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PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Dalam 

perkawinan yang kekal dan bahagia adalah idaman setiap pasangan suami istri. 

Untuk itulah Islam mengatur setiap sendi kehidupan manusia dengan tujuan 

memberikan kedamaian dalam hidup. 

Prinsip yang diatur dalam Islam yang harus dijaga dan dipelihara agar  

kehidupan berjalan sesuai dengan koridor agama dikenal dengan sebutan Maqashid 

Al-Syarî’ah, yaitu tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 

Dari sisi, pernikahan memiliki tujuan yang mulia dalam mengantarkan setiap 

pasangan untuk saling berkasih sayang dan saling hormat menghormati agar tercipta 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Tujuan dari 

pernikahan yang utama adalah untuk melestarikan keturunan. Keturunan yang baik 

adalah gerbang menuju peradaban yang baik pula. Dalam hal ini pemeliharaan 

keturunan dilakukan agar manusia mampu berkembang biak dalam keadaan yang 

sebaik-baiknya.2 

                                                           
1
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Purba Cipta, 1994), 6. 

2
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 1. 
1 
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Kelahiran anak merupakan kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Anak 

merupakan karunia yang tak dapat diukur nilainya, dalam al-Quran surah al-Kahf 

ayat 46 dijelaskan : 

  
  

   
   

    
  

46.  Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih 
baik untuk menjadi harapan.3 

Anak merupakan ujian dan cobaan dari Allah kepada seseorang. Orang tua 

dituntut untuk mendidik mereka dengan pendidikan Islami.  

  
    

    
   

  
  

     
    

   
15.  Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan 

di sisi Allah-lah pahala yang besar. 
16.  Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan 

dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan 

                                                           
3
 Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahan (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 

2005), 299. 
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barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang 
yang beruntung.4 

 

Orang tua harus menyadari bahwa anak adalah amanat Allah yang 

dipercayakan kepada orang tua. Dengan demikian maka orang tua muslim pantang 

menghianati amanat Allah berupa dikaruniakannya anak kepada mereka. Di antara 

sekian perintah Allah berkenaan dengan amanat-Nya yang berupa anak adalah 

bahwa setiap orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik 

dan benar. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi anak-anak yang lemah iman dan 

lemah kehidupan duniawinya, namun agar dapat tumbuh dewasa  menjadi generasi 

yang sholeh.5 

Pertumbuhan dan perkembangan anak dijiwai dan diisi oleh pola pengasuhan 

yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga, masyarakat dan sekolahnya. 

Karena manusia menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya ditempuh melalui 

pengasuhan/pemeliharaan, maka sejak awal kehidupannya, menempati posisi kunci 

dalam mewujudkan cita-cita menjadi manusia yang berguna. 

                                                           
4
 Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, Bawalah Keluargamu ke Surga: Panduan 

Membimbing Keluarga agar berjalan di atas titian Manhaj Rosullah (Jakarta: Mirqat Publising, 2007),  

209. 

5
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 5-7. 
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Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.6 Dalam al-Quran surah al-

Tah{ri>m ayat 6 dijelaskan:  

   
   
   

  
    

    
    

6.  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.7 

Islam mengajak umatnya untuk selalu memelihara anak-anaknya agar tidak 

terjerumus dalam api neraka, memberikan pemeliharaan yang terbaik. Dengan 

memberikan hal tersebut, diharapkan mampu berkembang dengan baik sehingga 

menjadi anak yang berguna bagi orang tua, keluarga dan masyarakat. Untuk 

mendapatkan hal tersebut, anak perlu diasuh atau dididik secara baik oleh kedua 

orang tua. Karena orang tua merupakan dasar pertama dari pembentukan pribadi 

anak menjadi pribadi baik atau buruk. Pola asuh yang diberikan oleh orang tua 

                                                           
6
 Undang-Undang Perkawinan Indonesia  (Jakarta: Cemerlang, tt), 16. 

7
 Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahan (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 

2005), 299. 
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kepada anak baik dalam bentuk perlakuan secara fisik, psikis yang tercermin dari 

tutur kata, tindakan atau perilaku yang dilakukan.8 

Pengasuhan anak biasa disebut h}ad}a>nah, yaitu pemeliharaan anak-anak yang 

masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum 

tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi 

kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik 

jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan 

memikul tanggung jawabnya.9 H}ad}a>nah mempunyai  perbedaan dengan pendidikan 

(tarbiyah), dalam h}ad}a>nah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, 

dalam pelaksanaannya pendidikan dilakukan oleh pendidik, sedangkan h}ad}a>nah 

merupakan hak dari hadin.10 

Kaum wanita itu lebih tahu tentang perawatan anak, lebih mampu,  lebih 

tabah, lebih belas kasih, lebih luang waktunya, dan lebih dekat dengan anak kecil, 

maka mereka didahulukan daripada kaum laki-laki dalam urusan pengasuhan anak. 

Kondisi ini hanya pada usia tertentu saja (masih kecil), sedangkan setelah itu kaum 

laki-laki lebih mampu memberikan pendidikan daripada kaum wanita.11 

                                                           
8
 Theo Riyanto, Pembelajaran sebagai Proses Bimbingan Pribadi (Jakarta: Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2002), 89. 

9
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Mahyudin Syaf  (Bandung: PT. Al-Ma’arif,tt), 160. 

10
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat ( Jakarta : Prenada Media, 2003), 176. 

11
 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah-jilid 4, terj. Abu Ihsan Al-

Atsari dan Amir Hamzah ( Jakarta: Pustaka at-tazkia, 2008), 568. 
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Dalam h}ad}a>nah  ibu yang pertama kali berhak, adapun menurut ulama fiqh 

memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam 

menangani h}ad}a>nah.12 Menurut Ulama H}ana>fiyah, ibu didahulukan lalu ibunya ibu 

(nenek), ibunya bapak, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari 

saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi dari pihak bapak. 

Sedangkan menurut pendapat Ulama Sha>fi’iyah, ibu, ibunya ibu (nenek), ibunya 

bapak, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-

laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak bapak.13 Hal ini 

menjadi tertib urutan yang dilakukan dalam pengalihan pengasuhan anak.  

Pengasuhan anak banyak terjadi di berbagai kalangan, terutama yang 

berkaitan dengan ibu yang bekerja dengan meninggalkan anaknya. Menurut data 

yang bersumber dari arsip desa, adapun keadaan sosial Desa Ngampel dapat 

dikategorikan sebagai desa yang masih tertinggal ini dengan masih banyaknya 

penduduknya yang termasuk katagori keluarga miskin, dan bermata pencaharian 

sebagai tani. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para orang tua harus bekerja 

mencari uang demi melangsungkan kehidupan.  

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan  bahwasanya laki-laki (suami) 

memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap keluarganya. Meskipun dalam hal ini, 

tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung 

                                                           
12

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 164. 

13
 Malik Kamal, Shahih Fiqh Sunnah-jilid 4, 569. 
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kewajiban ekonomi tersebut. Karena yang terpenting adalah tanggung jawab 

keduanya dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut 

dewasa.14 Meski kemiskinan dan kerentaan ekonomi keluarga menyebabkan 

ekonomi keluarga akan menyebabkan  kemampuan mereka memberikan fasilitas dan 

memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas. Bagi anak-anak yang sejak kecil 

kurang dalam pengasuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka bukan sekedar 

memperoleh perlindungan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi yang tak kalah 

penting ialah bagaimana mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk 

tumbuh kembang secara wajar.15  

Mengasuh anak adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh kedua orang 

tua. Dalam Islam yang paling utama untuk menjaga dan mendidik anak adalah 

seorang ibu. Sebab ibu memiliki kepribadian dan kasih sayang yang lebih 

dibandingkan dengan ayah. Di kalangan masyarakat pedesaan terutama mereka yang 

termasuk dalam masyarakat ekonomi bawah bekerja merupakan kewajiban yang  

dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan untuk mencukupi kebutuhan hidup. 

Peneliti kemudian melakukan pengamatan awal yang dihimpum berdasarkan 

data yang dihimpun oleh Organisasi Ibu PKK Desa Ngampel, jumlah perempuan 

yang memiliki anak yang masih berusia produktif, ada sekitar 222 anak. Dan 159 di 

antaranya merupakan kategori keluarga prasejahtera. Yang menjadi persoalan bahwa 

dari kategori tersebut, ditemukan kedua orang tuanya sibuk untuk mencari uang. 

                                                           
14

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),  235. 

15
 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana, 2010), 230. 
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Sehingga banyak anak yang kurang mendapatkan pengasuhan. Di satu sisi ibu yang 

mendapatkan keistimewaan untuk mengasuh anak juga terjun untuk ikut membantu 

mencukupi kebutuhan yang semakin lama semakin bertambah.16  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan 

oleh perempuan sehingga banyak waktu yang dihabiskan di luar rumah. Kategori 

pertama, perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), mereka 

bekerja mulai dari pagi (habis shubuh) sampai dengan pukul 05 pagi-05 sore. 

Kategori kedua, perempuan yang bekerja di bagian proyek pembangunan, mereka 

bekerja dari pukul 06 pagi-05 sore. Pekerjaan yang menjadi rutinitas dan kebutuhan 

yang mengharuskan mereka membebankan pengasuhan kepada para bapak, jika 

bapaknya tidak bekerja. Dan juga mereka menyerahkannya kepada nenek mereka 

untuk pengasuhannya. Menurut ibu Deni yang bekerja sebagai Pekerja Rumah 

Tangga (PRT), ia berangkat pagi sampai dengan jam 05 sore. Ia menyerahkan 

pengasuhannya kepada ibunya, untuk mengasuh anaknya yang masih berusia sekitar 

4 tahun. Ia memberikan tanggung jawab tersebut, karena suaminya juga bekerja di 

Malaysia sebagai TKI. Bu Darmi adalah yang diberi tanggung jawab untuk 

mengasuh Yusuf, dia menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan setiap hari adalah 

ketika pagi ia memandikannya, ngemong dari memberi makan, bermain, tidur dan 

sampai anaknya (bu Deni) pulang dari kerja. Tidak ada upah mengubah dalam hal 

                                                           
16

 Hasil wawancara dengan Pengurus PKK Desa Ngampel, tanggal 9 Mei 2015, pukul 16.30 

WIB di rumah sekretaris PKK Desa Ngampel. 
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ini, karea mengasuh cucunya adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Dia juga 

mengajari cucunya tersebut tata krama, sopan santun, anggah ungguh agar kelak ia 

menjadi anak yang membanggakan. Dia tidak bisa mengajari menulis dan membaca, 

sebab ia sendiri tidak pernah sekolah.17 Selanjutnya seperti yang dikatakan oleh bu 

Sumiati, ia bekerja sebagai kuli bangunan yang membuatnya harus meninggalkan 

anak-anaknya yang berusia sekitar 3 tahun dan 7 tahun  dari pagi sampai sore, 

suaminya berada di rumah  sebab tidak bisa bekerja berat, ia berikan tanggung jawab 

untuk mengasuhnya. Pak Wagimin, ia menjelaskan bahwa setelah istrinya berangkat 

kerja, ia mulai mengurus anaknya yang masih kecil-kecil dari memandikannya, 

setelah itu mengantarkan anak keduanya ke sekolah, ngemong anaknya yang ketiga 

yang masih kecil, terkadang juga pernah mengajak anaknya untuk mengumpulkan 

rosok (barang bekas). Hal tersebut ia lakukan sampai istrinya pulang dari kerja.18  

Dalam sebuah buku karangan Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, yang berjudul 

Fiqh Perempuan Kontemporer dijelaskan bahwasanya yang berhak mengurus 

h}ad}a>nah mengasuh dan mendidik di rumah setelah ibunya dan neneknya dari ibunya 

adalah ayahnya. Hal ini berdasarkan pertimbangan, memperhatikan anak dengan 

penuh rasa cinta dan kasih sayang hanya dapat dilakukan oleh kedua orang tua. 

Tidak seorangpun dari kerabat yang dapat menandingi mereka dalam hal itu, apalagi 

peran sang ayah dan kewaliannya itu tidak akan terputus. Meski tetap berlakunya 

                                                           
17

 Wawancara dengan bu Deni dan bu Darmi, tanggal 13 Mei 2015, pukul 18.20.  

18
  Wawancara dengan bu Sumiati dan pak Wagimin, tanggal 13 Mei 2015, pukul 18.40 



11 

 

 

h}ad}a>nah yang dilakukan ibu dan atau neneknya, sang ayah tetap di bawah kewalian 

atau bimbingan dan tanggungan serta jaminan sang ayah. Ia wajib mengurus 

h}ad}a>nah anaknya dengan mencarikan dan memilihkan perempuan yang mempunyai 

kelengkapan kualifikasi untuk mengasuh dan mendidik serta mengasihi anaknya baik 

dari kerabat dekat atau kerabat jauh. Oleh karena itu, ayah lebih berhak untuk 

mengasuh dan mendidik anaknya setelah ibunya atau neneknya tidak ada atau tidak 

berfungsi.19  

Ketika seorang istri / ibu bekerja, dengan meninggalkan anak-anaknya untuk 

mencari nafkah dan mengalihkan tugas untuk mengasuh anak, dengan mengalihkan 

atau memberikan pengasuhan kepada orang lain apakah ia mengetahui atau faham 

tentang teori h}ad}a>nah, bahwasanya seorang hadin (pengasuh) yang diberi amanat 

harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam teori h}ad}a>nah. 

Seorang pengasuh harus berakal, merdeka, beragama (muslimah), memiliki kasih 

sayang, jujur, tidak bersuami, bertempat tinggal.20 Akan tetapi jika ada hal yang 

bertabrakan antara hak anak didahulukan daripada yang lainnya, dalam hal ini 

diantaranya : pertama, pengasuh dipaksa untuk mengasuh, jika ia berkewajiban 

untuk mengasuhnya, yaitu bila tidak ada yang lainnya. Kedua, pengasuh tidak 

dipaksa untuk mengasuh, jika ia tidak berkewajiban untuk mengasuhnya karena 

                                                           
19

 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqh Perempuan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010), 184. 

20
 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqh Islam Lengkap (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 

293. 
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h}ad}a>nah adalah haknya, dan dengan keberadaan mahram selainnya tidak 

menimbulkan madharat pada si kecil.21 

Jika anak yang masih kecil punya hak h}ad}a>nah, maka ibunya diharuskan 

melakukannya, jika jelas anak-anak tersebut membutuhkannya dan tidak ada orang 

lain lagi yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak anak 

atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika ternyata h}ad}a>nahnya dapat 

ditangani orang lain, umpama neneknya dan ia rela melakukannya sedang ibunya 

sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh gugur dengan sebab nenek 

mengasuhnya. Karena nenek juga punya hak mengasuh.22 Karena kaum wanita itu 

lebih tahu tentang perawatan anak, lebih mampu, lebih tabah, lebih belas kasih, lebih 

luang waktunya, dan lebih dekat dengan anak kecil, maka mereka didahulukan 

daripada kaum laki-laki dalam urusan pengasuhan anak. Kondisi ini hanya pada usia 

tertenti saja (yakni ketika masih kecil), sedangkan setelah itu, kaum laki-laki lebih 

mampu memberikan pendidikan daripada kaum wanita.23 

Memberikan pengasuhan kepada orang lain selain orang tua merupakan suatu 

bentuk pengalihan tanggung jawab atau perwalian yang bersifat sementara. 

Perwalian dalam fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan atau perlindungan, 

sehingga dapat dikatakan penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada 

seseorang untuk menguasai orang atau barang.  Hal ini dikarenakan tanggung jawab 

                                                           
21

 Malik Kamal, Shahih Fiqih Sunnah-Jilid 4, 567.  

22
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 161. 

23
 Malik Kamal, Shahih Fiqih Sunnah-Jilid 4, 568. 
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yang diberikan kepada pengasuh memiliki batas waktu, dan jika orang tua atu 

ibunya pulang dari bekerja maka hak pengasuhan akan kembali kepada ibunya. 

Perwalian adalah keadaan di mana karena orang tuanya berhalangan, maka seseorang 

ditunjuk untuk mengurus anak di bawah umur untuk menggantikan pengurusan yang 

dilakukan oleh orang tuanya tersebut baik terhadap pribadi maupun terhadap harta 

benda dari anak tersebut. Wali biasanya ditunjuk dari kalangan keluarga dekat dari si 

anak, tetapi jika sesuai dengan kepantasan, dapat juga ditunjuk wali dari luar 

keluarga si anak asal saja memenuhi syarat-syarat sebagai wali. 24 

Sejumlah informan yang diwawancarai menyatakan bahwa menurut bu Deni, 

ia menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh ibunya tanpa ada akad khusus, atas dasar 

kepercayaan dan memang tidak ada orang lain yang bisa mengasuh. Ia menjelaskan 

bahwa ibunya sudah tua, sehingga ia melarangnya untuk bekerja dan menyuruhnya 

untuk ngemong cucunya (Yusuf) saja. Pendapat lain dikemukakan oleh bu Sumini, 

atas kesepakatan antara ia dan suaminya hak pengasuhan berada ditangan suaminya, 

karena memang tidak ada orang lain yang bisa mengasuh. Sebab orang tuanya baik 

dari pihaknya dan pihak suaminya sudah meninggal. Dan selain itu suaminya juga 

sering nganggur (tidak bekerja). Dan jikalau ia mencari barang bekas ia menyuruh 

anak sulungnya untuk menjaga adik-adiknya. Dan seperti yang dikemukakan oleh bu 

Katiyem, ia bekerja sebagai PRT yang setiap sore ia harus berangkat ke rumah 

majikannya dan pagi ia baru pulang kerumah. Untuk itu pengasuhan ia serahkan 

                                                           
24

 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 22.  
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kepada suaminya jika suaminya tidak bekerja, akan tetapi yang lebih sering ia 

menyuruh anak sulungnya untuk menjaga dan ngemong. Sebab ibunya sudah 

meninggal dan mertuanya (ibu dari suaminya) rumahnya jauh dan juga sudah tua.25 

Memberikan pengasuhan kepada orang lain termasuk menjadikan anak jauh 

dari kasih sayang, perlindungan dan pengasuhan keluarga secara memadai, mereka 

umumnya potensial tergoda masuk dalam lingkungan pergaulan salah dan bahkan 

sebagian diantaranya terbukti terlibat dalam perilaku patogolis, seperti merokok, 

mabuk-mabukkan karena mereka umumnya keliru memperoleh sikap dan perilaku 

dalam kegiatan sehari-hari.26  

Dari sini perlu diperhatikan secara seksama bahwa kegiatan mengasuh anak 

pada umumnya memiliki landasan tujuan yang sama, yaitu (1) memberikan landasan 

kehidupan keluarga pada anak-anak, (2) agar kelak anak menjadi adaptif dalam 

menyiasati kehidupan mereka, (3) menanamkan sikap disiplin pada anak. Sejumlah 

orang tua dapat bersyukur bahwa mereka tak terlalu sulit menanamkan landasan 

kehidupan keluarga pada anak, akan tetapi tantangan perubahan zaman dan pengaruh 

lingkungan kehidupan ada kalanya menghambat proses pengasuhan orang tua atas 

diri anak-anak mereka. Disamping itu anak-anak juga tidak sekedar diasuh oleh 

orang tuanya, namun oleh lingkungan sosialnya yang luas, termasuk para guru di 

sekolah dan orang-orang lain di sekitarnya. Adakalanya pengasuhan orang tua dan 

pengasuhan orang lain atas diri anak yang tidak berlangsung selaras dan 

                                                           
25

 Wawancara tanggal 13 Mei 2015 dengan bu Deni, bu Sumini, dan bu Katiyem.  

26
 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, 234. 
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menimbulkan berbagai konflik di dalam diri anak, sehingga anak merasa sulit 

menerima nilai-nilai yang ditanamkan di dalam diri mereka.27  Dari hal inilah penulis 

tertarik untuk meneliti terkait :  

‚ PENGASUHAN ANAK DI KALANGAN KULI PEREMPUAN  DI DESA 

NGAMPEL KECAMATAN BALONG ‚ . 

B. Penegasan Istilah. 

1. Pengasuhan anak atau mengasuh anak: menjaga orang yang belum mampu 

mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari segala 

sesuatu yang merusak atau yang membahayakannya.28 

2. Anak: buah hati, merupakan tumpuan hidup dan generasi penerus bagi 

kelangsungan hidup dan silsilah keluarga29, yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk masih dalam kandungan.30 

3. Kuli: pekerja yang mengandalkan tenaganya, pekerja kasar.31 

4. H}ad}a>nah: tugas menjaga atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum 

mampu menjaga atau mengatur diri sendiri.32 

                                                           
27

 Singgih D. Gunarsa, Dari Anak Sampai Usia Lanjut (Jakarta : Gunung Mulia, 2006), 296. 

28
 Ahmad Muhammad Yusuf, “mengasuh anak,” Ensiklopedi Tematis ayat Al-Qur’an & 

Hadits Jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2010), 188.  

29
 Rafi’udin, Peran Bunda dalam Mendidik Buah Hati: Mendidik dengan cara Islami 

(Bandung: Media Istiqomah, 2006), 1. 

30
 Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2002, 3 

31
 Imam Taufik, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: Ganeca Exact, 2010), 686. 

32
 IAIN Syarif Hidayatullah, “h}ad}a>nah‛ Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 

2002), 326. 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah sebagai fokus penelitian dalam pembahasan skripsi ini 

adalah: 

1. Bagaimana kuli perempuan mematuhi kewajiban h}ad}a>nahnya? 

2. Bagaimana mekanisme pengalihan tanggung jawab h}ad}a>nah oleh kuli 

perempuan kepada orang lain selama ditinggal bekerja? 

D. Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa tujuan yang ingin dicapai dan yang 

berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi bahasan utama. Di antara tujuan 

tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Untuk memberikan penjelasan tentang seorang ibu yang bekerja sebaga kuli 

perempuan mematuhi kewajiban h}ad}a>nahnya. 

2. Untuk memberikan penjelasan tentang mekanisme pengalihan tanggung 

jawab h}ad}a>nah  oleh kuli perempuan kepada orang lain selama ditinggal. 

E. Kegunaan Penelitian. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang baik dalam 

bidang ilmiah maupun yang lainnya, di antaranya sebagai berikut: 

1) Secara teoritis: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada peneliti selanjutnya. 

b. Memberikan motivasi dalam memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. 
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2. Secara praktis: 

a. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pikiran kepada para pengasuh atau orang tua tentang kewajiban 

ibu dalam mengasuh anak serta pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak 

yang sesuai dengan fiqh h}ad}a>nah. 

b. Bagi kalangan akademisi: dari hasil penelitian ini  dapat menjadi tambahan 

referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukan 

penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya. 

F. Telaah Pustaka 

Permasalahan yang berkaitan dengan pengasuhan anak bukanlah suatu hal yang 

baru. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa 

karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas pengasuhan anak, namun skripsi 

tersebut memiliki perbedaan. Adapun karya-karya ilmiah yang membahas tentang 

pengasuhan anak, yaitu : 

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Maryanto yang berjudul ‚Pengasuhan 

Anak Pada Panti Asuhan Ikatrina Kabupaten Ponororgo (Kajian Atas Implementasi 

UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)‛. Gambaran keceriaan anak-

anak kadang kala terpaksa terampas dari kehidupan seorang anak. Hal ini 

dimungkinkan karena kemiskinan yang diderita orang tuanya atau mereka justru 

kehilangan orang tuanya, atau lebih dari itu mereka kehilangan kesempatan rasa 

kasih sayang orang tuanya. Bahkan dimungkinkan kebutuhan pokok mereka tidak 

terurus, apalagi masalah pendidikannya. Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa 
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kebutuhan anak (jasmani dan rohani) akan dinikmati jika mereka terlindung dalam 

tempat tinggal yang layak, sebab bimbingan orang tua (wali).33 

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi di atas adalah: (1). 

Bagaimana pelaksanaan pengasuhan anak pada Panti Asuhan IKATRINA ? (2). 

Bagaimana Implementasi Undang-Undang Perlindungan anak pada Panti Asuhan 

IKATRINA sebagai lembaga pengasuhan anak?34 

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan 

secara jelas atas fenomena yang terjadi di dalam lapangan. Dalam menganalisa data 

ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meninjau dari 

peraturan perUndang-Undangan yang ada dan dihubungkan dengan pengasuhan anak 

pada panti asuhan Ikatrina Kabupaten Ponororgo35. 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya Yayasan Panti Asuhan IKATRINA sebagai wali hanya terbatas 

pada masalah pemeliharaan dan pendidikan anak saja yang diwakili oleh 

pengurusnya. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan bimbingan, 

pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan serta 

                                                           
33

 Maryanto, “Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan IKATRINA Kabupaten Ponorogo 

(Kajian Atas Implementasi UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak),” (Skripsi, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo, 2011), 2. 

34
 Ibid., 6.  

35
 Ibid., 13. 
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keterampilan pada anak asuh untuk bekal hidupnya kelak bila sudah dewasa dan 

keluar dari panti asuhan bisa hidup layak.36 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muriqul Haqqi yang berjudul 

‚Pemeliharaan Anak oleh Orang Tua di Indonesia (Kajian Yuridis atas Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak)‛. Telah menjadi sebuah ketetapan dari sang Pencipta bahwa setiap anak selalu 

membutuhkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan dari orang tua, 

mengingat anak masih belum mampu berdiri sendiri. Persoalan anak adalah 

persoalan yang serius, karena hal ini menyangkut masa depan anak itu sendiri. Jika 

hal itu ditinggalkan maka anak akan mengalami keterpurukan mental. Faktor 

penelantaran anak biasanya adalah faktor ekonomi. Biasanya anak yang secara 

struktural berasal dari keluarga berekonomi lemah harus mengalami penderitaan 

ganda. Di satu sisi, anak harus menjadi korban yang ikut menanggung beban 

kemiskinan yang dialami orang tua. Tanpa ada pilihan, anak harus hidup dalam 

lingkungan yang tidak mampu memenuhi hak dasar hidupnya.37 

                                                           
36

 Ibid., 67. 

37
 Mariqul Haqqi, “Pemeliharaan Anak oleh Orang Tua di Indonesia (Kajian Yuridis atas 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak),” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo, 2012), 2-3.  
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Adapun rumusan masalah dari skripsi di atas adalah : Bagaimana bentuk dan 

tujuan pemeliharaan anak oleh orang tua dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?38 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. 

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode pendekatan Undang-Undang dan 

pendekatan konseptual.39 

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pemeliharaan anak 

oleh orang tua di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak merupakan pengaturan tentang bentuk-bentuk 

pemeliharaan anak, sedangkan tujuan pemeliharaan anak oleh orang tua di dalam 

Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, berdasarkan kajian yuridis keduanya sejalan dan tidak ada 

pertentangan.40 

Pemaparan beberapa karya skripsi yang dikemukakan di atas, secara umum 

semuanya berkaitan dengan anak, akan tetapi dalam pembahasannya masing-masing 

skripsi mempunyai kekhususan masing-masing. Perbedaan dalam skripsi ini adalah 

bahwa peneliti lebih fokus kepada pengasuhan atau pengalihan pengasuhan serta 

kewajiban h}ad}a>nah seorang ibu yang bekerja sebagai kuli. Dimana dalam penelitian 

ini melakukan penelitian lapangan serta mempelajari kasus-kasus yang terjadi pada 

                                                           
38

 Ibid., 6.  

39
 Ibid., 11. 

40
  Ibid., 80. 
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kehidupan rumah tangga kuli perempuan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa 

penulisan skripsi mengenai pengasuhan anak oleh kuli perempuan belum ditemukan, 

sehingga penulis menelitinya dengan judul ‚Pengasuhan Anak di Kalangan Kuli 

Perempuan di Desa Ngampel Kecamatan Balong‛. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah 

penelitian secara operasional.41 Untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dengan 

tepat dan terarah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut:  

1) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu data yang diperoleh langsung dari 

lokasi penelitian.42 Data didapat melalui wawancara dengan keluarga/ibu 

yang bekerja menjadi kuli perempuan dan memiliki anak yang masih 

memerlukan pengasuhan oleh ibunya. 

 

 

 

                                                           
41

 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2009),  111. 

42
 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004),  30. 
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2) Pendekatan Penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena berangkat dari 

kejadian yang terjadi di masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya.43 

3) Lokasi atau Daerah Penelitian. 

Lokasi atau daerah penelitian merupakan tempat dimana penelitian 

dilakukan. Ini dilakukan di Desa Ngampel Kecamatan Balong tepatnya 

Dusun Grenteng. Adapun alasan yang melatar belakangi penulis melakukan 

penelitian di Dusun Grenteng, dikarenakan Dusun Grenteng merupakan 

salah satu Dusun di Desa Ngampel yang penduduknya tergolong keluarga 

yang prasejahtera dan yang mendasar adalah banyak perempuan atau ibu 

yang bekerja sebagai pekerja kuli.44 

4) Subyek Penelitian. 

Subyek penelitian yakni sumber tempat diperolehnya keterangan 

penelitian. Subyek bisa berupa seseorang atau sesuatu yang mengenainya 

ingin diperoleh keterangan dari para informan atau respondens.45 Subyek 

dalam penelitian ini adalah orang tua yang lebih spesifik adalah ibu yang 

                                                           
43

 Sutrisno Hadi, Metode Riset (Yogyakarta: Gajahmada, 1980), 3. 

44
 Wawancara dengan Ibu Nurul Qomariyah selaku pengurus PKK, di rumah Ibu Nurul 

Qomariyah, jam 16.30 WIB, tanggal 9 Mei 2015. 

45
 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2003), 31. 
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bekerja sebagai kuli dan memiliki anak yang masih memerlukan 

pengasuhan. 

5) Sumber Data. 

   Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, 

karena dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan di antaranya 

yaitu : 

a) Data primer: Data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya, melalui nara sumber yang tepat dan yang menjadi 

responden dalam penelitian ini.46 Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari wawancara dengan ibu yang bekerja sebagai kuli dan 

memiliki anak yang masih memerlukan pengasuhan, data dari 

kantor kepala desa tentang jumlah masyarakat Desa Ngampel, data 

dari PKK tentang jumlah anak atau balita yang ibunya bekerja. 

b) Data sekunder: Data yang bahan tambahan yang berasal dari 

sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.47 Data 

                                                           
46

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 124. 

47
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2000), 113. 
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sekunder yang digunakan adalah tulisan atau karya ilmiah tentang 

h}ad}a>nah, penelitian seseorang tentang h}ad}a>nah. 

6) Teknik Pengumpulan Data. 

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran 

tertentu, yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi.48 

Dalam metodologi dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, 

yaitu: 

a. Teknik wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas suatu pertanyaan.49 

Teknik ini untuk mencari tahu data-data terkait dengan data-data 

pengasuhan anak yang dilakukan oleh kuli perempuan.   

b. Teknik observasi, merupakan suatu metode dengan mengkaji secara 

langsung dimana penelitian akan dilakukan. Pada teknik observasi 

peneliti mencari lokasi yang dijadikan sampel dalam mencari data-

data wawancara. 

c. Teknik dokumenter, dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, 

atau record. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai 

                                                           
48

 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), 104. 

49
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2009), 

127. 
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sumber data yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan.50 

Penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan 

sebagai penunjang yang sesuai dengan pokok bahasan skripsi ini. 

7) Teknik Pengelolaan Data 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian makna, kesesuaian 

satu dengan yang lainnya. 

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan 

dalam rangka paparan yang sudah direncanakan. 

c. Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban.51 

8) Teknik Analisis Data. 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah 

dikumpulkan.52 Atau dikatakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan  satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat pula dirumuskan hipotesis seperti yang 
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 161. 

51
 Ibid., 135.  

52
 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011), 85. 
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disarankan oleh data.53 Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan 

data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti 

akan melakukan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Data 

yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan 

instrument analisis, yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.  

2. Data Display (penyajian data), setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles and Huberman 
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 103. 
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mengatakan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Conclusion Drawing/verivication, yaitu penarikan kesimpulan dan 

memverivikasi.
54

 

9) Sistematika Pembahasan. 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, 

maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, semuanya merupakan 

suatu pembahasan utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah : 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

penelitian di mana terdapat pokok pikiran awal peneliti untuk 

menggambarkan suatu permasalahan. Kemudian dari permasalahan yang 

ada dirumuskan permasalahannya. Bab ini juga berisikan tujuan dan 

manfaat penelitian, sebagai prosedur agar berfungsi dengan baik. Selain itu 

juga mengandung metodologi penelitian, sehingga penelitian ini 

mengandung kebenaran ilmiah dan sistematika penelitian yang berisikan 

urutan  dari penyusunan penelitian ini.  

Bab kedua, membahas teori fiqh h}ad}a>nah. Bab ini merupakan 

serangkaian teori tentang pengertian h}ad}a>nah, syarat-syarat h}ad}a>nah, orang 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 
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yang berhak mengasuh, hal ini penting dikemukakan karena ini merupakan 

bahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya. 

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum wilayah penelitian, 

selanjutnya dijelaskan tentang praktek pengasuhan anak oleh kuli 

perempuan di Desa Ngampel Kecamatan Balong, bab ini merupakan 

penyajian data serta pengumpulan data dari lapangan. 

Bab keempat, bab ini merupakan analisis mengenai kewajiban 

h}ad}a>nah dan pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak oleh kuli 

perempuan dengan teori Fiqh H}ad}a>nah.  

Bab kelima, sebagai akhir dari penelitian, yang dilanjutkan dengan 

penutup dan berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang 

berhubungan dengan masalah kewajiban h}ad}a>nah dan pengalihan tanggung 

jawab pengasuhan anak di kalangan kuli perempuan yang diambil melalui 

data-data lapangan dengan pembahasan secara singkat. Dalam bab ini 

dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan data penulis. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

BAB II 

TEORI H}AD}A>NAH  DALAM PENGASUHAN ANAK 

A. Definisi  H}ad}a>nah  

H}ad}a>nah dapat diartikan menjadikannya dalam asuhannya, atau mendidiknya 

lalu mengasuhnya. Al-hid{a>n adalah area yang terletak di bawah ketiak hingga 

pinggang dan dada, atau kedua lengan dan area di antara keduanya, dan sisi sesuatu 

atau ujungnya.55 H}ad}a>nah berasal dari bahasa Arab (الحضانة) yang mempunyai arti 

antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau 

urusan anak-anak yang belum mumayyiz.56 Menurut Sayyid Sabiq, dasar dari kata 

h}ad}a>nah dapat disandarkan pada kata hid{a>n yang berarti lambung, seperti kata 

h{ad{a>na al t{a>iru ba>d{‘ahu, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya 

begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.57 

H}ad}a>nah (mengasuh anak) adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan 

memelihara, merawat dan mendidik anak yang masih kecil, bodoh atau lemah fisik. 

Anak tersebut belum mampu mengurus dan menjaga keperluannya sendiri. Belum 

mampu menghindarkan dirinya dari sesuatu yang membahayakan. Bagi seorang anak 

kecil ibunyalah yang lebih layak mengasuhnya, karena sifat seorang ibu lebih sesuai 
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 Malik Kamal, Sha >hih F >iq {ih Sunnah-Jilid 4, 567. 
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untuk itu. 58 Al-S{an’ani mengatakan h}ad}a>nah  adalah memelihara seseorang (anak) 

yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari 

sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya.59 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), h}ad}a>nah adalah kegiatan mengasuh, 

memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Batas 

usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak 

tersebut tidak cacat fisik maupun mental serta belum pernah melakukan 

perkawinan.60 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233:  
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233.  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan 

dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut 

bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.61 

 Berusaha mengasuh anak termasuk suatu perbuatan sangat dianjurkan oleh 

agama dan diutamakan, karena anak nanti yang akan menjadi penerus.62 

B. Hukum H}ad}a>nah  

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya adalah wajib,63 karena 

termasuk dalam perkara yang dharuri, yakni perkara yang harus diperhatikan 

eksistensinya, apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan 

hamba di dunia maupun akhirat. 64 Mengabaikannya akan berarti mengantarkan anak 
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ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Mengasuhnya supaya si anak dapat 

berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.65 

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah menyelenggarakan pendidikan 

dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah 

yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya. 

Kewajiban itu wajar karena Allah telah menciptakan pula rasa cinta orang tua 

terhadap anaknya.66 

Ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban h}ad}a>nah dalam surah at-

Tah{ri>m ayat 6 : 

   

   

 … 

6.  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka… 

Ayat diatas menjelaskan tentang orang tua diperintahkan oleh Allah SWT. 

untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh 

anggota keluarganya itu melaksanakan perintah dan larangan Allah, termasuk 

anggota keluarga adalah seorang anak.67  
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Dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. bersabda yang artinya ajarkanlah 

kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluargamu dan didiklah mereka‛ (H.R. 

Abdulrazak dan Said bin Manshur)68. 

Keseriusan Islam dalam menekankan perawatan anak serta kasih sayang atas 

orang tuanya agar tidak luput dalam memberikan perlindungan anak, baik dalam segi 

jasmani maupun rohani dengan merealisasikan beberapa langkah sebagai berikut : 

a. Kewajiban bagi seorang ibu untuk memberikan al-labat (asupan asi pertama 

kali setelah bayi lahir). 

b. Pemberian nafkah kepada anak hingga benar-benar mampu hidup mandiri. 

c. Membentuk karakter anak agar ia terbiasa dengan pola hidup yang baik, 

menjalani segala perintah agama, berbudi luhur serta menghindari setiap 

tempat yang berpotensi menimbulkan fitnah. 

d. Memberikan asupan pendidikan kepada anak baik yang berkaitan dengan 

ukhrawi maupun duniawi.69 

Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk mengasuh, selama 

keduanya mempunyai kemampuan tersebut. Jika keduanya tidak mampu disebabkan 

tidak mencukupi syarat-syarat sebagai seorang pengasuh menurut pandangan Islam, 
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maka dua orang ibu bapak hendaklah mencarikan pengasuh yang mencukupi syarat 

untuk mengasuh anaknya.70 

H}ad}a>nah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia 

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang 

mendidiknya.71 Bila hak anak itu bertabrakan, maka hak anak didahulukan daripada 

yang lainnya. Dari sini cabang hukum-hukum sebagai berikut : 

a. Pengasuh dipaksa untuk mengasuh, jika ia berkewajiban untuk mengasuhnya, 

yaitu bila tidak ada yang lainnya. 

b. Pengasuh tidak dipaksa untuk mengasuh, jika ia tidak berkewajiban untuk 

mengasuh, karena h}ad}a>nah adalah haknya, dan dengan keberadaan mahram 

selainnya tidak menimbulkan keburukan pada anak. 

c. Tidak dibenarkan sang ayah mengambil anak dari orang yang berhak 

mengasuhnya, lalu memberikannya kepada selainnya, kecuali oleh alasan 

yang dibenarkan oleh syar’i. 

d. Bila wanita yang menyusui itu bukan yang mengasuh anak, maka ia harus 

menyusukan padanya hingga hak pengasuhannya habis.72 

Aktivitas yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak kecil baik pria 

maupun wanita atau bahkan terhadap seorang anak yang (idiot) yang tidak bisa 

membedakan yang baik dengan yang buruk serta tidak bisa mengurus dirinya sendiri, 
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kemudian orang tua mengurusnya dengan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi 

anak tersebut, serta memelihara dan menghindarkannya dari hal-hal yang menyakiti 

atau membahayakan dengan cara mendidiknya.73 

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu 

bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat 

menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan 

diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.74 

C. Syarat-Syarat H}ad}a>nah 

Seorang pengasuh  yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak 

kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan atau kecakapan. Kecukupan dan 

kecakapan yang memerlukan persyaratan tertentu, jika syarat-syarat tersebut tidak 

terpenuhi maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan h}ad}a>nah.75 Syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh, yaitu : 

1. Berakal sehat, bagi orang yang kurang akal dan gila keduanya tidak 

diperbolehkan menangani h}ad}a>nah. 

2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mumayyiz, tetapi ia tetap membutuhkan 

orang lain untuk mengurusi dan mengasuhnya.  

3. Mampu mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta 

atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk 
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mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri 

perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga 

merugikan anak kecil yang diurusnya. 

4. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil 

dan tidak dapat dipercaya akan menunaikan kewajibannya dengan tidak baik. 

5. Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan 

muslim. Sebab h}ad}a>nah merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah 

SWT tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.  

6. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan 

dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak 

kecil.76   

7. H}ad}a>nah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika pengasuh orang 

yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.77  

Memelihara anak merupakan kekuasaan ibu, dan yang lebih berhak ibu, sebab 

ibulah yang lebih banyak kasih sayangnya. Dalam memelihara anak ada 7 syarat 

yang dikemukakan oleh Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, yaitu : 

1. Berakal, 

2. Merdeka, 

3. Beragama (muslimah),  
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4. Kasih sayang, 

5. Jujur, 

6. Tidak bersuami, 

7. Bertempat tinggal, anak dipelihara oleh yang tinggal (tidak pergi) untuk 

kemaslahatan anak sendiri. Yaitu tidak terlantar pendidikannya serta 

keperluan-keperluan yang lain. 78 

Al Hamdani menjelaskan bahwa orang yang mengasuh anak disyaratkan 

mempunyai kafa>’ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu 

melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa>’ah 

mencakup syarat-syarat tertentu dan apabila tidak terpenuhi maka gugurlah haknya 

untuk  mengasuh anak, yaitu: 

1. Islam. 

2. Baliqh, waras akalnya. 

3. Amanah untuk melaksanakan h}ad}a>nah terhadap anak yang diasuhnya. 

4. Tidak kawin, mampu mendidik anak.79 

5. Tidak melaksanakan asuhan di dekat orang yang bukan mahram anak yang 

diasuh. 

6. Tidak menikah dengan orang yang bukan mahram anak yang diasuh.80 
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Ulama berbeda pendapat mengenai apakah hak h}ad}a>nah kembali kepada 

seseorang jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi atau kembali, yaitu: 

a. Ulama mazhab Ma>liki> berpendapat bahwa jika gugurnya hak itu karena uzur, 

seperti sakit, tidak mempunyai tempat tinggal atau pergi haji, kemudian 

penghalang itu telah hilang, maka hal tersebut kembali lagi kepadanya, tetapi 

jika penghalang itu berupa menikahnya ibu dengan laki-laki lainnya yang 

bukan mahram anak atau bepergian dengan tanpa uzur kemudian penghalang 

itu hilang, yakni dengan adanya perceraian baik karena talak, fasakh, maupun 

meninggalnya suami atau telah kembali dari bepergian, maka hak tersebut 

tidak bisa kembali lagi kepadanya, karena menurut mazhab ini penghalang 

dalam h}ad}a>nah adalah unsur yang id{t{ira>ri>. 

b. Ulama Jumhur (H}ana>fiyah, Sha>fi’iyah dan H{ana>bilah) berpendapat bahwa jika 

hak h}ad}a>nah  itu gugur karena adanya penghalang, maka hak itu kembali lagi 

kepadanya ikhtiya>ri> (dapat diusahakan, seperti menikah lagi, bepergian atau 

fasiq).81 

D. Orang Yang Berhak Melakukan H}ad}a>nah 

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu 

memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, 

pakaian, membersihkan dirinya, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan 
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tidurnya. Karena itu perlu orang yang menjaganya mempunyai rasa kasih sayang, 

kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik dikemudian hari.82  

Dalam mengasuh dan mendidik anak, tidak ada perbedaan jenis kelamin. 

Kalau ada kesan bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah tugas seorang 

perempuan adalah keliru.83  Pengasuhan adalah hak anak kecil, karena ia 

memerlukan orang yang memelihara dan menjalankan urusannya serta mendidiknya. 

Ibu adalah satu-satunya yang dapat memberikan anaknya sesuatu yang dapat 

mengarahkan kepribadiannya. Oleh karena itu, ibu dipaksa oleh syara’ untuk 

mengasuh anak lelaki atau anak perempuannya, karena ayah kurang mampu 

melakukan itu. Orang tersebut harus memiliki waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugas itu. Karena agama menetapkan wanita adalah orang yang sesuai 

dengan hal tersebut.84 

Wanita (ibu) adalah figur yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Maka 

tanggung jawab terhadap anak tidak pernah lepas dari peran wanita, bahwa tanggung 

jawab seorang ibu dalam pendidikan dan pembentukan kepribadian anaknya sangat 

besar. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kaum wanita selain senantiasa 
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memperhatikan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam sehingga mereka mengetahui 

tugas dan tanggung jawab dalam mendidik anak di dalam keluarganya.85  

 

 

Allah berfirman dalam surah an-nisa>’ ayat 9 : 

   
   
   
   

   
  

9.  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.86 
 

Menurut pendaat mazhab H}ana>fiyah > bahwa anak dapat menentukan pilihan 

apakah ia akan dididik dan dipelihara dengan baik atau tidak. Jika ia 

menginginkannya tentu hal itu baik baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik 

atau dipelihara oleh pengasuh, maka pengasuh tidak dapat memaksanya, karena 

h}ad}a>nah itu hak anak. Hal ini akibatnya anak tidak terdidik dan terpelihara. 

Sebaliknya menurut pendapat mazhab Sha>fi’i>, Ah{mad, dan sebagian mazhab 
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H}ana>fiyah menyatakan bahwa h}ad}a>nah itu adalah adalah hak pengasuh. Dalam hal 

ini jika pengasuh tidak dapat melaksanakannya maka tidak boleh ada paksaan. 

Seandainya hal demikian terjadi maka dikhawatirkan anak akan terlunta-lunta 

pendidikan dan pemeliharaannya.87 

 

 

E. Perpindahan Hak H}ad}a>nah. 

Perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut al-wila>yah, orang yang 

mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-wala>yah (al-wila>yah) adalah ‚tawalli> al-amr‛ 

(mengurus/menguasai sesuatu). Orang yang mengurus sesuatu (akad/transaksi), 

berasal dari kata wala-yali-walyan-wa-walayatan, secara harfiah berarti yang 

mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan 

orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Sebagian Ulama, terutama 

kalangan H{anafi>ah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian 

terhadap jiwa (al-wila>yah an-na>fs), perwalian terhadap harta (al-wila>yah al-ma>l), 

serta perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus (al-wila>yah an-na>fsi wal-ma>li 

ma’an). Perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-israf) terhadap urusan yang 

berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan 
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dan pendidikan anak.88 Pemeliharaan anak itu adalah suatu penguasaan yang di 

dalamnya harus memperhatikan kemaslahatan anak yang dikuasai itu.89  

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada 

di bawah kekuasaan wali. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan 

kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau lisan 

dihadapan dua orang saksi. Sedapat-dapatnya seorang wali diambil dari keluarga 

anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan 

berkelakuan baik.90 Sedangkan dalam pengalihan tanggung jawab, adakalanya hal itu 

sudah menjadi kebiasaan atau menggunakan metode penguasaan. Apabila dalam 

suatu pengalihan penguasaan seseorang berdasarkan kebiasaan masyarakat maka 

dengan adanya kepercayaan atas diri orang yang menjadi pengasuh dapat dikatakan 

pemberian hak pengasuhan sudah dikatakan sah atau diterima.  

Ada beberapa akad yang digunakan dalam sebuah transaksi atau akad 

penguasaan, diantaranya yaitu akad langsung dan tidak langsung. Dalam akad 

langsung, seseorang akan menyerahkan apa yang akan dikuasakan tanpa ada ijab 

atau qabul dan dengan sendirinya penguasaan tersebut secara sah berpindah kepada 
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pihak kedua. Sedangkan  akad tidak langsung, seseorang harus dengan perbuatan 

yaitu adanya ijab qabul antara pemberi dan penerima. Untuk itu semua transaksi 

termasuk dalam hal ini perwalian yang berkaitan dengan diri anak, termasuk dalam 

perwalian yang sesuai dengan urf’. 

Bagi orang tua, baik ibu maupun ayah berhak memperoleh penghormatan, 

perhatian, perawatan dan pelayanan yang baik dari anaknya, dalam mewujudkan 

kesejahteraan orang tua. Dari sinilah bersumber hak-hak kebapakan dan hak-hak 

keibuan yang wajib dihormati oleh anak-anaknya. Seorang anak, baik ia pria maupun 

wanita, mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, perawatan, pendidikan dan 

pengajaran serta pengarahan (ke arah kehidupan yang baik), dari orang tuanya 

sampai mereka itu mencapai usia dewasa, atau sampai ia sudah menikah (bila ia 

anak wanita).91 

Misalnya seorang ibu kehilangan salah satu syarat pengasuhan dan dalam 

keadaan ini orang lain yang mengasuh anak kecil menurut urutan yang ditetapkan 

oleh syariat.92  Sesungguhnya tertib antara orang-orang yang mempunyai hak dalam 

pengasuhan adalah sebagai berikut : Ibu, apabila terdapat halangan sehingga tidak 

bisa, maka pengasuhan itu berpindah kepada ibu dari ibu dan seterusnya ke atas. 

Apabila ia berhalangan, maka pengasuhan berpindah dari ibu kepada ayah, kemudian 
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kepada saudara perempuan seayah seibu, kemudian saudara perempuan seayah, 

kemudian saudara perempuan dari saudara perempuan seayah seibu, kemudian anak 

perempuan dari saudara laki-laki seibu, kemudian anak perempuan dari saudara laki-

laki seayah, kemudian bibi (saudara perempuan ayah) yang seayah seibu, kemudian 

bibi (saudara perempuan ibu) dari ibu, kemudian bibi (saudara perempuan ibu) dari 

ayah, kemudian bibi (saudara perempuan ayah) dari ibu, kemudian bibi (saudara 

perempuan ayah) dari ayah dengan mendahulukan yang seayah seibu pada masing-

masing dari mereka. Sesungguhnya urutan pengasuhan ditentukan dengan cara ini, 

karena pengasuhan anak harus dilakukan dan yang paling patut melakukannya 

adalah kerabatnya. 93 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخيروأرأف وهى أحق بولدها اأم  

Artinya: ‚Ibu itu lebih cenderung (kepada anak) lebih halus, lebih pemurah, lebih 

penyantun, lebih baik dan lebih penyayang dan ia lebih berhak atas anaknya‛94 

F. Kewajiban Seorang Ibu. 

Seorang ibu merupakan sumber cinta dan kasih sayang di dalam sebuah rumah 

tangga. Seorang ibu sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 
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keluarganya.95 Allah telah menggariskan sesuatu yang sangat istimewa bagi kaum 

perempuan (ibu). Ia memiliki sisi emosional dan perasaan yang lebih kuat 

dibandingkan dengan sisi rasionalnya, hal itu agar perempuan dapat menjalankan 

tugas utamanya. 

 Sebuah tugas yang sangat terpuji dan berat,96 tanggung jawab pendidikan 

terhadap anak tidak lepas dari peran wanita, bahwa tanggung jawab seorang ibu 

dalam pendidikan dan pembentukan kepribadian anak-anaknya sangat besar. Di 

samping lebih dekat dengan anak-anaknya, ibu juga lebih mengenal keadaan 

perkembangan dan pertumbuhan. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kaum 

wanita selain senantiasa memperhatikan dan mengamalkan ajaran-ajaran Isam 

sehingga mereka mengetahui tugas dan tanggung jawab yang diembannya, termasuk 

tanggung jawab dalam mendidik anak di dalam keluarganya agar bukan menjadi 

anak yang lemah,97 sebagaimana firman Allah: 
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96
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9.  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.98
 

Tugas-tugas istri dinyatakan sebagai tugas/kewajiban utama. Ia adalah 

fardhu ‘ain (kewajiban personal). Syaikh Al-Ghazali, ulama Mesir kontemporer 

sering kali secara progresif membela hak-hak perempuan, menyatakan: ‛Betapapun 

juga, prinsip dasar yang harus kita ikuti atau kita upayakan agar selalu dekat 

padanya ialah ‚rumah‛. Saya benar-benar merasa gelisah pada kebiasaan para ibu 

rumah tangga yang meninggalkan (membiarkan) anak-anaknya tinggal dan diasuh 

oleh orang lain atau dititipkan di penitipan anak. Nafas seorang ibu memiliki 

pengaruh yang luar biasa dalam menumbuhkan dan memelihara perilaku kebajikan 

dalam diri anak-anaknya.‛99 Untuk itu apapun yang dilakukan oleh seorang ibu dia 

harus bisa mengutamakan rumah dan keluarganya. Karena sejatinya tugas 

seorangibu adalah mengurus rumah tangga serta anak-anaknya. 

 

                                                           
98

 Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahan (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 

2005), 78. 

99
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BAB III 

PRAKTEK PENGASUHAN ANAK OLEH KULI PEREMPUAN DI DESA 

NGAMPEL KECAMATAN BALONG 

A. Gambaran Umum Mengenai Daerah Penelitian. 

1. Sejarah Desa Ngampel . 

  Tidak ada yang tahu tepat tahun berapa adanya desa Ngampel dan menurut  

beberapa tokoh sesepuh desa yang tahu dan ingat dari cerita orang-orang dahulu  

atau bisa dikatakan legenda.Mula- mula kata Ngampel awalnya adalah Ngampal 

dengan nama Ngampal bisa dimaksudkan dahulu adanya tugu pembatas (dalam 

jawapal) ini bisa dilihat dari petilasan dibawah jembatan Ngampel,  dimungkinkan 

dari teori sejarah bahwa tranportasi jaman dahulu menggunakan jalan lalu lintas 

sungai.dan orang-orang terdahulu bertempat tinggal di dekat sungai atau dekat 

dengan mata air (sumber air) yang ada di Ngampel hanya sungai. Dan menurut 

sesepuh desa Ngampel yang babat desa Ngampel adalah seorang wanita yang 

bernama Siti Fatimah dan suaminya yang bernama mbah Sukati yang babat di 

wilayah Ngampungan.dan tempat tinggal yang pertama dimungkinkan di daerah 

dukuh Krajan sekitar perempatan disitu ada pohon gebang yang saat ini masih 
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tumbuh dan tak pernah mati meskipun kemarau panjang.dan pendapat ini juga 

ditunjang dengan sebutan daerah sekitar utara perempatan desa Ngampel disebut 

‚baran‛ dalam arti umbaran atau tempat menggembala ternak dan sebelah utaranya 

disebut sawahan  dalam arti sawah. Dan desa Ngampel tidak bisa dilepaskan dari 

sejarah kota ponorogo yang mana tempat tinggal ‚Warok Suro Menggolo‚. Seorang 

tokoh warok yang terkenal kesaktian, kejujuran dan perjuangan dalam membela 

kebenaran.tidak ada sesepuh desa yang tahu apa hubungan suro menggolo dengan 

yang babat desa Ngampel tadi dan cerita warok suro menggolo sudah banyak yang 

tahu karena sudah banyak ditulis dan pernah difilmkan dan sekarang tidak ada yang 

tahu tempat petilasan/makam Warok Suro Menggolo, dimungkinkan wafatnya 

melayang.ada pendapat lain makamnya ada di gunung Lawu. 

Desa Ngampel terdiri dari tiga dusun yakni dusun Ngampel, dusun Grenteng dan 

dusun Doyong. Menurut sesepuh desa dahulunya desa Ngampel hanya terdiri dua 

dusun Ngampel dan Grenteng. Dusun Doyong disatukan dengan desa Ngampel 

dengan syarat mau bergabung asal diberi bumi (sawah) ini dimungkinkan karena 

sawah Doyong bertempat di wilayah dusun Grenteng dan bisa ditarik kesimpulan 

dahulunya dusun Doyong merupakan pemerintahan desa sendiri dengan bengkoknya 

disekitar wilayah dusun Doyong yang sekarang masih berbentuk sawah meskipun 

tidak luas.100 
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2. Sejarah Pemerintahan. 

       Dari pendapat sesepuh desa Ngampel yang bisa diingat sudah ada sepuluh (10) 

orang lurah atau kepala desa: 

NO NAMA WAKTU KETERANGAN 

1.  Joyokarso - Jaman belanda 

2.  Tamiyo - Jaman belanda 

3.  Kasan munawar - Jaman belanda – 1 tahun 

4.  Sadikun - Jaman belanda 

5.  Markaban 1929 s/d 1960 Jaman peralihan/jabatan terlama 

6.  Sardi 1960 s/d 1968 - 

7.  Djakiran kartono 1968 s/d 1990 - 

8.  Katmanto 1990 s/d 2007 - 

9.  Parlan 2007 s/d 2012 - 
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10.  Siswanto  2012s/d sekarang - 

 

 

a. Demografi. 

 Jumlah Penduduk Desa Ngampel: 

       

  

NO 

 

DUSUN 

JUMLAH  

JUMLAH 

KK 

LAKI – 

LAKI 

PERMPUAN L + P  

1 Krajan  800 787 1587 455 

2 Doyong 535 550 1086 288 

3 Grenteng  677 739 1416 392 

          Total 2012 2076 4089 1135 

 

b. Keadaan Sosial.  

Kondisi social budaya masyarakat Ngampel tergolong masyarakat yang 

cukup tinggi tingkat kekeluargaan dan kegotong-royongan ini bisa dilihat saat ada 

kematian warga dan hajatan warga yang masih berfungsi kumpulan – kumpulan 

masyarakat orang tua/pemuda/ pemudi yang yang menyelenggarakan kegiatan sosial  

kemasyarakatan  yang terbagi dalam beberapa kumpulan :  
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NO DUKUH KUMPULAN 

1 Krajan  - Krajan  

- Mojorumpuk  

- Ngampungan  

2 Doyong  - Doyong lor  

- Doyong Kidul  

3 Grenteng  - Grenteng I  

- Grenteng II  

  Dan organisasi pemuda desa Ngampel diwadahi dengan organisasi 

Kepemudaan yang tergabung Karang Taruna ‚Wijaya Kusuma‚ .Dan organisasi 

sepak bola yang ada di Desa Ngampel ‚Ngampel 04 FC‚ dan organisasi bola voli 

yang diberi nama ‚Suromenggolo‚ yang didukung sarana dan prasarana lapangan 

sepak bola dan bola volley . 

c. Bidang Pendidikan. 

 Faktor pendidikan sangat menentukan sekali dalam perkembangan didesa 

khususnya dan di aiandonesia pada umumnya , bidang pendidikan sangat penting 

dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM)  untuk Desa Ngampel 

tingkat kerawanan pendidikan tidak ada untuk anak berumur 7 tahun samapai 15 
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tahun karena masyarakat menyadari akan pentingnya pendidikan bagi masa depan 

putra–putrinya, jadi secara nyata bahwa desa Ngampel tidak terjadi kerawanan 

pendidikan ini ditunjang dengan adanaya beberapa lembaga pendidikan yang ada di 

desa. 

 Lembaga pendidikan TK dan tingkat pendidikan  dasar yaitu :  

 

NO 

 

DUSUN 

LEMBAGA PENDIDIKAN 

Taman  Kanak- kanak Sekolah Dasar/  MI 

 

1 

 

Krajan  

 

Darma Wanita  

 

SD Negeri Ngampel  

2 Doyong  Aissiyah  MI Muhammadiyah 

12 

3 Grenteng  Bazis   

 

c. Keadaan Ekonomi 

 Desa Ngampel adalah mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani, pedagang dan lainnya (buruh atau pekerja serabutan).                                                                                                                        

Adapun keadaan sosial Desa Ngampel dapat dikatagorikan sebagai desa yang masih 

tertinggal ini dengan masih banyaknya penduduknya yang termasuk katagori 

keluarga miskin.101  
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3. Kondisi Pemerintahan Desa. 

a. Pembagian wilayah Desa.    

  Desa Ngampel mempunyai luas wilayah : 290.585 Ha, adapun batas-

batas wilayahnya sebagai berikut: 

- Sebelah utara  :  Desa Madusari 

- Sebelah timur  :  Desa Turi 

- Sebelah selatan :  Desa Balong 

- Sebelah barat  :  Desa Muneng 

b. Kondisi Geografis Desa Ngampel: 

- Ketinggian tanah : 110 M/dpl 

- Suhu udara   : 28 derajat celcius 

- Curah hujan  : 2000 mm/t 

c.  Orbittasi (jarak dari pusat – pemerintah desa), yaitu: 

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 4 km 

2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 9 km 

3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 207 km 
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4. Jarak dari Pusat Pemerintahan Negara : 851km 

 

B. Pemahaman Kuli Perempuan di Desa Ngampel Kecamatan Balong. 

1. Kewajiban H}ad}a>nah oleh Kuli Perempuan. 

Persoalan h}ad}a>nah  (pengasuhan anak) bukan merupakan hal baru lagi. Orang 

tua harus menyadari bahwa anak adalah amanat Allah yang dipercayakan kepada 

orang tua. Dengan demikian maka orang tua muslim pantang menghianati amanat 

Allah berupa dikaruniakannya anak kepada mereka. Di antara sekian perintah Allah 

berkenaan dengan amanat-Nya yang berupa anak adalah bahwa setiap orang tua 

wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Ha itu 

dilakukan agar tidak menjadi anak-anak yang lemah iman dan lemah kehidupan 

duniawinya, namun agar dapat tumbuh dewasa  menjadi generasi yang sholeh.102 

Pertumbuhan dan perkembangan anak dijiwai dan diisi oleh pola pengasuhan 

yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga, masyarakat dan sekolahnya. 

Karena manusia menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya ditempuh melalui 

pengasuhan/pemeliharaan, maka sejak awal kehidupannya, menempati posisi kunci 

dalam mewujudkan cita-cita menjadi manusia yang berguna. Kedua orang tua wajib 
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memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin 

atau dapat berdiri sendiri.103 

a. Menurut hasil wawancara dengan bu Deni : 

‚Mengasuh anak itu seperti mendidik, memberi makan dan mengurusnya 
sehari-hari. Ibu yang melahirkan dan harus membesarkannya. Karena 
saya bekerja dari pagi sampai maghrib, jadi tidak memiliki banyak waktu 
untuk mengasuh anak.‛104 

 
b. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibu Sumiati: 

‚Ngasuh iku koyo to ngopeni anak supoyo pinter, oleh kerjanan seng 
penak, lancer rejekine. Semono ugo wong wedok iku kudu pinter golek 
duwit ben ora tergantung marang bojo. Urusan ngasuh anak iku urusane 
karo sekolahan, ben duwe budi pekerti.‛105 

 
(Mengasuh itu seperti merawat anak supaya pandai, agar kelak ketika 

dewasa mendapatkan pekerjaan yang baik, diberikan kelancaran dalam 

mencari rezeki. Begitupula dengan seorang perempuan harus pandai 

mencari uang agar tidak selalu tergantung kepada suami. Urusan 

mengasuh anak itu sudah menjadi tanggung jawab dalam sekolahan, biar 

punya budi pekerti.) 

c. Begitu juga dijeaskan oleh Ibu Katiyem: 

‚Intinya mengurusi keperluan anak, contohnya memberi makan, minum 
dan pakaian. Ibu itu tidak harus mengurus anak, juga punya samben. 
Tugas orang tua itu ada banyak, terutama bagaimana caranya bisa 
mencukupi sandang, pangan keluarga tidak harus bapak saja, tapi ibu 
juga harus ikut kerja. Untuk urusan yang lain kan disekolahkan bisa.‛106  
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d. Hal senada dijelaskan oleh ibu Mesirah: 

‚Tugas h}ad}a>nah  itu seperti memberi makan, menyekolahkan, 
menasehati tentang hal yang baik dan buruk kepada anak. Ibu juga kan 
kerja, sampai sehari jadi urusan mengasuh anak tidak terlalu dipikirkan. 
Anak saya biarkan dengan kemauannya agar bisa mandiri sejak kecil.‛107 
 

 
Dari pemaparan oleh beberapa informan dapat diambil kesimpulan bahwasannya 

apa yang diketahui oleh para ibu tentang h}ad}a>nah atau pengasuhan dengan 

memberikan makan, minum, pakaian dan untuk urusan pembentukkan kepribadian 

salah satunya yaitu budi pekerti kewajiban yang mereka lakukan dalam mengasuh 

anak memiliki keterbatasan. Karena tuntutan ekonomi yang mereka lakukan 

mengharuskannya untuk bekerja sampai hanya memiliki sedikit waktu untuk anak-

anaknya.  

2. Mekanisme Pengalihan Tanggung Jawab Kuli Perempuan Selama di Tinggal 

Bekerja. 

A. Pengalihan Tanggung Jawab kepada Orang Lain Oleh Kuli Perempuan Selama 

di Tinggal Bekerja. 

Ibu memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus anak-anaknya. 

Tanggung jawab tersebut diberikan kepada seorang ibu karena Allah telah 

menggariskan sesuatu yang sangat istimewa bagi kaum perempuan (ibu). Ia memiliki 
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sisi emosional dan perasaan yang lebih kuat dibandingkan dengan sisi rasionalnya, 

hal itu agar perempuan dapat menjalankan tugas utamanya. 

Berkaitan dengan tanggung jawab h}ad}a>nah  oleh kuli perempuan, sebagaimana 

hasil wawancara berikut: 

 

 

a. Menurut penjelasan Ibu Katmini: 

‚Tanggung jawab itu tugas mengasuh anak kan mbak. Sebenarnya tidak ada 
perbedaan dalam hal mengasuh anak, kedua orang tua memiliki tanggung 
jawab yang sama. Seorang ibu juga punya kewajiban yang lain, yaitu 
membantu suami mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.‛108 

 
b. Senada dengan penjelasan dari ibu Sujarmi, yaitu: 

‚Tanggung jawab ibu itu memang mengasuh anak, tetapi bapak juga lebih 
utama karena jadi pemimpin dan kepala keluarga. Saya untuk urusan 
mengasuh anak tidak terlalu difikirkan karena kalau sudah besar nanati juga 
akan mengerti yang baik dan yang buruk. Saat saya tinggal kerja anak saya 
terkadang kalau simbahnya tidak repot saya titipkan sama simbahnya tapi 
sering saya titipankan kakak saya.‛109 

 
c. Pendapat lain oleh Ibu Tumisri: 

‚Kalau itu bisa (pas ada waktu) menyempatkan sedikit waktu untuk bersama 
anak, tapi hal lain dikarenakan kerjaan membuat kesempatan untuk bersama 
sangat jarang. Hampir seharian waktunya digunakan untuk bekerja membuat 
batu bata.‛110 

 
B. Mekanisme Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Kuli Perempuan.  
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Pengalihan pengsuhan kepada orang lain adalah suatu perbuatan yang 

dlakukan oleh orang tua kandung dengan mewalikan atau mewakilkan dirinya atas 

orang lain untuk melaksanakan tugasnya karena adanya suatu alasan yang 

mengharuskannya melakukan hal tersebut. 

Seperti dijumpai di Dusun Grenteng, ibu pergi bekerja yang memungkinkan 

ia jarang berada dirumah dengan meninggalkan anak-anaknya yang masih 

membutuhkan asuhannya. Mekanisme pengalihan pengasuhan sebagaimana yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Supartin, yaitu: 

‚Saya bekerja ikut proyek mbak, jadi saya harus berangkat pagi supaya 
tidak terlambat, karena takut dimarahi mandor. Sore waktu mau maghrib 
sering saya baru pulang. Saat saya tinggal bekerja anak saya titipkan 
kepada mertua saya. Suami saya ikut nguli sampai jarang pulang.‛111  

b. Menurut ibu Somir, sebagaimana berikut: 

‚Saya bekerja ikut nguli mbak, ada yang mengajak dan saya tertarik ikut 
karena 1 hari baayarannya 40 ribu, lumayan bisa untuk bantu-bantu 
mencukupi kebutuhan selama saya tinggal kerja anak saya ikut nenek 
(ibu saya), karena bapaknya juga kerja ikut grosok sampai 2 hari baru 
pulang.‛112 

c. Pendapat yang dikemukakan oleh ibu Tumisri, yaitu: 

‚Waktu saya kerja, anak saya titipkan sama kakeknya karena memang 
kami serumah dan tidak ada orang lain yang mengasuhnya tidak ada 
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penyerahan khusus, sebab saya tahu kalau kakeknya mampu menjaga dan 
dapat dipercaya.‛113 
 
 

d. Pendapat lain dijelaskan oleh ibu Semi, yaitu: 

‚Anakku tak titipne mbah wedok’e mbak, mergo bapak’e yo melu 
proyek dadi gak enek seng iso ngurus. Seng penting gelem ngemong 
anakku.‛114 
 
(Anak saya, saya titipkan sama neneknya mbak, sebab bapaknya juga 

ikut kerja proyek jadi tidak ada yang bisa mengurus. Yang penting mau 

ngemong anak saya.) 

e. Sedangkan menurut ibu Katiyem, yaitu: 

‚Anakku tak kon ngemong mas’e mbak, la sapa meneh seng iso. Bapak’e 
yo melu proyek sampek 2 dino lagi balek, mbah’e yo wes gak ono kabeh, 
kadang yo gur tak titipne tanggaku kadang gak mikir masalah iso opo 
orane penting gelem dijak anakku. ‚115 

 
(Anak saya, saya suruh ngemong kakaknya mbak, siapa lagi yang bisa. 

Bapaknya juga ikut kerja proyek sampai 2 hari baru pulang, neneknya 

juga sudah tidak ada semua, terkadang juga cuma saya titipkan tetangga 

terkadang juga tidak memikirkan apakah bisa apa tidak, yang penting 

mau anakku diajak.) 

C. Pengasuhan Anak Oleh Orang Lain Selain Ibu. 

Menurut pendaat mazhab H}ana>fiyah > bahwa anak dapat menentukan pilihan 

apakah ia akan dididik dan dipelihara dengan baik atau tidak. Jika ia 
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menginginkannya tentu hal itu baik baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik 

atau dipelihara oleh pengasuh, maka pengasuh tidak dapat memaksanya, karena 

h}ad}a>nah itu hak anak. Hal ini akibatnya anak tidak terdidik dan terpelihara. 

Sebaliknya menurut pendapat mazhab Sha>fi’i>, Ah{mad, dan sebagian mazhab 

H}ana>fiyah menyatakan bahwa h}ad}a>nah  itu adalah adalah hak pengasuh. Dalam hal 

ini jika pengasuh tidak dapat melaksanakannya maka tidak boleh ada paksaan. 

Seandainya hal demikian terjadi maka dikhawatirkan anak akan terlunta-lunta 

pendidikan dan pemeliharaannya.116 

Peneliti mencoba melakukan wawancara dengan para pengasuh yang diberi 

tanggung jawab untuk mengasuh anak.  

a. Menurut penjelasan Mbah Bronjong : 

‚Aku isone gur ngemong karo tak somba-sambi gayan liyo nduk. Agus lek 
ditinggal kerjo ngono kae yo tak emong kyo ngemong biasane. Terah lek 
diomongi gak kenek tak kuwek utowo tak jewer ben ajreh.‛ 
 

(Saya hanya bisa mengasuh dan juga mengurusi pekerjaan lain. Agus saat 

ditinggal kerja diasuh seperti mengasuh biasanya. Kalau diberi nasehat tidak 

bisa dicubit atau dijewer biar takut). 

b. Penjelasan lain dikemukakan oleh Mbah Dami: 

‚Yo dikandani alon-alon, carane diomongi, ‚le, pipis iku neng sumur gak oleh 
sak enggon-enggon.‛ Babagan agama wes nul puthul, penting iso shalat. Nek 
dikandani gak kenek kadang tak den-deni karo githik mbak, ben wedi terus gak 
dilakoni meneh.‛ 
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(Ya dinasehati pelan-pelan, dengan cara dikasih tahu,‛nak, kalau buang air kecil 

itu ke kamar mandi tidak boleh disembarang tempat.‛ Untuk perkara agama 

saya sama sekali tidak tahu, yang penting bisa sholat. Kalau dinasehati tidak 

bisa terkadang saya takut-takuti dengan dipukul mbak, biar takut dan tidak 

dilakukan lagi). 

c. Hal serupa dikatakan oleh Pak Wagimin: 

‚Wong lanang iku lak kon ngemong yo keras mbak, soale wes wateke. 
Anakku lek dikandani seng apik angel, yo kudu gawe seng marai kapok. 
Digawakne sampluk opo dijewer, kuwi wes biasa. Urusan pendidikan sopan 
santun yo sitik-sitik diwarahi tapi luwih akeh dipasrahne sekolahan wae.‛ 
 
(Laki-laki itu kalau disuruh mengasuh ya keras mbak, soalnya sudah sifat 

seorang laki-laki. Anak saya kalau dinasehati yang baik malah sulit, ya harus 

dibuat yang menjadikannya jera. Dibawakan pemukul atau dijewer itu sudah 

biasa. Untuk masalah pendidikan sopan santun sedikit-sedikit diajari tetapi 

lebih banyak diserahkan kepada sekolah saja ). 

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwasanya tanggung jawab 

pengasuhan selama ibu bekerja dengan dialihkan atau dititipkan kepada orang lain. 

Mereka memberikannya kepada orang terdekat, dengan disertai kepercayaan kepada 

orang tersebut. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 dijelaskan 

bahwasanya  ‚Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.‛, hal ini 

memberikan pengertian bahwa ibu mempunyai tanggung yang besar dalam mengatur 

urusan rumah tangganya. Di dalamnya terdapat pula kewajiban mengurus anak, 

suami serta keperluan-keperluan rumah tangga. Akan tetapi dari hasil wawancara 
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yang penulis lakukan dikatakan seorang ibu tidak sepenuhnya sanggup untuk 

mengurus anak, karena dalam hal ini yang menjadi alasan seorang ibu mengalihkan 

kepada orang lain, agar anak terdidik diasuh oleh orang yang lebih tua, agar anak 

tersebut terhindar dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemadharatan. 

Akan tetapi dari sini dapat dikatakan, dalam proses pengasuhan yang 

dilakukan ada tindak kekerasan atau perlakuan yang tidak wajar bagi anak kecil. 

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara, bahwasannya pengasuh mencubit, menjewer 

ataupun memukul anak kecil yang sulit dinasehati. Namun, dalam fiqh h}ad}a>nah 

disebutkan seorang pengasuh harus memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh yaitu 

menyayangi anak, mampu mendidik, amanah dan berbudi.   
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BAB IV 

ANALISIS TENTANG PENGASUHAN ANAK DI KALANGAN KULI 

PEREMPUAN DI DESA NGAMPEL 

A. Analisa tentang Kuli Perempuan dalam Mematuhi Kewajiban H}ad}a>nahnya.  

   Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa pengasuhan anak oleh kuli 

perempuan di Desa Ngampel Kecamatan Balong sebagian besar mereka sadar 

sepenuhnya akan kewajiban h}ad}a>nah akan tetapi dengan banyaknya hal-hal dan 

alasan yang menjadikan mereka untuk mengalihkan pengasuhan. Maka dari itu, 

penulis akan menganalisa terhadap kasus tersebut tentang kuli perempuan dalam 

mematuhi kewajiban sesuai dengan fiqh h}ad}a>nah.    

Di sini Islam mengajak umatnya untuk selalu memelihara anak-anaknya agar 

tidak terjerumus dalam api neraka, memberikan pemeliharaan yang terbaik. Dengan 

memberikan hal tersebut, diharapkan mampu berkembang dengan baik sehingga 

menjadi anak yang berguna bagi orang tua, keluarga dan masyarakat. Untuk 

mendapatkan hal tersebut, anak perlu diasuh atau dididik secara baik oleh kedua 

orang tua. Karena orang tua merupakan dasar pertama dari pembentukan pribadi 
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anak menjadi pribadi baik atau buruk. Pola asuh yang diberikan oleh orang tua 

kepada anak baik dalam bentuk perlakuan secara fisik, psikis yang tercermin dari 

tutur kata, tindakan atau perilaku yang dilakukan.117 

Seperti halnya menurut Ibu Mesirah, kewajiban h}ad}a>nah itu seperti 

mengurusi keperluan anak, dengan cara memberi makan, minum dan pakaian. 

Mencukupi kebutuhan sandang dan pangan, ibu tidak harus selalu ada untuk 

mengasuh anak. Anak dibiarkan agar bisa mandiri sejak kecil.118  

Sedangkan pendapat Ibu Katmini, tanggung jawab mengasuh anak tidak ada 

perbedaan. Kedua orang tua mempunyai tugas yang sama. Seorang ibu mempunyai 

tanggung jawab lain yaitu membantu suami mencari uang untuk mencukupi 

kebutuhan.119 

Begitu juga dijelaskan oleh Ibu Sumiati, Mengasuh anak itu ngopeni anak 

biar pinter, sukses mencari kerja, dan mudah rejekinya. Tidak harus seorang ibu itu 

mengasuh anak saja tapi juga harus pandai mencari uang biar tidak tergantung pada 

suaminya, mengasuh anak itu juga seperti disekolahkan. 

Dari beberapa penjelasan di atas penulis beranggapan bahwa apa yang 

diketahui oleh para ibu tentang h}ad}a>nah atau pengasuhan anak belum sepenuhnya 

sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam fiqh h}ad}a>nah. Dalam fiqh h}ad}a>nah 

dijelaskan bahwasannya pengasuhan anak itu memelihara anak-anak yang masih 
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kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, 

tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, 

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani 

dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung 

jawabnya.120  

Dengan demikian tugas ibulah yang layak atas hal itu supaya seorang anak 

bisa mandiri, terdidik dan terhindar dari sesuatu yang dapat merusak dan 

mendatangkan madarat kepadanya. Karena kaum wanita itu lebih tahu tentang 

perawatan anak, lebih mampu,  lebih tabah, lebih belas kasih, lebih luang waktunya, 

dan lebih dekat dengan anak kecil, maka mereka didahulukan daripada kaum laki-

laki dalam urusan pengasuhan anak.121 Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah 

al-Tah{ri>m ayat 6 : 

   

   

 … 

6.  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka… 

                                                           
120
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Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya adalah wajib,122 karena 

termasuk dalam perkara yang dharuri, yakni perkara yang harus diperhatikan 

eksistensinya, apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan 

hamba di dunia maupun akhirat. 123 Mengabaikannya akan berarti mengantarkan 

anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Mengasuhnya supaya si anak dapat 

berkembangdan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.124 

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah menyelenggarakan pendidikan 

dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah 

yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya. 

Kewajiban itu wajar karena Allah telah menciptakan pula rasa cinta orang tua 

terhadap anaknya.125  

Kewajiban h}ad}a>nah  oleh kuli perempuan belum sepenuhnya sesuai dengan apa 

yang dijelaskan dalam fiqh h}ad}a>nah. Menurut mereka, h}ad}a>nah atau pengasuhan 

anak adalah sebatas memberi makan, minum dan menyediakan pakaian bagi anak-

anaknya tanpa mengerti keutamaan dan hakikat dari pengasuhan anak yang 

sebenarnya. Dan dari 10 sampel yang peneliti wawancarai, 90% dari mereka 

                                                           
122

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 160. 

123
 Ahla Shuffah 103 FKI, Tafsir Maqashidi: Kajian tematik Maqashid al-Syariah (tt: Lirboyo 

Press, 2013),  3-4. 

124
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dikatakan tidak mematuhi kewajiban h}ad}a>nahnya. Hal ini terlihat dari pemahaman 

dan pandangan mereka terkait dengan pengasuhan anak. 

 

B. Analisis tentang Mekanisme Pengalihan Tanggung Jawab  kepada orang lain 

oleh Kuli Perempuan Selama di Tinggal Bekerja. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh tentang mekanisme pengalihan 

tanggung jawab oleh kuli perempuan selama di tinggal bekerja meskipun seorang ibu 

yang tugas utamanya mengasuh anak-anak dan mengatur urusan rumah tangga. 

Seperti dituangkan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, 

menjelaskan bahwasannya istri memilii kewajiban dalam mengatur urusan rumah 

tangganya dengan sebaik-baiknya. Dalam mengasuh anak orang tua atau ibu 

mengalihkannya kepada orang lain agar anak tetap terdidik dan terjaga selama 

ditinggal bekerja. 

Berdasarkan pendapat ibu Tumisri, ketika ia bekerja anaknya dititipkan sama 

kakeknya, karena tidak ada orang lain lagi. Dia menyerahkan kepada kakeknya 

karena ia yakin kalau kakeknya itu mampu menjaga dan dapat dipercaya dalam 

mengasuh anak.126 

Pendapat lain dikemukakan oleh Ibu Katiyem bahwa ia menyuruh anak 

sulungnya untuk menjaga adiknya, sebab tidak ada yang mengasuh. Terkadang juga 
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dititipkan kepada tetangganya, yang terpenting anaknya mau diajak/diemong orang 

tersebut. 

Tanggung jawab pendidikan terhadap anak tidak lepas dari peran wanita, 

bahwa tanggung jawab seorang ibu dalam pendidikan dan pembentukan kepribadian 

anak-anaknya sangat besar. Di samping lebih dekat dengan anak-anaknya, ibu juga 

lebih mengenal keadaan perkembangan dan pertumbuhan. Oleh karena itu tidak ada 

pilihan lain bagi kaum wanita selain senantiasa memperhatikan dan mengamalkan 

ajaran-ajaran Isam sehingga mereka mengetahui tugas dan tanggung jawab yang 

diembannya, termasuk tanggung jawab dalam mendidik anak di dalam keluarganya 

agar bukan menjadi anak yang lemah.127 

Dari hasil pemaparan di atas pengalihan tanggung jawab h}ad}a>nah yang 

menjadi tanggung jawab seorang ibu diberikan kepada orang lain akan tetapi mereka 

belum sepenuhya mengerti tentang hal yang berkenaan dengan syarat-syarat orang 

yang dapat mengasuh. Seorang ibu tidak sepenuhnya sanggup untuk mengurus anak, 

karena dalam hal ini yang menjadi alasan seorang ibu mengalihkan kepada orang 

lain, agar anak terdidik diasuh oleh orang yang lebih tua, agar anak tersebut 

terhindar dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemadaratan. 

Misalnya seorang ibu kehilangan salah satu syarat pengasuhan dan dalam 

keadaan ini orang lain yang mengasuh anak kecil menurut urutan yang ditetapkan 
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oleh syariat.128  Sesungguhnya tertib antara orang-orang yang mempunyai hak dalam 

pengasuhan adalah sebagai berikut : Ibu, apabila terdapat halangan sehingga tidak 

bisa, maka pengasuhan itu berpindah kepada ibu dari ibu dan seterusnya ke atas. 

Apabila ia berhalangan, maka pengasuhan berpindah dari kepada ibu dari ayah, 

kemudian kepada saudara perempuan seayah seibu, kemudian saudara perempuan 

seayah, kemudian saudara perempuan dari saudara perempuan seayah seibu, 

kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, kemudian anak perempuan 

dari saudara laki-laki seayah, kemudian bibi (saudara perempuan ayah) yang seayah 

seibu, kemudian bibi (saudara perempuan ibu) dari ibu, kemudian bibi (saudara 

perempuan ibu) dari ayah, kemudian bibi (saudara perempuan ayah) dari ibu, 

kemudian bibi (saudara perempuan ayah) dari ayah dengan mendahulukan yang 

seayah seibu pada masing-masing dari mereka. Sesungguhnya urutan pengasuhan 

ditentukan dengan cara ini, karena pengasuhan anak harus dilakukan dan yang paling 

patut melakukannya adalah kerabatnya. 129 Sesuai dengan al-Quran surah an-Nisa’ 

ayat 9 :  

   

   

   

   

                                                           
128
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9.  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka 

anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 

Seorang pengasuh memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan 

amanatnya untuk mendidik anak asuhnya. Karena ialah pengendali utama dalam 

pembentukan kepribadian seorang anak selama ditinggal ibunya bekerja. Sikap dan 

perilaku seorang pengasuh harus bisa dijadikan panutan.  

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan  Mbah Dami, Ya 

dinasehati pelan-pelan, dengan cara dikasih tahu, ‛nak, kalau buang air kecil itu ke 

kamar mandi tidak boleh disembarang tempat.‛ Untuk perkara agama saya sama 

sekali tidak tahu, yang penting bisa sholat. Kalau dinasehati tidak bisa terkadang 

saya takut-takuti dengan dipukul mbak, biar takut dan tidak dilakukan lagi.130 

Menurut Pak Wagimin, Laki-laki itu kalau disuruh mengasuh ya keras mbak, 

soalnya sudah sifat seorang laki-laki. Anak saya kalau dinasehati yang baik malah 

sulit, ya harus dibuat yang menjadikannya jera. Dibawakan pemukul atau dijewer itu 

sudah biasa. Untuk masalah pendidikan sopan santun sedikit-sedikit diajari tetapi 

lebih banyak diserahkan kepada sekolah saja.131 
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 Pengalihan tanggung jawab pengasuhan dibutuhkan kemampuan para 

pengasuh untuk mendidik, memelihara dan mengajarkan yang tepat atau sesuai 

dengan fiqh h{ad{ana<h. Pengalihan tanggung jawab h}ad}a>nah yang menjadi tanggung 

jawab seorang ibu diberikan kepada orang lain sekitar 50% dari mereka 

menyerahkan hak pengasuhan kepada nenek. Hal ini sesuai dengan fiqh h}ad}a>nah, 

bahwa tertib orang yang mengasuh setelah ibu adalah nenek. Akan tetapi mereka 

belum sepenuhya mengerti tentang hal yang berkenaan dengan syarat-syarat orang 

yang dapat mengasuh. Hal ini  ibu lakukan karena tidak sepenuhnya sanggup untuk 

mengurus anak,  agar anak tersebut terhindar dari hal-hal yang dapat mendatangkan 

kemadaratan. 

Akan tetapi dari sini dapat dikatakan, dalam proses pengasuhan yang 

dilakukan ada tindak kekerasan atau perlakuan yang tidak wajar bagi anak kecil. 

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara, dalam mengasuh seorang pengasuh 

mencubit, menjewer ataupun memukul anak kecil yang sulit dinasehati. Namun, 

dalam fiqh h}ad}a>nah disebutkan seorang pengasuh harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai pengasuh yaitu menyayangi anak, mampu mendidik, amanah dan berbudi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis paparkan dalam bab-bab 

sebelumya, tentang Pengasuhan Anak Di Kalangan Kuli Perempuan di Desa 

Ngampel Kecamatan Balong, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa dari hasil penelitian ini dapat diketahui kewajiban h}ad}a>nah  oleh kuli 

perempuan belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam fiqh 

h}ad}a>nah. Menurut mereka, h}ad}a>nah atau pengasuhan anak adalah sebatas 

memberi makan, minum dan menyediakan pakaian bagi anak-anaknya tanpa 

mengerti keutamaan dan hakikat dari pengasuhan anak yang sebenarnya. Dan 

dari 10 sampel yang peneliti wawancarai, 90% dari mereka dikatakan tidak 

mematuhi kewajiban h}ad}a>nahnya. Hal ini terlihat dari pemahaman dan 

pandangan mereka terkait dengan pengasuhan anak.  
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2. Hasil penelitian terkait pengalihan tanggung jawab h}ad}a>nah yang menjadi 

tanggung jawab seorang ibu diberikan kepada orang lain sekitar 50% dari 

mereka menyerahkan hak pengasuhan kepada nenek. Hal ini sesuai dengan 

fiqh h}ad}a>nah, bahwa tertib orang yang mengasuh setelah ibu adalah nenek. 

Akan tetapi mereka belum sepenuhya mengerti tentang hal yang berkenaan 

dengan syarat-syarat orang yang dapat mengasuh. Hal ini  ibu lakukan karena 

tidak sepenuhnya sanggup untuk mengurus anak, yang menjadi alasan 

seorang ibu mengalihkan kepada orang lain agar anak tersebut terhindar dari 

hal-hal yang dapat mendatangkan kemadharatan. Dalam mengasuh seorang 

pengasuh mencubit, menjewer ataupun memukul anak kecil yang sulit 

dinasehati. Namun, dalam fiqh h}ad}a>nah disebutkan seorang pengasuh harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh yaitu menyayangi anak, mampu 

mendidik, amanah dan berbudi. 

B. Saran-Saran  

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan di atas, maka saran yang dapat 

penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Seharusnya dalam melakukan pengasuhan anak seorang ibu setidaknya 

memiliki tanggung jawab yang lebih besar agar dalam prakteknya tidak 

mengganggu antara pekerjaan dan pengasuhan. 
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2. Dalam memberikan pengasuhan kepada orang lain, ibu harus lebih cermat 

lagi dalam memberikan pengasuhan. Agar cita-cita yang sesuai dengan 

prinsip h}ad}a>nah dapat terpenuhi. 
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