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ABSTRAK 

 

YOVIK IRYANA : Perlindungan Anak Dalam Tasir Asy-Sya’rawi  

(Studi Analisis atas Perlindungan Anak) 

 

Kitab pedoman umat Islam adalah al-Qur’an, telah kita ketahui di 

dalamnya ada 6300 ayat lebih, diantara ayat tersebut al-Qur’an juga banyak 

membahas mengenai perlindungan dan hak seorang anak. Banyak ulama tafsir 

menafsirkan ayat yang berkaitan dengan perlindungan anak yang harus dijaga 

hak-haknya. Akan tetapi pada kenyataannya banyak orang tua yang menganiaya 

anaknya, bahkan sampai membunuh dan masalah itu masih banyak disekeliling 

kita. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis salah satu kitab tafsir yakni -

Tafsir al-Sya’ra >wi> 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Tafsir 

Sya’ra >wi > mengenai perlindungan anak atau bertujuan untuk mengetahui 

penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya’ra>wi> terkait dengan masalah 

perlindungan anak. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

cakrawal pengetahuan yang berkaitan dengan kajian-kajian al-Qur’an, khususnya 

bagi mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, dan umumnya bagi seluruh 

masyarakat yang ingin lebih mendalami dalam keilmuan al-Qur’an. 

Jenis penelitian ini ialah library research atau penelitian kepustakaan. 

Objek kajiannya adalah ayat yang berkaitan dengan dengan perlindungan anak. 

Sumber data yang penulis gunakan dibagi menjadi dua bagian, yakni sumber 

primer dan sumber skunder, sebagian sumber primer diambil dari al-Qur’an dan 

kitab Tafsir Al-Sya’ra >wi > karya Muhammad Mutawalli Al-Sya’ra>wi >. Sedangkan 

sumber sekunder yaitu buku-buku seperti “Hukum Perlindungan Anak Dan 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” karya Mohammad Taufik 

Makarao, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan” karya Maidin 

gultom, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia” karya Rika Saraswati, 

ensklopedia, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebelum 

melakukan penganalisaan, terlebih dahulu penulis menghimpun ayat-ayat al-

Qur’an tentang tema yang dibahas yakni perlindungan anak, kemudian 

menerapkan metode deskriptif analisis, yaitu mengurai pemikiran Muhammad 

Mutawalli Al-Sya’ra>wi > tentang ayat-ayat yang telah dihimpun sesuai tema 

persoalan yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir menganalisis ayat-ayat yang 

berkaitan dengan perlindungan anak. 

Dilihat dari penafsiran Muhammad Mutawalli Al-Sya’ra>wi, beliau 

berpendapat bahwa perlindungan anak memang wajib kepada setiap orang tua 

karena anak merupakan mutiara kehidupan di masa yang akan datang. 

Perlindungan anak dibagi menjadi dua tingkatan yakni pada tingkatan fisik dan 

psikis, pada tingkatan fisik sya’ra >wi > diantarnya menafsirkan surat al-Isra ayat 31, 

dan pada psikis menafsirkan surat Thaahaa ayat 132, pada tingkatan fisik sya’ra >wi > 

menafsirkan melarang adanya kekerasan atau penganiayaan pada anak. 

Sedangkan tingkatan psikis beliau menafsirkan supaya mendidik, memberi 

pengajaran pada anak dari segi ruhaniyah maupun jasmani.  


