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Al-Maraghi)

Anak merupakan tumpuan amanah yang harus dijaga, dilindungi dan
dipenuhi segala kebutuhannya baik fisik, psikis, intelektual dan hak-haknya. Islam
memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak mulai dari dalam
kandungan sampai anak menjelang dewasa. Namun kenyataannya betapa banyak
anak yang terlantar, putus sekolah, kejahatan seksual, tidak berkarakter dan
berkepribadian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Alquran. Oleh karena itu
pengasuhan anak ini perlu dipahami dan direalisasikan oleh setiap orangtua dalam
mendidik anak-anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penafsiran Ahmad
Musthafa Al-Maraghi terkait dengan masalah pengasuhan anak. Kegunaan
penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala pengetahuan yang berkaitan
dengan kajian-kajian Alquran, khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Alquran
dan Tafsir, dan umumnya bagi seluruh masyarakat yang ingin lebih mendalami
dalam keilmuan Alquran.

Jenis penelitian ini ialah library research atau penelitian kepustakaan.
Objek kajiannya adalah ayat yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Sumber data
yang penulis gunakan dibagi menjadi dua bagian, yakni sumber primer dan sumber
sekunder, sebagian sumber primer diambil dari Alquran dan kitab Tafsir Al-
Maraghi karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Sedangkan sumber sekunder yaitu
buku-buku seperti “Pola Asuh Orangtua Dalam Mengembangkan Disiplin Diri”
karya Prof. Dr. Moh. Shochib, “Islamic Parenting” karya Syaikh Jamal
Abdurrahman, “Anak, Keluarga Dan Masyarakat” karya M. Enoch Markum dan
lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebelum melakukan
penganalisaan, terlebih dahulu penulis menghimpun ayat-ayat Alquran tentang
tema yang dibahas yakni pengasuhan anak, kemudian menerapkan metode
deskriptif analisis, yaitu mengurai pemikiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi tentang
ayat-ayat yang telah dihimpun sesuai tema persoalan yang telah dirumuskan. Dan
yang terakhir menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi berpendapat bahwa pengasuhan anak
memang wajib bagi setiap orangtua karena anak merupakan mutiara kehidupan di
masa yang akan datang. Al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat mengenai Pengasuhan
anak meliputi tanggungjawab pendidikan aqidah, ibadah, akhlaq, intelektual dan
memberi makan. peneliti menggunakan penafsiran dengan cara pendekatan
kontekstual, dimana cara ini dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah yang
harus ditempuh guna memperoleh kesimpulan yang dapat direalisasikan dalam
menjalankan kehidupan di dalam rumah tangga.
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