk sebuah 

struktur yang baik, struktur yang memiliki fungsi. Sebagai kepala keluarga di 

dalam struktur keluarga, seorang suami sebagai penentu kebijakan. Istri atau anak 

sebagai anggota struktur yang lain tentu menerima kebijakan suami, namun tetap 

meminta usulan istri atau anaknya, sehingga antar anggota struktur kemudian 

saling berhubungan dan dapat saling berfungsi terbentuknya saling tolong 

menolong antara suami-istri dan tidak ada egoisme kebijakan. 

Kedua, fungsi pembagian peran dalam keluarga. Tugas mencari nafkah 

adalah tugas suami, Seperti yang dijelaskan dalam Alquran pada surah an-Nisā‟ 

(4): 34, sehingga ketika istri juga membantu mencari nafkah, istri tetap 
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mempunyai harapan suami bisa menafkahi dirinya meskipun hal tersebut sudah 

menjadi kewajiban suami, karena salah satu hak seorang istri adalah tetap 

menerima nafkah dari suami. Hal ini memudahkan pemenuhan nafkah keluarga 

dalam kehidupan modern saat ini yang cenderung ditanggung secara bersama 

antara suami dan istri. 

Pembagian tugas dalam keluarga di atas menggambarkan terlaksananya 

fungsi di dalam struktur keluarga. Dengan demikian tercipta sebuah struktur 

keluarga yang baik. Fungsi pembagian tugas secara tidak langsung interaksi 

suami-istri semakin intens, sehingga muncul rasa solidaritas dan dalam 

kehidupan keluarga akan selalu menjadi rumah tangga yang harmonis. 

Dari penjelasan di atas, menjadi fakta bahwa pembagian fungsi anggota 

keluarga dalam Alquran dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat Arab abad 

ke 7, berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pergeseran fungsi, bahkan 

pertukaran fungsi masing-masing anggota keluarga ketika terjadi perubahan 

struktur sosial dari patriarki menuju masyarakat yang berkesetaraan gender. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN TEMUAN 

Dalam pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa struktur 

keluarga inti dalam Alquran terdiri dari ayah sebagai pemimpin keluarga, sedang 

istri dan anak adalah yang dipimpin. Fungsi anggota keluarga dalam Alquran 

disebutkan secara rinci dan jelas bahwa setiap struktur keluarga inti memiliki 

fungsi berdasarkan pada kelebihan dan keistimewaan dari masing-masing anggota 

keluarga sesuai kodratnya. Ditemukan bahwa setiap struktur keluarga inti dalam 

Alquran memiliki fungsi masing-masing berdasarkan teori fungsi keluarga secara 

sosiologis. Di antaranya bahwa ayah atau suami dalam Alquran disebutkan 

memiliki fungsi edukasi, sosialisasi, proteksi, afeksi, ekonomis, religius, rekreatif 

dan biologis. Sedangkan ibu atau istri juga memiliki fungsi yang sama meskipun 

secara penerapannya berbeda. Di dalam Alquran juga disebutkan bahwa seorang 

ibu memiliki fungsi biologis yang berbeda dengan ayah dan tidak dimiliki oleh 

seorang ayah dan tidak akan pernah bisa digantikan oleh selain ibu sendiri yaitu 

fungsi reproduksi (mengandung, melahirkan) dan menyusui karena dalam hal ini, 

ibu memiliki kelebihan dan keistimewaan secara fisik. 

Sebagai salah satu anggota keluarga, anak di dalam Alquran disebutkan 

memiliki fungsi yang sama dengan ibu dan ayahnya namun secara fungsi biologis 

anak yaitu sebagai penerus keturunan sedangkan dalam penerapan fungsi yang 

lain secara aplikasinya berbeda. Dengan demikian dalam setiap keluarga memiliki 
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kesamaan fungsi, bahwa ayah/suami, ibu/istri dan anak sama-sama memiliki 

fungsi biologis. Suami dan istri atau ayah dan ibu saling memenuhi kebutuhan 

biologisnya sedang anak sebagai penerus keturunannya. 

Dalam penelitian ini pula ditemukan bahwa di dalam Alquran disebutkan 

beberapa fungsi yang dimiliki ayah namun tidak dimiliki oleh ibu juga 

sebaliknya. Ayah memiliki fungsi ekonomis sebagai pencari nafkah, memenuhi 

kebutuhan sandang, papan dan pangan bagi seluruh anggota keluarganya. Ayah 

juga disebutkan dengan jelas di dalam Alquran bahwa ia menjadi pemimpin 

keluarga yang bertugas melindungi dan memelihara keluarganya baik dalam 

melindungi untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebaliknya, sosok ibu 

atau istri di dalam Alquran disebutkan memiliki fungsi khusus yaitu fungsi 

reproduksi (mengandung dan melahirkan) karena ia memiliki keistimewaan 

berupa adanya rahim sebagai tempat bertumbuhnya janin. Ibu juga memiliki 

fungsi khusus berupa menyusui karena ibu memiliki kelebihan fisik yaitu adanya 

kelenjar susu untuk memenuhi kebutuhan ASI pada anaknya. Anak di dalam 

Alquran juga disebutkan memiliki fungsi khusus yaitu menjadi qurratu a’yun 

bagi keluarganya dan anak juga bertugas untuk selalu patuh pada ibu-bapaknya 

selagi tidak bertentangan dengan syariat agama. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dipahami bahwa latar belakang 

turunnya ayat yang menjelaskan fungsi anggota keluarga yang tertuang dalam 

Alquran banyak dipengaruhi karena latar peradaban dan budaya masyarakat Arab 
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pra Islam pada abad ke 7 M. Budaya masyarakat pada masa tersebut adalah 

masyarakat yang kental dengan sifat patriarkinya, di mana kaum perempuan 

dinistakan, direndahkan dan dijadikan kelas nomor dua bahkan seorang istri tidak 

diperbolehkan melahirkan anak perempuan. Jika terjadi demikian maka anak 

yang telah dilahirkan akan dibunuh atau dikubur hidup-hidup, karena pada masa 

tersebut perempuan dianggap sebagai pembawa petaka dan perempuan dipandang 

lemah dari pada laki-laki yang selalu dianggap lebih unggul dibanding wanita. 

Hal ini yang menyebabkan perbedaan fungsi atau peran antara figur ayah 

atau suami, fungsi ibu atau istri dan fungsi anak. Perbedaan tersebut lebih tampak 

jelas pada perbedaan fungsi antara ayah dan ibu atau suami dan istri, sebab 

adanya budaya khas masyarakat Arab pra Islam yang merendahkan perempuan, 

sehingga suami atau ayah dianggap sebagai satu-satunya yang dapat memimpin 

dan melindungi keluarganya. 

Sesuai dengan teori yang digunakan penulis dalam penelitian tentang 

fungsi anggota keluarga dalam Alquran, bahwa teori Struktural Fungsional Emile 

Durkheim ini digunakan dengan alasan keluarga dilihat sebagai sistem yang 

mempunyai fungsi dan saling berhubungan antara anggota-anggota keluarga 

dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga bila ada fungsi yang tidak terlaksana 

dari salah satu fungsi atau bahkan beberapa fungsi yang harus dipenuhi dalam 

keluarga, maka menurut teori Struktural Fungsional Emile Durkheim, pasti akan 

memicu disfungsi pada anggota lainnya. Menurut teori ini apabila ada satu sistem 
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yang rusak, maka sistem lainnya juga tidak berfungsi dengan baik. Apabila ada 

satu bagian dari sistem tersebut rusak maka akan menimbulkan ketidak 

seimbangan di dalamnya.  

Dalam kehidupan keluarga juga terjadi demikian, menurut teori struktural 

fungsional, apabila dikaitkan dengan keluarga, yang disebut struktural adalah 

struktur dalam keluarga itu sendiri, sementara fungsional adalah penegak fungsi 

dalam struktur. Apabila terjadi ketidak seimbangan atau sampai menimbulkan 

efek negatif dalam kehidupan rumah tangga, maka menurut teori ini dapat 

dikatakan bahwa ada satu sistem yang rusak didalamnya, yang membuat sistem 

lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik. 

Dalam hal ini, faktor terbesar adanya disfungsi pada salah satu anggota 

keluarga akan menyebabkan disfungsi pada struktur-struktur lainnya. Diantaranya 

adalah pendidikan anak yang tidak maksimal, penelantaran anak yang dilakukan 

oleh orang tuanya, hak-hak anak yang tidak terpenuhi oleh orang tua, hak 

pendidikan, hak pola asuk yang baik, hak kasih sayang, hak komunikasi yang 

harmonis antara orang tua dengan anaknya, hak teladan, hak memberi anak 

kebebasan dalam memustuskan apa yang diinginkannya tanpa meninggalkan 

mereka dengan mengarahkan yang terbaik untuknya, atau hak untuk bersuara 

sehingga bila hak-hak tersebut tidak dipenuhi maka akan berdampak buruk. 

Akibatnya anak juga tidak akan berfungsi pula sebagaimana mestinya, anak tidak 

lagi berbakti pada orang tuanya, anak tidak lagi bisa menemukan identitasnya, 
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anak tidak lagi berkembang kecerdasan emosionalnya, karena mereka tidak 

mendapatkan perhatian dan bimbingan orang tua yang mampu memantau 

pertumbuhan dan perkembangan anaknya, sehingga terjadi ketidak seimbangan 

antar fungsi dari masing-masing struktur dalam keluarga. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dipahami bahwa fungsi anggota 

keluarga yang tertuang dalam Alquran banyak dipengaruhi oleh peradaban dan 

budaya masyarakat Arab pra Islam, sehingga bila terdapat pergeseran fungsi pada 

masa sekarang bisa saja fungsi tersebut berubah sesuai dengan perkembangan 

zaman, budaya dan kebutuhan yang ada di masyarakat masa kini. Hal ini 

sebagaimana diketahui bahwa pada kehidupan masyarakat di zaman modern 

banyak terjadi perubahan fungsi pada anggota keluarga, di antaranya banyaknya 

perempuan yang bekerja di luar sedangkan seorang suami merawat anaknya di 

rumah, atau bahkan suami istri sama-sama mencari nafkah dan anak dititipkan 

pada keluarganya atau di tempat penitipan anak, sehingga anak tidak 

mendapatkan haknya.  

Dengan demikian sesuai dengan teori Struktural Fungsional Emile 

Durkheim bahwa keluarga adalah sistem yang mempunyai fungsi dan saling 

berhubungan antara anggota-anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga. 

Untuk mengantisipasi adanya disfungsi dalam keluarga akibat dari perkembangan 

zaman dan peradaban serta perbedaan kebutuhan dalam keluarga, maka bisa 

disiasati agar fungsi tiap anggota keluarga tetap terpenuhi, sehingga tidak terjadi 
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disfungsi keluarga, maka perlu adanya penyesuaikan kembali, bagaimana 

kehidupan keluarga tetap bisa harmonis dengan tetap mengikuti perkembangan 

zaman tanpa harus meninggalkan fungsi pokoknya seperti yang disebutkan dalam 

Alquran pada pembahasan sebelumnya. 

Untuk mengantisipasi adanya disfungsi dalam keluarga bisa diakumulasi 

dalam 2 fungsi utama dalam fungsionalisasi pada tiap anggota keluarga masa kini, 

yaitu dengan adanya musyawarah antar anggota keluarga dalam pembagian 

fungsi yang saling disepakati, meskipun terjadi perubahan fungsi yang tidak 

sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pembagian tugas dalam 

keluarga akan tercipta sebuah keluarga yang baik dengan saling bekerja sama 

antar anggota keluarga, sehingga masing-masing anggota keluarga tetap solid dan 

kehidupan dalam rumah tangga selalu terjaga keharmonisannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Struktur keluarga inti dalam Alquran terdiri dari ayah sebagai pemimpin 

keluarga, sedang istri dan anak adalah yang dipimpin. Struktur keluarga 

dalam Alquran terdiri dari ayah sebagai pemimpin keluarga, sedang istri 

dan anak adalah yang dipimpin. Ayah atau suami memiliki fungsi edukasi, 

sosialisasi, proteksi, afeksi, ekonomis, religius, rekreatif dan biologis. Ibu 

atau istri juga memiliki fungsi yang sama di dalam Alquran, hanya saja 

fungsi biologis ibu bertambah dengan fungsi reproduksi (mengandung dan 

melahirkan) dan menyusui, karena ibu memiliki keistimewaan fisik dari 

ayah atau suami. Anak di dalam Alquran juga disebutkan memiliki fungsi 

yang sama dengan ayah dan ibunya hanya saja dari fungsi biologis anak 

adalah sebagai penerus keturunan. Meskipun setiap struktur keluarga 

memiliki fungsi yang sama yang saling berkaitan namun secara 

aplikasinya, setiap  fungsi struktur memiliki penerapan yang berbeda. 

2. Konteks ayat-ayat tentang perbedaan fungsi anggota keluarga dalam 

Alquran adalah didasari kesesuaian dengan kondisi masyarakat Arab saat 

itu. Turunnya Alquran pada masyarakat Arab juga sesuai dengan budaya 
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Arab pra Islam yang masih kental dengan sikap patriarki yang melekat 

pada mereka, bahwa wanita masih direndahkan sehingga berpengaruh 

pada pembagian tugas dan fungsi dalam keluarga pada masyarakat saat itu 

Datangnya Alquran mengubah wajah baru kesetaraan gender tanpa harus 

menghilangkan kodrat, fungsi dan keistimewaan yang dimiliki oleh laki-

laki dan perempuan baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-

masing di kehidupan keluarganya atau dalam lingkup masyarakat Arab 

pada umumnya. 

3. Temuan yang menunjukkan bahwa pembagian fungsi anggota keluarga 

dilatar belakangi oleh struktur masyarakat Arab abad ke 7 yang patriarki 

berimplikasi terhadap kemungkinan terjadinya pergeseran fungsi tersebut 

dalam konteks masyarakat yang berubah sesuai dengan perkembangan 

zaman, budaya dan struktur sosial masyarakat masa kini. Dengan 

demikian, berdasarkan  teori struktural fungsional Emile Durkheim bahwa 

fungsi dari setiap struktur keluarga harus terpenuhi meskipun terjadi 

perubahan atau pertukaran fungsi antar masing-masing keluarga yaitu 

dapat disesuaikan dengan keadaan dalam tiap keluarga berdasarkan 

musyawarah antar anggota keluarga dalam pembagian peran yang saling 

disepakati. 
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B. SARAN 

Penelitian ini telah mengekplorasi struktur keluarga dan fungsi masing-

masing bagian dalam struktur tersebut. Perspektif structural fungsional Emile 

Durkheim yang digunakan dalam studi ini mampu menjelaskan fungsi-fungsi 

yang harus dijalankan baik oleh ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. Studi ini 

juga mengungkap pembagian fungsi anggota keluarga dalam Alquran yang turun 

dalam situasi masyarakat Arab abad ke 7 yang patriarkis.  

Penelitian ini masih terbatas pada keluarga inti (nuclear family), 

sementara dalam Alquran tidak hanya menjelaskan fungsi kluarga inti semata 

tetapi juga mencakup keluarga besar. Untuk itu, diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya agar dapat meneliti lebih mendalam tentang fungsi anggota keluarga 

dalam lingkup yang lebih luas yaitu keluarga besar secara lebih rinci yang 

dijelaskan dalam Alquran. 
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