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Surat dari Redaksi
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Pembaca Majalah Kesehatan Muslim yang semoga selalu dirahmati 

Allah
Segala puji Bagi Allah, Rabb semesta Alam. Shalawat dan salam 

senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, kepada keluarga, sahabat dan yang mengikuti beliau hingga akhir 
zaman.

Alhamdulillah,  Majalah Kesehatan Muslim bisa menerbitkan edisi 
keenam dengan tema “Ketika Anak Jatuh Sakit”.  Memang, ketika anak 
sakit, maka orang tua akan sangat repot karena anak membutuhkan 
pengawasan lebih dan kondisi yang tidak stabil.  Suatu saat kita bisa 
melihatnya tertawa dan bermain akan tetapi dalam waktu saju jam anak-
anak bisa sakit parah atau bahkan meninggal. Sehingga ada istilah “ketika 
anak sakit maka orang tua juga bisa ikut sakit”. 

Selain itu kami sajikan pula artikel-artikel pilihan pembahasan masalah 
kesehatan anak serta rubrik konsultasi.Harapannya, masyarakat dapat 
mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan anak secara global, 
baik mengenai informasi penyakit anak, penanganan awal, serta hal-hal 
penting lainnya.

Perlu pembaca ketahui, Majalah Kesehatan Muslim dapat di didownload 
secara gratis di web kami www.kesehatanmuslim.com . Semua majalah 
kesehatan muslim dari edisi perdana bisa di peroleh secara gratis dan 
kami mempersilahkan kepada semua pembaca agar menyebarkan file 

majalah ini. Memberikan kepada keluarga, kerabat dan teman. 
Semoga ini menjadi kemudahan bagi kita bersama untuk 

memperoleh ilmu dan mengamalkan ilmu kita.
Semoga Majalah ini tetap eksis dan kami selalu 

berharap agar majalah ini mendapat keberkahan 
dari Allah Azza wa Jalla, bisa bermanfaat bagi 
kaum muslimin dan tetap langgeng. Kepada 
pembaca, selamat membaca.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa 
barakatuh.

REDAKSI
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Kaitan Pandangan 
Kagum Dengan 

Penyakit
Oleh: Ustadz Dr. Arifin Badri, M.A.
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Maha Suci Allah Yang 
telah menciptakan dunia 
beserta isinya berpasang-

pasangan. Ada atas, ada pula bawah, 
ada kaya ada pula miskin, ada hidup ada 
pula mati, ada pria ada pula wanita, dan 
demikian seterusnya.

رُوَن  َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِ َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
"Dan segala sesuatu Kami ciptakan 

berpasang-pasang supaya kamu 
mengingat akan kebesaran Allah." (Az 
Dzariyat 49).

Ketentuan ini berlaku pada seluruh 
makhluk-Nya, tanpa terkecuali berbagai 
penyakit yang menimpa manusia. 
Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan 
suatu penyakit, melainkan telah 
menurunkan pula obatnya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, bersabda :

رََأ اِء �بَ  ِلُكلِّ َداٍء َدوَاٌء َفِإَذا ُأِصيَب َدوَاُء الدَّ
ِ�ِإْذِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

"Setiap penyakit ada obatnya, dan 
bila obat suatu penyakit telah ditemukan 
dengan tepat, niscaya penyakit itu sembuh 
atas izin Allah Azza wa Jalla." (H.R 
Muslim ).  

Penyebab Penyakit.
Anda pasti menyadari bahwa secara 

umum ada hal yang menyebabkan 
badan anda menderita sakit:

1) Fisik anda kurang mendapatkan 
nutrisi yang baik dan berimbang.

2) Atau fisik anda terkena benda 
asing, semisal jamur, bakteri, virus, bisa 
hewan, benda tajam, atau lainnya.

Saya yakin anda  menyadari 
fakta tentang biang penyakit yang 
mengancam fisik anda ini. Karena 
itu anda begitu perhatian dengan 
urusan makanan sehat dan berusaha 
menjauhkan diri anda dari benda-benda 
yang membahayakan. 

Walau demikian batapa sering anda 
melalaikan sisi lain dari diri anda, yaitu 
jiwa anda. Sebagaimana raga  anda 
membutuhkan perhatian, jiwa anda, 
juga membutuhkan perhatian dan 
perawatan. Bila raga anda bisa saja 
sakit, maka jiwa anda juga bisa bernasib 
sama.?

Jiwa anda butuh kepada nutrisi yang 
tepat dan perlindungan dari segala hal 
yang membahayakannya. Tentunya anda 
juga memahami bahwa nutrisi jiwa 
anda bukanlah makanan atau minuman, 
namun keyakinan alias iman dan 
ketenangan batin. 

Jiwa anda membutuhkan kepada 
nutrisi cinta, harap, takut, dan 
pengagungan yang baik dan berimbang. 
Bila anda mengabaikan jiwa anda, 
sehingga gersang, niscaya jiwa anda 
menderita dan akhirnya jatuh sakit. 

ْهِدَيُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلإِلْساَلِم  َفَمن ُيرِِد الّلُه َأن يبَ
َا ًقا َحرًَجا َكَأنَّ  َوَمن ُيرِْد َأن ُيِضلَُّه َيَْعْل َصْدرَُه َضيبِّ
َماء َكَذِلَك َيَْعُل الّلُه الرِّْجَس َعَلى عَُّد ِف السَّ  َيصَّ

ْؤِمُنوَن الَِّذيَن اَل يبُ
"Barangsiapa yang Allah menghendaki 

akan memberikan kepadanya petunjuk, 
niscaya Dia melapangkan dadanya 
untuk(memeluk agama) Islam. Dan 
barangsiapa yang dikehendaki Allah 
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kesesatannya, niscaya Allah menjadikan 
dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia 
sedang mendaki kelangit. Begitulah Allah 
menimpakan siksa kepada orang-orang 
yang tidak beriman." (Al An'am: 105)

 'Atha' Al Khurasaani 
menjelaskan keadaan 
orang yang disempitkan 
dadanya dengan 
berkata: "Segala 
kebaikan tidak dapat 
masuk ke dalam 
hatinya." (Tafsir At 
Thabari 12/105)

Tidak heran, 
bila orang-orang yang 
jiwanya gersang begitu mudah 
patah arang, stres, gila dan putus asa, 
bahkan merasa dirinya adalah orang 
paling sengsara di dunia ini. Bila  derita 
jiwa ini terus berkepanjangan, niscaya 
fisiknyapun turut menderita dan 
akhirnya jatuh sakit. Jiwa yang hampa 
nan gersang tentu berdampak langsung 
pada perilaku yang menyimpang, 
semisal hasad, iri, dengki, permusuhan 
dan hasrat untuk membuat kerusakan. 
Bila kondisi ini telah terjadi, tentu 
saja korbannya bukan hanya menimpa 
dirinya sendiri, namun bisa saja meluas 
kepada orang di sekitarnya.

Kesehatan Adalah 
Karunia

Sebagai orang yang beriman, anda 
pasti menyadari bahwa apapun yang 
ada pada diri anda adalah karunia 
Allah. Dengan demikian, kapan saja 
Allah berhak dan kuasa merubah 

Setiap 
penyakit ada 

obatnya, dan bila 
obat suatu penyakit 

telah ditemukan 
dengan tepat, niscaya 
penyakit itu sembuh 
atas izin Allah Azza 

wa Jalla.

atau mencabut karunia-Nya dari 
anda. Karena itu, tidak ada alasan bagi 
siapapun untuk bertanya: mengapa 
Allah mencabut nyawa fulan? Mengapa 
Allah mencabut harta fulan? Dan 

mengapa Allah mencabut 
nikmat kesehatan dari 

fulan? Allah berfirman:

ْفَعُل ا يبَ  اَل ُيْسَأُل َعمَّ
َوُهْم ُيْسَأُلوَن

“Dia tidak ditanya 
tentang apa yang 

diperbuat-Nya, dan 
merekalah yang akan 

ditanyai” (Al Anbiya’: 23)
Dicabutnya nikmat dari kita 

adalah bukti nyata bahwa kita tidak 
berdaya sedangkan Allah Azza wa Jalla 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena 
itu, diantara etika orang yang beriman 
ialah senantiasa memuji Allah atas 
segala nikmat dan kejadian, terlebih 
yang menyenangkan atau menakjubkan. 

Sikap ini mencerminkan akan 
kesadaran anda bahwa Allah-lah 
pemilik kenikmatan tersebut dan hanya 
Allah yang kuasa memberikannya. 
Dan sudah barang tentu bila anda 
lalai memuji Allah dan karena hanyut 
dalam kekaguman, bisa jadi Allah 
mengingatkan anda dengan teguran 
keras, yaitu dengan cara mencabut 
nikmat tersebut. Yang demikian 
itu karena Allah tidak rela bila ada 
dari hamba-Nya yang hanyut dalam 
kekaguman sehingga melimpahkan 
pujiannya kepada sesama makhluk. 
Sebagai seorang yang beriman idealnya 



Majalah Kesehatan Muslim4

anda mengetahui bahwa pujian yang 
terlahir karena kekaguman hanyalah 
pantas diberikan kepada Allah 
semata, sebagaimana ditegaskan pada 
surat Al Fatihah:

اْلَْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِمَي
“Segala puji hanyalah milik Allah, 

Tuhan semesta alam” (Al Fatihah:2)
 Demikianlah penjelasan 

Syaikh Ali Al Qary dalam kitabnya 
Mirqatul Mafatiih  tentang korelasi 
antara kekaguman, sanjungan dan 
efek buruk yang diakibatkannya, 
berupa penyakit atau lainnya. 
(Mirqatul Mafatih oleh Ali Al Qary 
14/14.)

 Dengan merenungkan 
penjelasan Syaikh Ali Al Qary di 
atas, maka jelaslah korelasi antara 
pandangan takjub (kagum) yang 
tidak diiringin dengan pujian kepada 
Allah, dengan berbagai efek buruk 
yang ditimbulkannya, sebagaimana 
disebutkan pada hadits berikut

ْفِسِه ، َأْو َماِلِه ، َأْو  ِإَذا رََأى َأَحدُُكْم ِمْن �بَ
رََكِة ، َفِإنَّ اْلَعْيَ ْلَيْدُع ِ�اْل�بَ ْعِجُ�ُه ، فبَ  َأِخيِه ، َما يبُ

.َحقٌّ
“Bila engkau melihat sesuatu 

yang menakjubkanmu, baik pada 
dirimu, hartamu, atau saudaramu, 
maka mohonkanlah keberkahan 
untuknya, karena sejatinya pengaruh 
pandangan kagum itu benar adanya”  
(H.R Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan 
lainnya). 

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata: 
"Pengaruh 'ain dapat terjadi 

ketika seseorang merasa ta'ajub/kagum 
walaupun tanpa disertai rasa hasad, 
walaupun dari orang yang menyayangi 
korbannya, walaupun dari orang sholeh. 
Dan orang yang merasa kagum terhadap 
sesuatu hendaknya bersegera mendoakan 
keberkahan untuk orang/ sesuatu yang 
ia kagumi, dan doa keberkahan itu akan 
menjadi penawar pengaruh 'ainnya." 
(Fathul Bari 10/231)

Dikisahkan bahwa suatu hari sahabat 
'Amir bin Rabi'ah radhiallahu ‘anhu 
melintasi sahabat Sahl bin Hanif 
radhiallahu ‘anhu yang sedang mandi di 
rawa atau sungai. Spontan sahabat 'Amir 
berkata: "Aku tidak pernah melihat kulit 
seputih ini, sampaipun kulit seorang gadis 
pingitan". Tak lama kemudian sahabat Sahl 
tersungkur tak berdaya. 

Segera para sahabat melaporkan 
kejadian ini kepada Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam. Mereka berkata : Wahai 
Rasulullah , segera selamatkan Sahl! 

Tak ayal lagi laporan ini menjadikan 
beliau tersontak dan segera mencari tahu 
orang yang kekagumannya menyebabkan 
sahabat Sahl tersungkur. Beliau bersabda: 
"Siapakah yang kalian curigai (hanyut 
dalam kekaguman sehingga menyebabkan 
sahabat Sahl tersungkur)? Para sahabat 
menjawab: 'Amir bin Rabi'ah. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
pun bersabda: 

ْقُتُل َأَحدُُكْم َأَخاُه َهالَّ ِإَذا رَأَْيَت َما(  َعاَلَم يبَ
ْعِجُ�َك �بَرَّْكَت  يبُ

Dengan sebab apa salah seorang dari 
kalian hendak membunuh saudaranya! 
Mengapa ketika engkau melihat suatu 
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Donasikan Sebagian Harta anda 

untuk membantu kami menyebarkan Buku Gratis 

berjudul
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hal pada diri saudaramu yang menakjubkanmu, engkau tidak memohonkan keberkahan 
untuknya?" 

Selajutnya Beliau memerintahkan sahabat 'Amir untuk berwudhu, dengan 
membasuh wajah, kedua tangan hingga kedua sikunya, kedua lututnya, dan bagian 
dalam sarungnya. Dan sisa air wudhu tersebut tersebut disiramkan kepada sahabat Sahl. 

Seusai disiram dengan air tersebut, sahabat Sahl bangkit kembali segar bugar dan 
dapat meneruskan perjalanannya, seakan-akan tidak pernah mengalami gangguan 
apapun. (Kisah ini diriwayat oleh Imam Ahmad, An Nasa'i, At Thabrany, Al Hakim dan 
lainnya).

Pengaruh buruk dari kekaguman yang menjadikan anda hanyut sehingga lalai bahwa 
nikmat tersebut adalah karunia Allah begitu besar, sampai-sampai dinyatakan dalam 
riwayat lain:

َر وَاْلََمَل اْلِقْدَر)  (.الَعْيُ ُتْدِخُل الرَُّجَل اْلَق�بْ
"Pengaruh pandangan kagum dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam liang 

kuburnya dan onta ke dalam panci (disembelih lalu dimasak)." (H.R Ibnu 'Adi, dan Abu 
Nuaim).

 Semoga paparan singkat tentang korelasi pandangan kagum yang menjadikan 
Anda lalai dari memuji Allah ini dapat mengurai tabir yang menutupi masalah ini. Besar 
harapannya, setelah membaca artikel ini anda senantiasa membiasakan diri dengan 
pujian kepada Allah dan tidak hanyut dalam kekaguman kepada siapapun selain Allah 
‘Azza wa Jalla.  
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www.wihdahtravel.com
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Penyusun : Ustdaz Muhammad Abduh Tuasikal, MSc

Hukum Berobat 
dengan Plasenta 

(Ari-Ari) Bayi

www.kesehatanmuslim.com
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Ari-ari atau plasenta merupakan bagian dari tubuh bayi. Ternyata 
sebagian orang ada yang menggunakan plasenta bayi untuk 
kosmetik, kloning bahkan ada yang menggunakannya untuk obat. 

Bagaimana Islam menyikapi hal ini?
Hukum asalnya, diharamkan menggunakan ari-ari (plasenta) bayi (manusia) 

untuk kosmetik dan pengobatan. Karena ari-ari adalah bagian dari sesuatu yang 
dimuliakan. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat 
disebutkan,

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َ�ِن َآَدَم
"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam" (QS. Al Isra': 70).
Kalau ternyata tidak ada pengganti, lantas yang ada hanyalah menggunakan 

plasenta bayi tersebut, maka hanya dibolehkan untuk tujuan pengobatan, tidak 
untuk kosmetik karena alasan darurat. Al Khotib Asy Syarbini berkata, 

 للمضطر أكل آدمي ميت إذا مل يد ميتة غريه... ألن
ُحرمة الي أعظم من حرمة امليت

"Orang yang dalam keadaan darurat boleh 
memakan bangkai manusia jika tidak didapati 
bangkai lainnya. ... Karena manusia ketika hidupnya 
lebih mulia daripada ketika matinya." (Mughnil 
Muhtaj, 4: 413). Terserah di sini penggunaannya 
sebagai obat luar seperti salep atau sebagai obat yang 
diminum atau dengan injeksi ketika dalam keadaan 
darurat. Hal ini telah ada keputusan dari Al Majm'a 

Al Fiqhi Al Islami di bawah Robithoh Al 'Alam Al Islami dalam dauroh ketigabelas 
5/8/1412 H (bertepatan dengan 8 Februari 1992).

Begitu pula dalam keadaan darurat, dibolehkan memindahkan kornea mata 
dan semacamnya. Sebagaimana terdapat keputusan dalam Majlis Al Fita' kedua 
tahun 1404 H bahwa  kebutaan atau hilangnya penglihatan dianggap darurat 
bagi manusia. Menghilangkan darurat semisal ini dengan memindahkan kornea 
mata dari yang telah mati lalu dipasang pada yang hidup adalah suatu hal yang 
darurat. Hal ini masuk dalam kaedah yang disepakati oleh para ulama,

الضرورات ت�يح احملظورات
"Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang."
ر بقدرها الضرورة تُقدَّ

"Keadaan darurat diambil sesuai yang dibutuhkan."

"Tidaklah Allah menurunkan 
suatu penyakit, melainkan 

telah menurunkan pula 
obatnya. Obat setiap penyakit 
itu diketahui oleh orang yang 

mengetahuinya dan tidak 
diketahui oleh orang yang tidak 

mengetahuinya." 
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ال ُينكر ارتكاب أخفِّ الضررين
"Tidak diingkari pengambilan mudhorot 

(bahaya yang lebih ringan)."
Namun perlu diperhatikan di sini 

mengenai jual beli atau perdagangan 
plasenta untuk tujuan pengobatan 
karena yang dijual adalah bagian tubuh 
manusia. Menjualnya berarti pertanda 
melecehkannya padahal Allah Ta'ala telah 
memuliakannya. Sebagai gantinya adalah 
harus diberi secara cuma-cuma untuk 
maksud memuliakan manusia. Tujuan 
lainnya, supaya tidak terjadi perdagangan 
yang diharamkan.

Walaupun asalnya, bangkai manusia 
adalah suci karena manusia saat hidup 
dan matinya itu suci. 

Syamsuddin Muhammad Al Khottib 
mengatakan mengenai ayat (yang artinya) 
"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan 

Facebook Fans Page

anak-anak Adam", bentuk pemuliaan 
pada manusia adalah ia tidak dihukumi 
najis ketika matinya baik manusia 
tersebut muslim atau selainnya. (Al 
Iqna', 1: 170).

Namun sikap yang lebih baik sebagai 
bentuk pemuliaan Allah pada manusia, 
maka tubuh mereka seperti ari-ari tidak 
digunakan untuk obat, kosmetik, dan 
kloning. Wallahu a'lam.  

Referensi:
Mughnil Muhtaj, Al Khotib Asy 

Syarbini, terbitan Darul Ma'rifah, 
cetakan keempat, tahun 1431 H.

Al Iqna' fii Halli Alfazhi Abi 
Syuja', Syamsuddin Muhammad bin 
Muhammad Al Khottib, terbitan Al 
Maktabah At Taufiqiyah.

http://aliftaa.jo/Question.
aspx?QuestionId=2796#.UpJ_xcS-3lU

mari.... "Like" Fanspage Facebook "kesehatan Muslim" dan 

dapatkan informasi dari kesehatan muslim.

dan jangan lupa..

Sebarkan ke rekan-rekan

www.kesehatanmuslim.com
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Penyakit Yang 
Mudah Menular 
Pada Anak
Oleh: dr. Avie Andriyani
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Anak-anak biasanya lebih 
rentan tertular suatu 
penyakit. Hal ini tentu bisa 

dimaklumi karena daya tahan tubuh 
(imunitas) seorang anak belumlah 
sesempurna orang dewasa. Tidak 
jarang di suatu perkampungan atau 
lingkungan sekolah terjadi “musim” 
sakit tertentu, misalnya musim sakit 
cacar. Mengapa demikian? Penyebaran 
virus-virus tertentu biasanya sangat 
cepat, maka tidak heran jika ada satu 
anak yang terkena maka tak lama 
kemudian anak-anak di sekitarnya 
akan segera “menyusul”. Pemukiman 
padat penduduk, sekolah, pondok 
pesantren, asrama, dan tempat 
penitipan anak merupakan tempat 
yang paling rentan terjadi penyebaran 
penyakit menular. Hal ini karena 
banyak anak berkumpul di satu tempat 
yang cukup padat, bermain bersama, 
makan dan minum bersama, saling 
bersinggungan (kontak) langsung, 
sementara kondisi imunitas anak 
masih belum sempurna sehingga 
mudah terjadi penularan. Berikut ini 
beberapa penyakit akibat infeksi virus 
yang sangat mudah menular pada 
anak-anak :

INFLUENZA
Bedakan dengan Salesma 

(Common Cold)
Influenza merupakan penyakit yang 

cukup sering terjadi di kalangan anak-
anak karena sistem pertahanan tubuh 
mereka belum sempurna. Terkadang 
kita masih sulit membedakan antara 

influenza dengan salesma atau 
yang lebih dikenal dengan “pilek” 
biasa. Untuk lebih mudahnya, kita 
bisa menggunakan patokan bahwa 
influenza memiliki gejala yang relatif 
lebih berat dibanding dengan salesma 
atau common cold. Pada salesma, 
kalaupun ada gejala demam, batuk, dan 
nyeri otot biasanya gejalanya ringan 
saja

Apa saja Gejalanya?
Virus influenza menyerang 

hidung dan tenggorokan. Gejala awal 
influenza, yaitu gatal di tenggorokan, 
sakit kepala, menggigil, dan demam 
tinggi. Kemudian diikuti dengan 
keluarnya cairan atau lendir dari 
hidung serta disertai dengan batuk dan 
rasa pegal atau ngilu pada persendian. 
Berbeda dengan salesma dimana gejala 
pada hidung yang lebih menonjol, 
pada influenza biasanya disertai 
dengan radang tenggorokan, demam 
tinggi, dan kelesuan yang lebih nyata.

Bagaimana 
Penanganannya?

Influenza disebabkan oleh virus dan 
bisa sembuh sendiri asalkan daya tahan 
tubuh anak baik. Oleh karena itu, tidak 
diperlukan obat-obatan khusus dalam 
penanganannya. Untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh, dianjurkan untuk 
cukup istirahat, banyak minum, 
dan makan makanan bergizi 
terutama buah-buahan yang banyak 
mengandung vitamin C seperti jeruk, 
jambu biji, dan lain-lain. Selain itu, 
bisa juga ditambah dengan konsumsi 
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madu, seduhan jahe, dan sup hangat 
yang membuat tubuh menjadi lebih 
segar.

Bagaimana 
Pencegahannya?

•	 Usahakan	supaya	udara	dalam	
rumah kita selalu dalam keadaan 
bersih dan tidak lembab.

•	 Hangatkan	tubuh	anak	(dengan	
memakai pakaian tebal atau selimut) 
karena hawa dingin bisa menyebabkan 
sembab pada lapisan lendir sehingga 
pembuluh darah melebar dan kuman 
akan mudah masuk.

•	 Ajari	anak	untuk	selalu	menjaga	
kebersihan dengan mencuci tangan 
sebelum makan 

•	 Usahakan	agar	anak	tidak	
berdekatan dengan orang yang 
sedang mengalami flu supaya tidak 
tertular. Jika terpaksa harus kontak 
dengan penderita, sebaiknya selalu 
menggunakan masker.

CACAR AIR
Mengenal  “Cacar Air” 

 Penyakit cacar air adalah 

penyakit akibat infeksi virus varicella 
zoster yang sangat menular. Penyakit 
cacar air dapat menular lewat 
kontak langsung dengan cairan atau 
lepuhan dengan penderita dan bisa 
juga menular lewat percikan ludah 
(droplet). Penularan bisa terjadi sejak 1 
hari sebelum muncul kemerahan pada 
kulit sampai dengan 7 hari sesudah 
muncul gejala.

Bagaimana Mengenali 
Gejalanya?

Kita perlu mewaspadai jika mulai 
muncul gejala cacar air setelah ada 
riwayat kontak dengan penderita 2-3 
pekan sebelumnya. Penyakit cacar air 
biasanya diawali dengan peningkatan 
suhu tubuh atau demam (meskipun 
tidak selalu ada), kemudian muncul 
kemerahan pada kulit yang berukuran 
kecil yang pertama kali ditemukan di 
sekitar dada dan perut atau punggung 
lalu diikuti timbul di anggota gerak 
(tangan, kaki) dan wajah. 

Kemerahan pada kulit ini lalu 
berubah menjadi plenting (vesikel) 
berisi cairan dengan dinding tipis. 
Jika plenting ini dibiarkan maka 
akan segera mengering membentuk 
keropeng (krusta) yang nantinya akan 
terlepas dan meninggalkan bercak/
bekas di kulit (hiperpigmentasi).

Bagaimana Penanganan 
yang Tepat?

Penyakit cacar air termasuk 
self limiting disease atau penyakit 
yang dapat sembuh sendiri tanpa 
pengobatan khusus, biidznillah. 

Penyebaran virus-virus tertentu 
biasanya sangat cepat, maka tidak 

heran jika ada satu anak yang 
terkena maka tak lama kemudian 

anak-anak di sekitarnya akan 
segera “menyusul”. 
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Penyakit ini disebabkan oleh virus 
sehingga tidak membutuhkan 
antibiotik dalam pengobatannya. 
Penderita cacar hanya memerlukan 
istirahat cukup dan nutrisi yang 
bergizi untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh. Pada kondisi tertentu, 
dokter bisa meresepkan obat antiviral 
yang diminum, terutama jika kejadian 
cacar air masih belum lama. Obat 
antiviral ini efektif jika diberikan 
sesegera mungkin (kurang dari 24 
jam). Jika diperlukan, boleh diberikan 
obat penurun panas, anti gatal, 
atau obat lainnya tergantung gejala 

yang muncul. Selain itu, bisa juga 
ditambah dengan suplemen untuk 
mendongkrak daya tahan tubuh anak. 

Berikut ini beberapa langkah yang 
bisa dilakukan orang tua ketika harus 
merawat putra-putrinya yang terkena 
penyakit cacar air : 

  Ukur suhu tubuh anak secara 
berkala (4 jam sekali), berikan obat 
penurun panas jika >38°C.

  Jika memungkinkan, tempatkan 
anak pada satu tempat (kamar) 
terpisah dari anggota keluarga yang 
lain untuk meminimalisir penularan. 
Karantina seperti ini disarankan 
hingga seluruh keropeng mengelupas 
(luka lepuhan sudah mengering 

semua).
  Potong kuku anak supaya tidak 

meninggalkan bekas luka garukan.
  Tetap mandikan anak, karena 

larangan memandikan anak yang 
sedang sakit cacar hanyalah mitos. 
Justru penderita cacar harus selalu 
menjaga kebersihan tubuhnya supaya 
tidak terjadi komplikasi karena 
masuknya bakteri ke tempat luka.

  Sesudah mandi, taburkan bedak 
salicyl ke seluruh tubuh terutama yang 
terdapat plenting cacar airnya. Bedak 
ini berfungsi untuk mengurangi 
gatal sekaligus mengurangi tegangan 

permukaan plenting supaya tidak 
mudah pecah. 

  Jangan pecahkan plenting 
dan biarkan ia mengering dengan 
sendirinya, supaya tidak meninggalkan 
bekas yang dalam.

  Pakaikan baju katun yang 
lembut untuk meminimalisir gesekan 
dengan plenting cacar air supaya tidak 
memecahkannya.

  Berikan makanan yang bergizi 
dan usahakan agar anak dapat 
beristirahat untuk memulihkan 
kondisi tubuhnya.

Penyakit cacar air termasuk self limiting disease atau penyakit yang 
dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus, biidznillah. Penyakit 

ini disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik dalam 
pengobatannya.
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KONJUNGTIVITIS 
(Mata Merah)
Mengenal  “Konjungtivitis”

Konjungtivitis atau yang lebih dikenal 
dengan penyakit mata merah, adalah 
peradangan dan infeksi menular pada 
konjungtiva (yaitu selaput bening yang 
menutupi bagian berwarna putih pada 
mata dan permukaan bagian dalam 
kelopak mata).  Konjungtivitis disebut 
dengan "penyakit mata merah" karena 
bagian putih mata berubah menjadi 
merah atau merah jambu. Penyakit ini 
bisa mengenai siapa saja dan sangat 
mudah menular. Pada musim-musim 
tertentu, kejadiannya cukup banyak dan 
tersebar, terutama di kalangan anak usia 
sekolah. 

Penyakit konjungtivitis bisa 
disebabkan oleh virus atau bakteri. 
Konjungtivitis yang disebabkan 
oleh bakteri dan virus serta menular, 
dikenal sebagai konjungtivitis menular. 
Konjungtivitis juga dapat disebabkan 
oleh alergi atau masuknya benda asing 
ke dalam mata yang menyebabkan mata 
teriritasi. Konjungtivitis jenis ini tidak 
menular. Beberapa jenis konjungtivitis 
dapat sembuh dengan sendirinya, tapi 
ada juga yang memerlukan pengobatan. 

Gejala yang Menyertai 
Konjungtivitis

Konjungtivitis biasanya diawali 
dengan munculnya gejala sebagai berikut 

:   Mata menjadi merah, gatal dan 
bengkak

  Keluar cairan lengket dari mata 
yang bisa berwarna putih, bening, hijau 
atau kuning. 

  Ada kemungkinan hanya mata 
sebelah saja yang terkena konjungtivitis 
dan sebelahnya tidak. Namun, biasanya 
kedua mata terinfeksi. 

  Konjungtivitis biasanya tidak 
membuat mata terasa sakit, tetapi mata 
menjadi sangat gatal. Rasanya mirip 
seperti ada bulu mata atau partikel 
kecil yang masuk ke mata (terasa 
mengganjal), di mana hal ini sangat 
mengganggu.

  Umumnya tidak ada penurunan 
tajam penglihatan.

Jangan Sepelekan Mata 
Merah

Penyakit mata merah atau 
konjungtivitis yang disebabkan oleh 
virus termasuk dalam self limiting 
disease atau penyakit yang bisa sembuh 
dengan sendirinya. Infeksi berlangsung 
selama kurang lebih satu sampai dua 
pekan dan biasanya akan membaik. 
Namun penderita sebaiknya segera 
pergi ke dokter jika rasa gatal sangat 
mengganggu. 

Jika penyakit mata disebabkan 
infeksi oleh bakteri, dokter akan 
memberikan antibiotik yang berupa 
salep atau tetes mata. Biasanya jika 
masih bayi akan diberikan salep, 
sedangkan anak-anak dan orang 

Bersambung di halaman ...... 61
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Gangguan 
Tumbuh 

Kembang 
Pada Anak

Oleh: 

dr. Avie Andriyani
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Ada banyak sekali jenis gangguan tumbuh kembang pada 
anak, mulai dari yang paling ringan hingga yang sangat 
kompleks. Berikut ini akan dijelaskan beberapa gangguan 

tumbuh kembang  pada anak beserta cara mengatasinya :

Speech Delay (Keterlambatan Kemampuan Bicara)
Speech Delay adalah kegagalan mengembangkan kemampuan 

berbicara pada anak, yang diharapkan bisa dicapai pada usianya. 
Dengan kata lain, perkembangan anak (dalam hal bicara) tertinggal 
beberapa bulan dari teman-teman seusianya.

Penyebab :
  Anak-anak yang dicurigai mengalami speech delay seringkali 

juga mengalami masalah pendengaran.
  Adanya keterlambatan perkembangan yang terjadi karena 

belum dicapainya tingkat kematangan seperti kematangan organ-
organ bicara.

  Kurang stimulasi atau kurang terpapar dalam lingkungan sosial.

Cara Mengatasi :
Berikut ini beberapa cara mengatasi anak yang mengalami speech 

delay atau keterlambatan dalam kemampuan berbicara :
  Bacakan buku atau cerita bergambar sehingga anak dapat 

menunjuk atau memberi nama benda-benda yang ia kenal.
  Gunakan bahasa yang  sederhana ketika berbicara pada anak.
  Mengoreksi ucapan yang salah dari anak. Misalnya ketika anak 

mengatakan "Atit" saat mengutarakan rasa sakit, orang tua segera 
membenarkanya dengan mengucapkan "Oh, sakit ya". Usahakan 
untuk selalu mengulang kata-kata yang diucapkan anak pada kita.

  Berikan pujian pada anak ketika anak berbicara benar.
  Jangan abaikan anak dan selalu berikan respon terhadap apa 

yang dikatakan anak.
  Jangan memaksa anak untuk berbicara karena hal ini hanya 

akan membuat anak menjadi semakin tertekan.
  Berkonsultasi kepada tenaga ahli seperti dokter anak atau ahli 

tumbuh kembang anak
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Keterlambatan Kemampuan Berjalan

Rentang kemampuan anak bisa berjalan tanpa bantuan berada dalam 
usia 8 bulan sampai dengan 18 bulan. Bila anak berumur lebih dari 18 
bulan belum bisa berjalan, baru dikategorikan ‘delay’ atau terlambat, 
sehingga diperlukan intervensi. Jadi, anak usia 15 bulan yang belum bisa 
berjalan, dinyatakan “belum siap”, bukan dianggap terlambat, karena 
rentang toleransinya cukup panjang. Namun jangan menganggap remeh 
dengan kondisi tersebut. Lebih baik Anda melakukan deteksi awal 
mengenai “keterlambatan” tersebut supaya bisa diantisipasi dan dicari 
jalan keluarnya.

Penyebab :
  Kondisi kesehatan anak yang kurang mendukung. Keterlambatan 

anak mulai berjalan bisa disebabkan oleh gangguan neurologis, gizi 
buruk, maupun penyakit seperti : riwayat kekurangan oksigen saat lahir, 
penyakit-penyakit perinatal yang berat (sepsis, kerinikterus, meningitis), 
bayi lahir dengan berat sangat rendah, bayi prematur, cerebal palsy, pasca 
kejang lama, penyakit jantung bawaan, dan lain sebagainya. 

  Faktor keturunan. Beberapa kasus menunjukkan orangtua yang 
mempunyai riwayat terlambat berjalan akan menurun kepada anaknya. 

  Bentuk dan berat badan anak. Anak 
dengan kaki yang pendek biasanya lebih 
cepat berjalan daripada yang berkaki panjang. 
Semakin panjang kaki anak, biasanya jadi lebih 
sulit menyeimbangkan badan. 

  Pengalaman buruk waktu belajar 
berjalan. Kecelakaan yang mungkin terjadi 
saat belajar berjalan seperti tersandung hingga 
membentur meja bahkan berdarah, bisa 

mengakibatkan anak trauma dan malas berlatih lagi. Terlebih lagi jika 
ditambah dengan respon orangtua yang terlalu mengkhawatirkannya.

  Bayi yang tidak dikelilingi anak-anak lain. Hal ini biasanya 
mengakibatkan anak jadi lebih lambat berjalan karena tidak ada yang 
memberinya contoh  (meski tidak selalu).

  Orangtua maupun lingkungan yang overprotective. Rasa sayang 

Speech Delay adalah kegagalan 
mengembangkan kemampuan 

berbicara pada anak, yang 
diharapkan bisa dicapai pada 

usianya. Dengan kata lain, 
perkembangan anak (dalam hal 

bicara) tertinggal beberapa bulan 
dari teman-teman seusianya.
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yang berlebihan dengan melarang anak untuk melakukan kegiatan 
yang “menantang” karena khawatir jatuh atau terpeleset, membuat anak 
kehilangan kepercayaan diri untuk mulai berjalan. Kebiasaan terlalu 
sering digendong dan pemakaian baby walker yang berlebihan juga 
dapat membuat anak malas belajar jalan. 

Cara Mengatasi :
  Menatih dengan penuh kesabaran. Masa menatih (titah, bahasa 

Jawa) merupakan masa yang membutuhkan tenaga dan kesabaran 
ekstra. Karena tangan kita harus mendampingi kemanapun si kecil 
bergerak. Pada awalnya kita menggunakan dua tangan untuk menatih, 
namun dengan bertahap kita lepas satu tangan, hingga akhirnya kita 
lepas dia berjalan tanpa bantuan kita. 

  Gunakan berbagai alat sebagai bantuan. Kursi plastik yang kokoh, 
meja kecil yang ringan, maupun galon air mineral yang tidak terisi 
penuh bisa menjadi alat yang menarik untuk didorong-dorong anak.

  Pastikan lingkungan di sekitar anak cukup aman. Hal ini 
bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Seperti 
menyingkirkan benda-benda yang mudah diraih dan mudah pecah.

  Lakukan dengan kegembiraan. Ambillah jarak dari si kecil 
dengan memegang mainan atau benda yang menarik perhatiannya. 
Mintalah anak untuk mengambilnya dan berikan pelukan hangat 
saat dia berhasil menjangkaunya. Perlebar jarak untuk meningkatkan 

kemampuannya. 
  Hindari baby walker. Faktor praktis 

dan bisa ditinggal mengerjakan hal lain 
seringkali membuat orangtua berlebihan dalam 
memanfaatkan baby walker. Padahal, hal seperti 
itu bisa menyebabkan anak jadi malas berjalan 
ketika dilepas tanpa baby walker. Penggunaan 
baby walker tetap harus dengan pengawasan 

karena terbukti pada beberapa kasus dapat menyebabkan terjadinya 
kecelakaan seperti tergelincir di tangga, kamar mandi, maupun kolam 
renang.

  Terus berikan semangat pada anak. Belajar berjalan merupakan 
kombinasi dari latihan kemandirian, kepercayaan diri, pantang 
menyerah, dan kesabaran.

  Konsultasikan dengan dokter ahli jika anak tidak juga 
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menunjukkan 
kemajuan dalam kemampuan berjalan meskipun 
sudah dilakukan stimulasi yang memadai.

Autisme
Istilah autisme berasal dari kata “Autos” yang 

berarti diri sendiri dan “isme” yang berarti suatu aliran, 
sehingga dapat diartikan sebagai suatu paham tertarik 
pada dunianya sendiri. Autisme merupakan gangguan 
perkembangan yang kompleks yang umumnya muncul 
sebelum usia tiga tahun sebagai hasil dari gangguan 
neurologis yang mempengaruhi fungsi normal otak. 
Gangguan ini mempengaruhi perkembangan dalam area interaksi sosial 
dan keterampilan komunikasi.

Anak penyandang autis umumnya menunjukan kesulitan dalam 
komunikasi verbal dan nonverbal, interaksi sosial, dan kegiatan 
bersosialisasi (misalnya bermain bersama). Mereka juga menunjukan 
pola-pola tingkah laku yang terbatas, berupa pengulangan dan stereotip 
(meniru). Seorang penderita autis mempunyai beberapa kesulitan yaitu 
dalam hal makna, komunikasi, interaksi sosial, dan masalah imajinasi. 
Hal ini menyebabkan penderita autis menemui banyak kesulitan dalam 
kehidupannya sehari-hari.  Anak autis bisa sangat tertarik pada sesuatu 
dan kemudian asyik sendiri pada dunianya. Akibatnya, anak autis 
cenderung menarik diri dari lingkungan sekitarnya. 

Penyebab :
Tidak ada satu penyebab tunggal dari autis dan masih belum 

diketahui penyebab pastinya. Ada banyak teori yang terus berkembang 
dan diteliti oleh para ahli.

 Saat ini, para ahli menyimpulkan sebabnya, antara lain :
  Permasalahan pada awal perkembangan seorang anak. Anak 

penyandang autis mengalami masalah kesehatan yang lebih banyak 
selama masa kehamilan, pada saat dilahirkan, dan segera setelah 
dilahirkan, daripada anak yang bukan penyandang autis.

  Pengaruh genetik. Adanya gangguan gen dan kromosom 
yang ditemukan pada studi terhadap keluarga dengan anak kembar 
menunjukan peran yang besar dari faktor genetik sebagai penyebab dari 
autis.

  Abnormalitas otak. Meskipun tidak diketahui tanda-tanda 
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biologis untuk autis, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli menunjukan 
bahwa gambaran otak anak penyandang autis berbeda dengan gambaran otak anak 
normal.

Cara Mengenali Gejala :
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui gejala autis, salah 

satunya dengan metode yang dinamakan M-CHAT (Modified Checklist for 
Autism in Toddlers).  Orang tua harus mengamati 6 pertanyaan penting berikut :

1. Apakah anak Anda tertarik pada anak-anak lain?
2. Apakah anak Anda dapat menunjuk untuk memberitahu ketertarikannya 

pada  sesuatu?
3. Apakah anak Anda pernah membawa suatu benda untuk diperlihatkan pada 

orangtua?
4. Apakah anak Anda dapat meniru tingkah laku anda?
5. Apakah anak Anda berespon bila dipanggil namanya?
6. Bila Anda menunjuk mainan dari jarak jauh, apakah anak anda akan melihat 

ke arah mainan tersebut?
Bila jawaban anda TIDAK pada 2 pertanyaan atau lebih, maka sebaiknya 

berkonsultasi dengan profesional yang ahli dalam perkembangan anak dan 
mendalami bidang autisme. Karakteristik dari penyandang autis banyak sekali 
ragamnya (sepektrumnya sangat luas) sehingga cara diagnosa yang paling ideal 
adalah dengan memeriksakan anak pada beberapa tim dokter ahli seperti ahli 
neurologis, ahli psikologi anak, ahli penyakit anak, ahli terapi bahasa, ahli pengajar 
dan ahli profesional lainnya dibidang autis. Diagnosis yang paling baik adalah 
dengan cara seksama mengamati perilaku anak dalam berkomunikasi, bertingkah 
laku dan tingkat perkembangannya. Orang tua harus peka dengan perkembangan 
anak sejak lahir, dan melaporkan kepada dokter untuk setiap keterlambatan dan 
gangguan dalam perkembangan perilakuknya.

Cara Mengatasi :
  Modifikasi perilaku dengan bantuan tenaga profesional. Misalnya dengan 

pendekatan ABA (Applied Behavioral Analysis) untuk menguasai keterampilan 
yang diperlukan dalam lingkungan, terapi integrasi sensori untuk menghadapi 
stimulasi sensori, dan metode pendekatan yang hangat dan akrab untuk 
membangun hubungan dengan anak sebagai individu dan untuk membantu 
memperbaiki proses perkembangan anak melalui bahasa tubuh, kata-kata, serta 
media bermain

  Sarana pendukung dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan orang tua 
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Kunjungi kami di 

diluar waktu-waktu terapi. Contohnya  seperti :
 Pendukung visual agar anak lebih mudah 

berkomunikasi, mengutarakan keinginan, dan 
membantu anak memahami kehidupan. Selain itu, 
dengan menunjukkan objek secara nyata pada anak juga 
dapat membantu anak mengembangkan pemahaman 
tentang waktu dan pentingnya menghargai lingkungan.

 Berenang, berkuda, naik sepeda, sepatu roda, atau 
naik turun tangga. Kegiatan-kegiatan tersebut sejalan 
dengan prinsip terapi integrasi sensori.

 Berinteraksi dengan anak dalam situasi bermain 
yang melibatkan sentuhan dan kontak mata yang 
memadai.

  Terapi wicara (dibantu dokter 
dan terapis)

PENUTUP 
Demikianlah penjelasan tentang beberapa gangguan 

tumbuh kembang pada anak-anak. Hendaknya kita 
senantiasa bersyukur dengan nikmat berupa anak 
yang telah Allah karuniakan. Jangan berkecil hati 
ketika anak kita memiliki kekurangan, karena yang 
mereka harapkan adalah kita bisa menerima mereka 
apa adanya. Dukung terus usaha mereka untuk bisa 
mengatasi kekurangannya, karena salah satu kewajiban 
kita adalah mendidik mereka meski dalam keterbatasan 
yang mereka miliki. Semoga Allah senantiasa 
melimpahkan kesabaran pada diri kita dalam mengasuh 
dan mendidik anak. 
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Di Antara Sebab 
Bandelnya Anak

Oleh: Ust. Firanda Andirja, MA
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Kita mungkin heran melihat 
ada seorang sholeh dan begitu 
cerdas sekelas Al-Imam Al-

Bukhari (Abu Abdillah Muhammad bin 
Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughiroh 
bin Bardzibah Al-Bukhari Al-Ju'fi) 
rahimahullah. Kita sungguh berangan-
angan bisa memiliki anak yang sholeh 
seperti Al-Imam Al-Bukhari dan juga 
para imam yang lainnya.

Diantara sebab Al-Imam Al-Bukhari 
menjadi anak yang sholeh adalah karena 
kesholehan ayah beliau Abul Hasan 
Isma'il bin Ibarahim.

Ahmad bin Hafsh berkata

رَاِهْيَم  َدَخْلُت َعَلى َأِب اْلََسِن ِإْسَاِعْيَل ْ�َن إِ�بْ
َقاَل: اَل َأْعَلُم ِف َجِْيِع َماِل ِدرَْهًا ِمْن  ِعْنَد َمْوِتِه فبَ

َهٍة ُش�بْ
Aku masuk menemui Abul Hasan 

Isma'il bin Ibrahim tatkala ia hendak 
meninggal. Maka beliau berkata, "Aku 
tidak mengetahui di seluruh hartaku ada 
satu dirham yang aku peroleh dengan 
syubhat" (Taariikh At-Thobari 19/239 
dan Tobaqoot Asy-Syaafi'iyyah Al-Kubro 
2/213)

Setelah sang ayah meninggal dunia 
maka Al-Imam Al-Bukhari dipelihara 
dan dirawat oleh sang ibu. Akan tetapi 
pada hakekatnya Allah-lah yang telah 

memelihara Al-Imam Al-Bukhari dan 
memberikan kesholehan kepadanya 
karena kesholehan ayahnya.

Allah berfirman :

 وََأمَّا اْلَِداُر َفَكاَن ِلُغالَمْيِ َيِتيَمْيِ ِف اْلَمِديَنِة
ٌز َلَُما وََكاَن أَُ�وُهَا َصاِلًا َفَأرَاَد رَ�َُّك  وََكاَن َتَْتُه َكنبْ
زَُهَا رَْحًَة ِمْن رَ�َِّك ُهَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنبْ ُلَغا َأُشدَّ �بْ َأْن يبَ

"Adapun dinding rumah adalah 
kepunyaan dua orang anak yatim di kota 
itu, dan di bawahnya ada harta benda 
simpanan bagi mereka berdua, sedang 
Ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka 
Tuhanmu menghendaki agar supaya 
mereka sampai kepada kedewasaannya 
dan mengeluarkan simpanannya itu, 
sebagai rahmat dari Tuhanmu" (QS Al-
Kahfi : 82)

Al-Haafiz Ibnu Katsir rahimahullah 
berkata :

"Dikatakan bahwa ayah (yang 
tersebutkan dalam ayat di atas-pen) 
adalah ayah/kakek ketujuh, dan dikatakan 
kakek yang kesepuluh. Dan apapun 
pendapatnya (kakek ke 7 atau ke 10-
pen) maka ayat ini merupakan dalil 
bahwasanya seseorang yang sholeh akan 
dijaga keturunannya" (Al-Bidaayah wa 
An-Nihaayah 1/348)

Lihatlah bagaimana Allah menjaga 
sampai keturunan yang ketujuh karena 
kesholehan seseorang.

Sa'iid bin Jubair rahimahullah 
berkata

ِإنِّ أَلَزِْيُد ِف َصاَلِت ِمْن َأْجِل اْ�ِن َهَذا
"Sungguh aku menambah sholatku 

karena putraku ini"

Maka 
janganlah 

seseorang heran jika 
mendapati anak-anaknya keras 
kepala dan bandel…, tidak mau 

diajak sholat ke masjid…, sulit untuk 
menghafal al-Qur'an.., tidak mau 

disuruh ngaji…!!! Bisa jadi sebabnya 
adalah dirinya sendiri yang tidak sholeh 
dan memakan atau menggunakan harta 

haram. 
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Berkata Hiysaam, "Yaitu karena berharap agar Allah menjaga putranya" 
(Tahdziibul Kamaal 10/366 dan Hilyatul Awliyaa' 4/279).

Sekarang kita renungkan tentang diri kita sebagai ayah…apakah kita termasuk 
orang-orang sholeh…?? Banyak ibadah…?, menjaga diri untuk tidak memakan 
dan membeli dari harta yang syubhat??

Maka janganlah seseorang heran jika mendapati anak-anaknya keras kepala 
dan bandel…, tidak mau diajak sholat ke masjid…, sulit untuk menghafal al-
Qur'an.., tidak mau disuruh ngaji…!!! Bisa jadi sebabnya adalah dirinya sendiri 
yang tidak sholeh dan memakan atau menggunakan harta haram. Sehingga 
dampaknya kepada anak-anaknya. Seorang salaf berkata :

َر اْلَمْعِصَيِة ِف َأْهِلي َوَدا�َّت ِإنِّ أَلَِجُد أَ�بَ
"Sungguh aku mendapati dampak buruk maksiat pada keluargaku dan 

tungganganku"
Akan tetapi memang bisa saja Allah menguji seorang yang sholeh dengan anak-

anak yang bandel dan durhaka, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuuh 'alaihis 
salaam, demikian juga kisah tentang anak Ibnul Jauzi rahimahullah. Akan tetapi 
pada asalnya bahwa jika seorang ayah sholeh maka Allah akan menjaga anak-
anaknya. 

Wallahu a'lam bi As-Showaab.

Donasikan Sebagian Harta anda 

untuk membantu kami dalam mengembangkan 

Majalah Kesehatan Muslim. 

Berapapun yang anda transferkan insya Alloh 
akan menjadi pendukung keberlangsungan majalah 

ini dan semoga usaha kita ini menjadi pemberat 

timbangan amal kita di hari perhitungan kelak. 

Silahkan Transfer donasi anda ke : 

BNI SYARIAH 0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI
Bagi donatur yang telah mentransfer, 
diharapakan untuk konfirmasi ke No HP 
089691415115 dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#mkm
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Beberapa Contoh Cara 
Mendidik Anak yang 
Nakal

Oleh: Ustadz Abdullah bin Taslim, M.A
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Syariat Islam yang agung mengajarkan 
kepada umatnya beberapa cara 
pendidikan bagi anak yang 

bisa ditempuh untuk meluruskan 
penyimpangan akhlaknya. Di antara 
cara-cara tersebut adalah:
Pertama, Teguran dan 
nasihat yang baik

Ini termasuk metode 
pendidikan yang sangat baik dan 
bermanfaat untuk meluruskan 
kesalahan anak. Metode ini 
sering dipraktikkan langsung 
oleh pendidik terbesar bagi umat 
ini, Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wa sallam, misalnya ketika beliau 
shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat 
seorang anak kecil yang ketika sedang makan 
menjulurkan tangannya ke berbagai sisi 
nampan makanan, maka beliau shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai anak kecil, 
sebutlah nama Allah (sebelum makan), dan 
makanlah dengan tangan kananmu, serta 
makanlah (makanan) yang ada di hadapanmu.” 
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Serta dalam hadits yang terkenal, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda kepada anak paman beliau, Abdullah 
bin ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, “Wahai anak 
kecil, sesungguhnya aku ingin mengajarkan 
beberapa kalimat (nasihat) kepadamu: jagalah 
(batasan-batasan/ syariat) Allah maka Dia 
akan menjagamu, jagalah (batasan-batasan/ 
syariat) Allah maka kamu akan mendapati-
Nya dihadapanmu.”(H.R At-Tirmidzi no. 
2516, shahih) 

Kedua, Menggantung 
tongkat atau alat 
pemukul lainnya di 
dinding rumah

Ini bertujuan untuk mendidik 
anak-anak agar mereka takut 
melakukan hal-hal yang tercela.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam menganjurkan ini dalam 
sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, “Gantungkanlah cambuk 
(alat pemukul) di tempat yang 
terlihat oleh penghuni rumah, 
karena itu merupakan pendidikan 
bagi mereka.”(H.R Abdurrazzaq, 
hasan) 

Bukanlah maksud hadits ini 
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agar orangtua sering memukul anggota 
keluarganya, tapi maksudnya adalah 
sekadar membuat anggota keluarga takut 
terhadap ancaman tersebut, sehingga 
mereka meninggalkan perbuatan buruk 
dan tercela. 

Imam Ibnul Anbari berkata, 
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
tidak memaksudkan dengan perintah 
untuk menggantungkan cambuk (alat 
pemukul) untuk memukul, karena 
beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak 
memerintahkan hal itu kepada seorang 
pun. Akan tetapi, yang beliau maksud 
adalah agar hal itu menjadi pendidikan 
bagi mereka.” 

Masih banyak cara pendidikan bagi 
anak yang dicontohkan dalam sunnah 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 
Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu 
menyebutkan beberapa di antaranya, 
seperti: menampakkan muka masam 
untuk menunjukkan ketidaksukaan, 
mencela atau menegur dengan suara 
keras, berpaling atau tidak menegur 
dalam jangka waktu tertentu, memberi 
hukuman ringan yang tidak melanggar 
syariat, dan lain-lain.

Bolehkah memukul 
anak yang nakal untuk 
mendidiknya?

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Perintahkanlah kepada anak-
anakmu untuk (melaksanakan) shalat 
(lima waktu) sewaktu mereka berumur 
tujuh tahun, pukullah mereka karena 
(meninggalkan) shalat (lima waktu) 
jika mereka (telah) berumur sepuluh 

tahun, serta pisahkanlah tempat tidur 
mereka.“ (H.R Abu Daud, shahih)

Hadits ini menunjukkan bolehnya 
memukul anak untuk mendidik 
mereka jika mereka melakukan 
perbuatan yang melanggar syariat, jika 
anak tersebut telah mencapai usia yang 
memungkinkannya bisa menerima 
pukulan dan mengambil pelajaran 
darinya –dan ini biasanya di usia 
sepuluh tahun. Dengan syarat, pukulan 
tersebut tidak terlalu keras dan tidak 
pada wajah. 

Syaikh Muhammad bin Shalih 
al-Utsaimin ketika ditanya, “Bolehkah 
menghukum anak yang melakukan 
kesalahan dengan memukulnya atau 
meletakkan sesuatu yang pahit atau 
pedis di mulutnya, seperti cabai/ 
lombok?”, beliau menjawab, “Adapun 
mendidik (menghukum) anak dengan 
memukulnya, maka ini diperbolehkan 
(dalam agama Islam) jika anak 
tersebut telah mencapai usia yang 
memungkinkannya untuk mengambil 
pelajaran dari pukulan tersebut, dan ini 
biasanya di usia sepuluh tahun.

Adapun memberikan sesuatu 
yang pedas (di mulutnya) 
maka ini tidak boleh, karena 
ini bisa jadi mempengaruhinya 
(mencelakakannya)…. Berbeda dengan 
pukulan yang dilakukan pada badan 
maka ini tidak mengapa (dilakukan) 
jika anak tersebut bisa mengambil 
pelajaran darinya, dan (tentu saja) 
pukulan tersebut tidak terlalu keras.

Untuk anak yang berusia kurang 
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dari sepuluh tahun, hendaknya dilihat (kondisinya), karena Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam hanya membolehkan untuk memukul 
anak (berusia) sepuluh tahun karena meninggalkan shalat. Maka, yang 
berumur kurang dari sepuluh tahun hendaknya dilihat (kondisinya). 
Terkadang, seorang anak kecil yang belum mencapai usia sepuluh tahun 
memiliki pemahaman (yang baik), kecerdasan dan tubuh yang besar 
(kuat) sehingga bisa menerima pukulan, celaan, dan pelajaran darinya 
(maka anak seperti ini boleh dipukul), dan terkadang ada anak kecil yang 
tidak seperti itu (maka anak seperti ini tidak boleh dipukul).” 

Cara-cara menghukum anak yang tidak 
dibenarkan dalam Islam

Di antara cara tersebut adalah:
1. Memukul wajah
Ini dilarang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabda 

beliau, yang artinya, “Jika salah seorang dari kalian memukul, maka 
hendaknya dia menjauhi (memukul) wajah.” (H.R. Abu Daud, shahih) 

2. Memukul yang terlalu keras sehingga berbekas
Ini juga dilarang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam 

hadits yang shahih.
3. Memukul dalam keadaan sangat marah
Ini juga dilarang karena dikhawatirkan lepas kontrol sehingga 

memukul secara berlebihan.
Dari Abu Mas’ud al-Badri, dia berkata, “(Suatu hari) aku memukul 

budakku (yang masih kecil) dengan cemeti, maka aku mendengar suara 
(teguran) dari belakangku, ‘Ketahuilah, wahai Abu Mas’ud!’ Akan 
tetapi, aku tidak mengenali suara tersebut karena kemarahan (yang 
sangat). Ketika pemilik suara itu mendekat dariku, maka ternyata dia 
adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan beliau yang berkata, 
‘Ketahuilah, wahai Abu Mas’ud! Ketahuilah, wahai Abu Mas’ud!’ Maka 
aku pun melempar cemeti dari tanganku, kemudian beliau bersabda, 
‘Ketahuilah, wahai Abu Mas’ud! Sesungguhnya Allah lebih mampu 
untuk (menyiksa) kamu daripada kamu terhadap budak ini,’ maka aku 
pun berkata, ‘Aku tidak akan memukul budak selamanya setelah (hari) 
ini.” (H.R. Muslim) 

4. Bersikap terlalu keras dan kasar
Sikap ini jelas bertentangan dengan sifat lemah lembut yang 

merupakan sebab datangnya kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah 
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shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Barangsiapa yang 
terhalang dari (sifat) lemah lembut, maka (sungguh) 
dia akan terhalang dari (mendapat) kebaikan.” (H.R. 
Muslim) 

5. Menampakkan kemarahan yang sangat
Ini juga dilarang karena bertentangan dengan 

petunjuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
“Bukanlah orang yang kuat itu (diukur) dengan 
(kekuatan) bergulat (berkelahi),  tetapi orang yang 
kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika 
marah.“ (H.R Bukhari dan Muslim) 

Penutup
Demikianlah bimbingan yang mulia dalam syariat 

Islam tentang cara mengatasi penyimpangan akhlak 
pada anak, dan tentu saja taufik untuk mencapai 
keberhasilan dalam amalan mulia ini ada di tangan 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Oleh karena itu, banyak 
berdoa dan memohon kepada-Nya merupakan faktor 
penentu yang paling utama dalam hal ini.

Akhirnya, kami akhiri tulisan ini dengan 
memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 
dengan nama-nama-Nya yang maha indah dan 
sifat-sifat-Nya yang maha sempurna, agar dia 
senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik-Nya 
untuk memahami dan mengamalkan petunjuk-Nya 
dalam mendidik dan membina keluarga kita, untuk 
kebaikan hidup kita semua di dunia dan akhirat. 
Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Mengabulkan doa.



Majalah Kesehatan Muslim 33

Merawat Anak 
yang Rewel 
Ketika Sakit
Oleh : Arif Rohman Mansur, S.Kep.Ns
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Anak yang sakit merupakan salah 
satu ujian dari Allah subhanahu 
wa ta’ala, sebagai seorang muslim 

yang beriman kepada Allah dan hari akhir 
wajib bagi kita sebagai orang tua untuk 
bersabar dan mensikapinya dengan baik. 
Salah satu bentuk komunikasi anak kepada 
orang tuanya  ketika sakit adalah sikap atau 
perilaku rewel, yaitu anak sering menangis, 
suka membantah, tidak mudah menurut, 
ada-ada saja yg diminta. Sehingga anak 
susah diajak untuk makan dan minum obat 
serta sulit diajak berkomunikasi. Kondisi 
seperti ini tentu membuat hati kita sebagi 
orang tua merasa khawatir, sedih, dan 
kadang bercampur dengan perasaan  
jengkel  yang bisa memancing 
emosi atau kemarahan. Namun 
emosi bukanlah sebuah sikap yang 
bijaksana dan solusi tepat untuk 
menghadapi anak yang rewel, 
justru apabila emosi kita terpancing 
maka buah hati kita akan menjadi 
semakin rewel. Tentu seorang 
anak tidak ada yang  bermaksud 
untuk membuat kita jengkel. 
Akan tetapi mungkin itulah cara 
anak mengekspresikan  apa yang 
dirasakannya dan mengungkapkan 
keinginannya. Oleh karena itu, 
ketika anak rewel, yang harus 
kita hindari adalah menggunakan 
kekerasan fisik maupun verbal yang 
berlebihan. Dengan mengetahui 
penyebab kerewelannya, maka kita 
dapat bertindak secara tepat untuk 
menanganinya. 

Penyebab anak rewel :
Berikut adalah beberapa kondisi 

yang biasanya membuat anak rewel:
1. Dehidrasi atau kekurangan 

cairan biasanya terjadi setelah anak 
mengalami diare atau muntah yang 
berlebihan. Kondisi ini ditandai 
dengan kelopak mata yang terlihat 
cekung dan cubitan dinding perut 
yang kembali lambat, kondisi ini 
merupakan tanda kegawatan pada 
anak.  Berikan ASI atau oralit 
apabila anak masih bisa minum, 
dan segera bawa ke rumah sakit 
untuk mendapatkan perawatan 
lebih lanjut.

2. Kondisi tubuh  yang tidak 
nyaman, anak biasanya menjadi 
rewel karena dia sakit, kedinginan, 
lapar, haus, giginya tumbuh atau 
tidurnya kurang berkualitas ketika 
malam hari. Untuk mengatasi 
kondisi ini,  sebaiknya kita mencari 
tahu penyebabnya. Apabila anak 
rewel karena masalah fisik, biasanya 
akan kembali ceria jika ia sudah 
nyaman.

3. Mencari perhatian, terkadang 
seorang anak rewel karena ingin 
mencari perhatian orang tuanya. 
Biasanya orang tua memberikan 
perhatian yang lebih pada anak 
ketika sedang rewel saja. Hal 
ini membuat anak memiliki 
persepsi apabila dia rewel maka 
keinginannya akan dipenuhi oleh 
orang tuanya. Sebaiknya jangan 
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""

memberikan perhatian berlebihan ketika 
anak sedang rewel, berikan perhatian 
secara proporsional pada semua keadaan. 
Supaya anak belajar menyadari kalau 
perbuatan yang dilakukan tersebut 
adalah tidak benar dan juga mendidik 
kita bagaimana cara  mengendalikan 
atau mengontrol diri. Jangan lupa  
berikan pujian pada anak apabila mau 
mengikuti apa yang kita ajarkan. 

4. Saat ingin tidur ketika malam 
hari, sikap rewel dan susah tidur pada 
malam hari umumnya terjadi pada 
sekitar 30% anak berusia 6 bulan sampai 

anak yang lebih baik.

Susah Makan dan Minum 
Obat

Beberapa kendala yang dihadapi 
orang tua dalam merawat anaknya 
yang sakit adalah ketika anak sulit 
makan dan minum obat. Padahal dua 
hal tersebut merupakan salah satu 
sebab atau wasilah dari ikhtiar kita 
untuk mendapatakan kesembuhan 

3 tahun. Hal tersebut bisa kita atasi 
dengan menjadwalkan waktu tidur yang 
teratur dan melakukan ritual sebelum 
tidur, seperti membaca doa dan dizkir 
sebelum tidur sesuai sunnah nabi 
Muhammad Sollalahu alaihi wa sallam, 
membacakan kisah para salafus solih 
agar anak-anak kita dimudahkan untuk 
tidur.

5. Susah makan, jika anak kerap 
rewel saat diberi makan, kita tidak perlu 
khawatir, beberapa cara agar anak mau 
makan diantaranya adalah  berikan anak 
makanan kesukaannya. Misalnya apabila 
anak suka roti, maka kita bisa membuat 
variasi roti dengan ditambah daging 
dan atau sayuran agar bergizi tinggi 
dan sediakan lingkungan yang nyaman 
dan menyenangkan ketika anak makan 
untuk memfasilitasi asupan makanan 

anak. Apabila anak kita sakit, makanan 
yang diberikan harus disesuaikan 
dengan kondisi penyakitnya. Tanyakan 
pada tenaga kesehatan jenis makanan 
apa  yang cocok sesuai dengan usia 
tumbuh kembang dan penyakit anak 
anda. Adapun tips memberikan 
makanan ketika anak sakit adalah 
berikan makanan sedikit-dikit 
tapi sering. Makanan tidak harus 
berbentuk padat, bisa juga cairan 
tapi mengandung tinggi kalori, 
protein, dan serat seperti madu, sari 
kurma, sereal cair, tahu, tempe, telur, 
sayur-sayuran dan jus buah-buahan. 
Yang penting ada asupan makanan 

Membujuk anak untuk minum obat bukanlah hal yang mudah, 
walaupun bentuk obatnya sudah berupa sirup dan diberi perasa.
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yang masuk, karena anak yang sakit 
membutuhkan banyak energi untuk  
proses penyembuhan penyakitnya.  

Membujuk anak untuk minum 
obat bukanlah hal yang mudah, 
walaupun bentuk obatnya sudah 
berupa sirup dan diberi perasa. Kondisi 
ini terkadang menyebabkan orang tua 
memaksa anaknya minum obat dengan 
cara dicekoki di mulutnya, sambil 
memegang tangan dan kaki anak agar 
anak tidak bisa menolak obat. Hal 
ini justru bisa membahayakan anak, 
misalnya bila obat yang dimasukkan 
tadi masuk ke saluran pernafasan yang 
dapat menyebabkan kerusakan organ 
pernafasan atau infeksi dan anak juga 
bisa menjadi trauma sehingga tidak 
mau minum obat lagi. Lalu bagaimana 
tips  agar kita dapat mengatasi anak 
susah minum obat? Di bawah ini, 
adalah beberapa tips yang dapat 
membantu mengatasi anak yang susah 
minum obat, terutama untuk balita.

1. Memberi pengertian adalah 
salah satu metode mendidik atau 
mengasuh anak yang baik, yang 
bertujuan untuk membuat anak secara 
sukarela melakukan sesuatu tanpa ada 
unsur paksaan. Sebagai langkah awal, 
berilah pengertian kepada anak kita 
bahwa ia harus minum obat karena 
sedang sakit. Kita bisa memberi contoh 
perbandingan kondisi yang ia alami 
ketika sehat dan ketika sakit. Karena 
sakit rasanya tidak enak, maka bujuklah 
ia agar segera sembuh dengan cara 

minum obat.

2.  Iming-iming hadiah berilah 
“umpan” yang membuat anak susah 
minum obat jadi berubah pikiran. 
Misalnya, janjikan es krim setelah ia 
mau menghabiskan obatnya. Tentunya 
hadiah harus disesuaikan dengan 
kondisi penyakit anak. Bila ia sakit 
batuk tentunya kita harus memilihkan 
hadiah lain yang tidak menyebabkan 
batuk tambah parah.

3.  Teknik distraksi atau pengalihan 
perhatian anak,  ada baiknya ketika 
hendak memberikan obat, ada 
tayangan video edukasi  untuk 
mengalihkan perhatian anak, sehingga 
ia tidak terlalu memikirkan obat yang 
akan diberikan.

4. Main dokter-dokteran ini adalah 
permainan role play yang baik. Ajaklah 
anak anda untuk bermain dokter-
dokteran beberapa saat sebelum 
minum obat, tetapi setelah memberi 
penjelasan tentang pentingnya minum 
obat. Ini adalah perinsip melibatkan 
anak pada pengambilan keputusan, 
sehingga ia bertindak secara sukarela, 
bukan dipaksa.

Itulah beberapa tips yang dapat 
digunakan untuk mensikapi anak yang 
yang sedang rewel dan susah makan 
serta minum obat. Semoga tulisan 
yang sedikit ini dapat bermanfaat 
bagi penulis dan pembaca majalah 
kesehatan muslim dimanapun anda 
berada. Sampai jumpa pada edisi 
majalah kesehatan muslim berikutnya.
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Konsultasi 
Kesehatan

Anak Susah BAB
Tanya :
Dokter,  bayi saya usianya delapan bulan. Mulai diberikan 

MPASI (makanan pendamping ASI) bubur bayi waktu umur enam 
bulan dan makan nasi (beras merah) saring umur tujuh bulan. 
Sudah 4 hari ini anak saya  tidak BAB, apakah berbahaya dokter? 
Bagaimana agar BAB nya lancar dokter? Terimakasih dokter atas 
jawabannya.

Jawab :
Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-

anak. Orangtua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan 
BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. 
Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum 
ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan 
dengan yang diberikan susu formula.

Secara umum frekuensi BAB digolongkan normal bila 
frekuensinya antara 3 kali sehari sampai sekali setiap 2 hari. Sulit 
BAB yang dikenal dengan istilah medis “konstipasi”, sering ditandai 
dengan BAB yang jarang dengan kotoran/ feces yang keras dan 
kering, sulit mengeluarkan feces yang ditandai dengan mengejan 
berlebihan, dan nyeri saat BAB. 

Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain : tidak BAB selama 
beberapa hari, feces yang keras, kering dan sulit dikeluarkan, 
rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di 
permukaan feces yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi 
rewel, dan terlihat tidak sehat.

Tanya ahli
Jawaban Pertanyaan Anda
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Konstipasi biasanya bukanlah masalah serius, walaupun 
terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter 
bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai : 
panas, muntah, adanya darah di feces, perut membesar, turunnya 
berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja 
lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam.

Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu 
lama di saluran pencernaan sehingga menyebabkan feces menjadi 
keras dan kering.

Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau 
menghilangkan konstipasi pada anak :

 Makanan yang mengandung banyak serat. Disarankan 
pemberian sayur/buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat 
badan. Misal anak berat 10 kg, disarankan pemberian sayur/buah 
sebanyak 5 gram / hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah 
berikan sayur/buah sebanyak sepertiga dari porsi makan, setiap 
kali makan. Buah manis yang dianjurkan : apel, anggur, peach, 
pear, strawberry, pepaya, mangga.

 Minum yang cukup. Pada bayi di bawah 6 bulan dengan 
konstipasi, dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu 
minum susu.

 Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan 
dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang 
dihaluskan.

 Pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya, minum yang 
banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara 
teratur.

 Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, 
biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil 
yang sesuai untuk anak.

Mudah-mudahan bermanfaat.
Dijawab oleh : dr. Adika Mianoki
******
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Khitan Saat Dewasa
Tanya : 
Dokter, anak saya baru mau khitan. Sekarang usianya 

17 tahun. Apakah khitan pada usia 17 tahun lebih lama 
sembuh dibandingkan ketika usia anak masih kecil ?

Jawab :
Pada usia ini boleh dikatakan anak sudah mulai dewasa. 

Pada usia ini hormon testosteron (hormon kelamin laki-
laki)  sudah dalam kondisi maksimal sehingga dalam segi 
ukuran penis sudah membesar, disertai bulu kemaluan 
yang lebat. Prosedur khitan pada dewasa sama dengan 
khitan pada anak-anak. Pada orang dewasa, biasanya 
sudah tidak terjadi perlengketan antara kulup dan kepala 
penis sehingga tidak jarang terjadi luka pada kepala penis. 
Hal ini berbeda pada penis anak yang banyak terjadi 
perlengketan. Karena tidak terjadi perlengketan, biasanya 
setelah khitan bisa langsung digunkan untuk beraktifitas 
seperti biasa. Kelebihan lain khitan pada usia dewasa 
adalah persiapan kondisi psikologis yang sudah siap 
dibandingkan dengan anak-anak.

Namun khitan pada usia dewasa juga terdapat beberapa 
kesulitan. Pembuluh darah penis lebih banyak pada dewasa 
daripada anak-anak sehingga perdarahan yang terjadi 
akan lebih banyak dan proses operasi membutuhkan 
waktu yang lebih lama. Selain itu juga  lebih sering 
terjadi risiko perdarahan setelah khitan yang akan 
memepengaruhi lamanya proses penyembuhan. Faktor lain 
yang menyebabkan penyembuhan lama adalah kulit yang 
lebih tebal sehingga membutuhkan masa penyambungan 
jaringan yang lebih lama. Meskipun setelah dikhitan 
pasien bisa beraktivitas, namun untuk bisa melakukan 
aktivitas seksual harus menunggu sampai luka benar-benar 
kering dan tidak ada keluhan seperti nyeri atau bengkak. 
Waktu yang cukup aman untuk melakukan hubungan 
seksual biasanya adalah setelah dua minggu.

Dijawab oleh : dr. Adika Mianoki
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Oleh:  dr.Raehanul Bahraen

Anak-Anak 
Pahlawan Dan 

Pemberani
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Pendidikan adalah hal yang 
perlu dperhatikan terutama 
kepada anak-anak dan 

pemuda. Hal ini sangat diperhatikan 
oleh agama Islam. Kita bisa lihat 
bagaimana anak-anak pemuda-
pemuda Islam yang masih sangat mulia 
di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam terdidik dengan pendidikan 
yang luar biasa. Berikut kisah-kisah 
mereka yang semoga bisa menjadi 
teladan bagi kita agar bisa mendidik 
anak dengan cara Islam.

Kisah ini adalah kisah para pemuda 
yang sangat belia berumur sekitar 
14-15 tahun Hijriyah (13-14 Masehi) 
yang sangat pemberani, menjadi 
pahlawan bagi Islam dan bukti sebagai 
kuatnya akidah dan iman mereka. Yaitu 
kisah anak-anak yang sangat ingin ikut 
perang dan berjihad walaupun dilarang 
oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Abdurrahman bin Auf radhiallahu 
‘anhu menceritakan,

“Ketika Perang Badar aku berada 
di tengah barisan.Tiba-tiba saja dari 
sisi kanan dan kiri kumuncul dua orang 
pemuda yang masih sangat belia sekali. 
Aku berhara pseandainya saat itu aku 
berada di antara tulang-tulang rusuk 
mereka [untuk melindungi mereka, pent].
Salah seorang dari mereka mengedipkan 
mata kepadaku dan berkata, ‘Paman, 
tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal 
.’Kukatakan kepadanya, ‘Anakku, apa 
yang akan kau perbuat dengannya? 
’Pemuda itu kembali berkata, ‘Aku 
mendengar bahwa ia telah mencela 

Rasulullah. Aku pun bersumpah kepada 
Allah seandainya aku melihatnya 
niscaya aku akan membunuhnya atau 
aku yang akan mati di tangannya. Aku 
pun tercengang kaget dibuatnya .Lalu 
pemuda yang satunya lagi mengedipkan 
mata kepadaku dan mengatakan hal yang 
sama kepadaku. Seketika itu aku melihat 
Abu Jahal berjalan di tengahkerumunan 
orang.Aku berkata, ‘Tidakkah kalian 
lihat? Itulah orang yang kalian tanyakan 
tadi.’Mereka pun saling berlomba 
mengayunkan pedangnya hingga keduanya 
berhasil membunuh Abu Jahal.” (H.R. 
Bukhari)

Dari Sa’ad bin Abi 
Waqqashradhiallahu ‘anhuberkata,

 رأيت أخي عمري �ن أب وقاص ق�ل أن
 يعرضنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسّلم يوم

 �در يتوارى، فقلت: ما لك يا أخي؟ قال: إن
 أخاف أن يران رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسّلم
 فيستصغرن فريّدن، وأ�ا أحّب اخلروج، لعل اللَّه

 أن يرزقن الشهادة- قال: فعرض على رسول
 اللَّه صلى اللَّه عليه وسّلم فاستصغره فرّده، ف�كى
 فأجازه، فكان سعد يقول: فكنت أعقد حائل

.سيفه من صغره فقتل وهو ا�ن ست عشرة سنة
“Aku  melihat saudaraku Umair bin 

Abi Waqqash -sebelum kami diperlihatkan 
kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa 
sallam untuk mengikuti perang Badr- ia 
sembunyi-sembunyi. Maka aku berkata, 
“ada apa denganmu wahai saudaraku?”. 
Ia berkata, “aku khawatir Rasulullah 
shallallaahu ‘alaihi wa sallam melihatku 
lalu menganggapku masih terlalu kecil 



Majalah Kesehatan Muslim 43

sehingga beliau menyuruhku kembali, 
aku ingin sekali ikut berperang, semoga 
Allah mengkaruniakan kesyahidan 
kepadaku.”Kemudian ia diperlihatkan 
kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi 
wa sallam kemudian beliau mengangap 
masih kecil dan menolaknya. Maka 
Umair bin Abi Waqqash menangis 
sehingga beliau mengizinkannya

Sa’ad berkata, “Aku membantu 
menyarungkan pedangnya karena ia 
masih kecil, kemudian ia terbunuh 
ketika berusia enam belas tahun.”

Dari Zaid bin Haritsah radhiallahu 
‘anhu, 

 َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم
ُهْم زَْيُد ْ�ُن َحارَِ�َة ْوَم ُأُحٍد ِمنبْ  »اْسَتْصَغَر َ�اًسا يبَ

رَاُء ْ�ُن َعاِزٍب َوزَْيُد ْ�ُن َأرَْقَم ْفَسُه وَاْل�بَ ْعِن �بَ  يبَ
 َوَسْعٌد وَأَُ�و َسِعيٍد اخْلُْدِريُّ َوَعْ�ُد اللَِّه ْ�ُن ُعَمَر

َوَذَكَر َجاِ�َر ْ�َن َعْ�ِد اللَِّه
“Bahwa Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wa sallam menganggap masih 
terlalu kecil untuk turut dalam perang 
uhud, di antara mereka yaitu Zaid bin 
Haritsah,  Barra’ bin Azib, Zid bin 
Arqam, Sa’ad, Abu Sa’id Al-Khudriy, 
Abdullah bin Umar dan –disebut juga- 
Jabir bin Abdillah.” (Al Mustadrak, 
shahih)

Ibnu Umarradhiallahu ‘anhu 
berkata,

عرضنريسوالللهصلىاللهعليهوسلميومأحدفيا
لقتال. وأ�اا�نأر�ععشرةسنة. فلميجزن. وعرضن

.يوماخلندق،وأ�اا�نخمسعشرةسنة. فأجازن

”Rasulullah shallallaahu ’alaihi wa sallam 
menunjukku untuk ikut serta dalam perang 
Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas 
tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan 
aku. Dan kemudian beliau menunjukku 
kembali dalam perang Khandaq, yang ketika 
itu usiaku telah mencapai lima belas tahun.  
Beliau pun memperbolehkanku”. (H.R 
Bukhari dan Muslim)

Demikianlah kisah-kisah mereka, para 
anak-anak yang masih belia. Semoga 
bisa menjadi penyemangat bagi kita. 
Oleh karena itu tidak heran ulama lebih 
menyukai kisah-kisah nyata daripada 
sekedar teori unutk membangkitkan 
semangat mereka.

Imam Abu Hanifah rahimahullah 
berkata,

 الكايات عن العلماء وجمالستهم أحب إل»
»من كثري من الفقه؛ ألهنا آداب القوم وأخالقهم

 “Kisah-kisah (keteladanan) para ulama 
dan duduk di majelis mereka lebih aku sukai 
dari pada kebanyakan (masalah-masalah) 
fikh, karena kisah-kisah tersebut (berisi) adab 
dan tingkah laku mereka (untuk diteladani)” 
( Jami’ul Bayan)

Demikian semoga bermanfaat.
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Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi anda semua 
dalam membantu keberlangsungan majalah "Kesehatan Muslim"  

baik melalui DONASI, ataupun dalam menyebarkan 
link FANSPAGE FACEBOOK, menyebarkan PIN BB 
Kesehatan Muslim, dan menginformasikan kepada khalayak 

mengenai majalah yang kita cintai ini.....

Semoga Alloh 'azza wa jalla memberikan kemudahan kepada 
kita dan menjadikan amalan kita sebagai pemberat timbangan 

amal kita kelak. 
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Oleh:  dr.Raehanul Bahraen

Doa, Dzikir dan 
Tuntunan Jika Terkena 

‘Ain Pada Anak
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Pengertian penyakit ‘ain

Penyakit ‘ain adalah penyakit baik pada badan maupun jiwa yang 
disebabkan oleh pandangan mata orang yang dengki ataupun takjub. 
Sehingga dimanfaatkan oleh setan dan bisa menimbulkan bahaya bagi 

orang yang terkena.
Ibnul Atsir rahimahullah berkata, 

يقال: أَصاَ�ت ُفال�ًا عْيٌ إذا َ�ظر إليه َعُدّو أو َحُسود فأ�َّرْت فيه فَمِرض ِ�َس��ها

“Dikatakan  bahwa Fulan terkena ‘Ain, yaitu apa bila musuh atau orang-orang 
dengki memandangnya lalu pandangan itu mempengaruhinya hingga menyebabkannya 
jatuh sakit”

sekilas ini terkesan mengada-ada atau sulit diterima oleh akal, akan tetapi 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan bahwa ‘ain adalah nyata dan 
ada.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

العي حُق ولو كان شيء سا�ق القدر لس�قته العي
“Pengaruh ‘ain itu benar-benar ada, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului 

takdir, ‘ainlah yang dapat melakukannya.”( H.R Muslim)

Penyakit ‘ain bisa mengenai anak-anak
Anak dan bayi bisa terkena ‘ain, apalagi anak-anak dan bayi terkadang 

menggemaskan dan lucu sehingga banyak yang kagum dan ia lupa membaca doa 
ketika kagum. Maka anak bisa terkena ‘ain. Gejalanya bisa berupa anak menanggis 
terus menerus tanpa henti, kemudian tidak mau menyusui tanpa sebab yang jelas 
dan ini terjadi tidak seperti biasanya. Sebagaimana hadits.

Aisyah radhiallahu anha berkata,

َقاَل َما ِلَصِ�يُِّكْم َهَذا ْ�ِكي فبَ  َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َدَخَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسِمَع َصْوَت َصِبٍّ يبَ
ْيُتْم َلُه ِمْن اْلَعْيِ رْقبَ َهالَّ اْستبَ ْ�ِكي فبَ يبَ

“Suatu ketika Nabi masuk (rumahnya) kemudian mendengar bayi sedang menangis.
Beliau berkata,”Mengapa bayi kalian menangis?Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah-
ruqyah (supaya sembuh) dari penyakit ‘ain?)”( Shahihul Jami’ 5662)

 Bisa juga gejalanya bayi menjadi sangat kurus kering,

َيِة اْلَيَِّة َوَقاَل أِلَْسَاَء ِ�ْنِت َص النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلِل َحزٍْم ِف رُقبْ  َعْن َجاِ�َر ْ�َن َعْ�ِد اللَِّه رَخَّ
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ُهْم اْلَاَجُة َقاَلْت اَل َوَلِكْن اْلَعْيُ ُتْسرُِع  ُعَمْيٍس َما ِل َأَرى َأْجَساَم َ�ِن َأِخي َضارَِعًة ُتِصي�بُ
 إِلَْيِهْم َقاَل ارِْقيِهْم

Dari Jabir radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallalahu alaihi wa 
sallam memberi rukhshoh (keringanan) bagi anak-anak Ja’far memakai 
bacaan ruqyah dari sengatan ular. Beliau berkata kepada Asma’ binti 
Umais,”Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? 
Apakah mereka kelaparan?” Asma’ menjawab : “tidak, akan tetapi mereka 
tertimpa ‘Ain.” Kata beliau,”Kalau begitu bacakan ruqyah bagi mereka!”  
(H.R Muslim)

Cara mencegah dan mengobati ‘ain pada anak
1.sering-sering membacakan doa perlindungan kepada anak ketika 

anda bersama anak anda. Doa tersebut adalah

ُأِعيذُُكَما ِ�َكِلَماِت اللَِّه التَّامَِّة ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َوَهامٍَّة َوِمْن ُكلِّ َعْيٍ اَلمٍَّة
“Aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-

kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, binatang yang berbisa dan 
pandangan mata yang jahat.” (H.R abu Daud)

2.jangan terlalu sering menceritakan atau membangga-banggakan 
anak kita pada orang lain

3.jik asudah terkena maka bisa menempuh cara berikut:
-jika orang yang mengenai ‘ain diketahui
 maka ia diminta untuk mandi atau berwudhu kemudian air bekas 

orang tadi digunakan untuk mandi/disiram atau di basuh pada orang 
yang terkena ‘ain.

Sebagaimana dalam kisah hadits mengenai Sahl bin Hunaif yang 
terkena ‘ain maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada 
pelakunya,

 أغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه ورك�تيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره ف قدح مث
 صب ذلك املاء عليه يص�ه رجل على رأسه وظهره من خلفه مث يكفئ القدح وراءه ففعل

�ه ذلك فراح سهل مع الناس ليس �ه �أس
“Mandilah untuknya !”. Kemudian ‘Amir mencuci mukanya, kedua 

tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, jari-jari kedua kakinya, dan 
bagian dalam kainnya di dalam bejana. Kemudian (air bekas mandi itu) 
disiramkan kepada Sahl)oleh seseorang ke kepalanya dan punggungnya 
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dari arah belakangnya. Kemudian bejana terebut ditumpahkan 
isinya di belakangnya. Maka setelah hal itu dilakukan, Sahl kembali 
bersama orang-orang dalam keadaan tidak kurang suatu apa (sehat 
kembali).”(H.R Ahmad)

Bisa juga dengan wudhu, jika pelakunya tidak memungkinkan 
mandi,

Dari ‘Aisyah radliallaahu ‘anha ia berkata,

 عن عائشة رضى اهلل تعاىل عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ مث يغتسل منه
املعي

“Orang yang melakukan ‘Ain diperintahkan agar berwudlu 
kemudian orang yang terkena ‘Ain mandi dari air (bekas wudlu 
tadi)”(H.R Abu Daud, shahih)

-menaruh tangan ke atas kepala penderita ‘Ain kemudian 
membaca doa

ْفٍس َأْو َعْيٍ َحاِسٍد اهلُل ْؤِذْيَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ �بَ  ِ�ْسِم اهلِل َأرِْقْيَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء يبُ
َيْشِفْيَك ِ�ْسِم اهلِل َأرِْقْيَك

“Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari setiap sesuatu 
yang menyakitimu dab dari kejelekan setiap jiwa atau mata yang 
dengki. Allah-lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku 
meruqyahmu”(H.R muslim)

Atau doa,

ْبِْيَك َوِمْن ُكلِّ َداٍء َيْشِفْيَك َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد َوِمْن َشرِّ ِذْي  ِ�ْسِم اهلِل يبُ
َعْيٍ

“Dengan nama Allah, mudah-mudahan Dia membebaskanmu, 
dari setiap penyakit, mudah-mudahan Dia akan menyembuhkanmu, 
melindungimu dari kejahatan orang dengki jika dia mendengki dan 
dari kejahatan setiap orang yang mempunyai ‘Ain (mata dengki)”(H.R 
Muslim) 

- meruqyah dengan membaca surat  Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan 
An-Naas 

Dan doa-doa shahih yang lainnya.
Demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat
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Kenapa 
Mesti 
Ujub?

Oleh: Ustadz Firanda Andirja, MA
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Betapa banyak diantara kita 
yang berusaha untuk berlari 
kencang menjauhi riyaa' 

karena takut amalan kita hancur lebur 
terkena penyakit riya. Akan tetapi 
pada waktu yang bersamaan jiwa kita 
terulurkan dalam dekapan ujub…, 
bangga dengan amalan yang telah kita 
lakukan.., bangga dengan ilmu yang 
telah kita miliki…, bangga dengan 
keberhasilan dakwah kita.., bangga 
dengan kalimat-kalimat indah yang 
kita rangkai…, dst…??!!

Bukankah ujub juga menggugurkan 
amalan sebagaimana riyaa'..?? 
Bukankah ujub juga menyebabkan 
pelakunya terjerumus dalam neraka 
jahannam sebagaimana riyaa'…
Bukankah ujub juga merupakan salah 
satu bentuk syirik kecil sebagaimana 
riya'…??

Ibnu Taimiyyah rahimahullah 
berkata 

ْقرُِن النَّاُس �بَْيَ الرَِّياِء وَاْلُعْجِب  وََكِثريًا َما يبَ
 َفالرَِّياُء ِمْن َ�اِب اْلِْشرَاِك ِ�اخْلَْلِق وَاْلُعْجُب ِمْن
ْفِس َوَهَذا َحاُل اْلُمْسَتْكِبِ  َ�اِب اْلِْشرَاِك ِ�النبَّ

ْعُ�ُد { ْوَلُه : } إيَّاَك �بَ  َفاْلُمرَاِئي اَل ُيَقُِّق قبَ
ْوَلُه : } َوإِيَّاَك َ�ْسَتِعُي  وَاْلُمْعَجُب اَل ُيَقُِّق قبَ
ْعُ�ُد { َخرََج ْوَلُه : } إيَّاَك �بَ  { َفَمْن َحقََّق قبَ

ْوَلُه } َوإِيَّاَك َ�ْسَتِعُي {  َعْن الرَِّياِء َوَمْن َحقََّق قبَ
 َخرََج َعْن اْلِْعَجاِب َوِف اْلَِديِث اْلَمْعرُوِف :
 } �بَاَلٌث ُمْهِلَكاٌت : ُشحٌّ ُمَطاٌع َوَهًوى ُمتََّ�ٌع

ْفِسِه } َوِإْعَجاُب اْلَمرِْء ِ�نبَ

"Dan sering orang-orang 
menggandengkan antara riyaa' dan 
ujub. Riyaa termasuk bentuk kesyirikan 
dengan orang lain (yaitu mempertujukan 
ibadah kepada orang lain-pen) adapun 
ujub termasuk bentuk syirik kepada diri 
sendiri (yaitu merasa dirinyalah atau 
kehebatannyalah yang membuat ia bisa 
berkarya-pen). Ini merupkan kondisi 
orang yang sombong. Orang yang riyaa' 
tidak merealisasikan firman Allah إيَّاَك نَْعُبُد 
"Hanya kepadaMulah kami beribadah", dan 
orang yang ujub tidaklah merealisasikan 
firman Allah وَإِيَّاَك نَْسَتِعنُي "Dan hanya 
kepadaMulah kami memohon pertolongan". 
Barangsiapa yang merealisasikan firman 
Allah إيَّاَك نَْعُبُد maka ia akan keluar 
lepas dari riyaa', dan barangsiapa yang 
merealisasikan firman Allah  وَإِيَّاَك نَْسَتِعنُي 
maka ia akan keluar terlepas dari ujub" 
(Majmuu' Al-Fataawaa 10/277).

Rasulullah bersabda :

 َ�اَلُث ُمْهِلَكاٍت : ُشحٌّ ُمَطاٌع َوَهًوى ُمتََّ�ٌع
ْفِسِه َوإْعَجاُب اْلَمرِْء ِ�نبَ

“Tiga perkara yang membinasakan, 
rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang 
diikui dan ujubnya seseorang terhadap 
dirinya sendiri" (HR at-Thobroni dalam 
Al-Awshoth no 5452 dan dishahihkan oleh 
Syaikh Al-Albani dalam as-shahihah no 
1802)

Ibnul Qayyim rahimahullah 
menukilkan perkataan seorang salaf, 
"Sesungguhnya seorang hamba benar-
benar melakukan sebuah dosa, dan 
dengan dosa tersebut menyebabkan ia 
masuk surga. Dan seorang hamba benar-
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benar melakukan sebuah kebaikan 
yang menyebabkannya masuk neraka. 
Ia melakukan dosa dan dia senantiasa 
meletakkan dosa yang ia lakukan 
tersebut di hadapan kedua matanya, 
senantiasa merasa takut, khawatir, 
senantiasa menangis dan menyesal, 
senantiasa malu kepada Robb-Nya, 
menunudukan kepalanya dihadapan 
Robbnya dengan hati yang luluh. 
Maka jadilah dosa tersebut sebab 
yang mendatangkan kebahagiaan 
dan keberuntungannya. Hingga dosa 
tersebut lebih bermanfaat baginya 
daripada banyak ketaatan…

Dan seorang hamba benar-
benar melakukan kebaikan yang 
menjadikannya senantiasa merasa 
telah berbuat baik kepada Robbnya 
dan menjadi takabbur dengan 
kebaikan tersebut, memandang tinggi 
dirinya dan ujub terhadap dirinya serta 
membanggakannya dan berkata : Aku 
telah beramal ini, aku telah berbuat 
itu. Maka hal itu mewariskan sifat 
ujub dan kibr(takabur) pada dirinya 
serta sifat bangga dan sombong yang 
merupakan sebab kebinasaannya…" 
(Al-Wabil As-Shoyyib 9-10)

Seorang penyair berkata :

    والُعْجَب َفاْحَذرُْه ِإنَّ اْلُعْجَب جُمَْتٌِف
َأْعَماَل َصاحِ�ِه ِف َسْيِلِه اْلَعرِِم

Jauhilah penyakit ujub, sesungguhnya 
penyakit ujub akan menggeret amalan 
pelakunya ke dalam aliran deras arusnya

Lantas kenapa kita begitu waspada 

terhadap riyaa namun melalaikan 
penyakit ujub…?

Sesungguhnya racun ujub akan 
mengantarkan pelakunya kepada 
penyakit-penyakit kronis lainnya, 
diantaranya :

-         Lupa untuk bersyukur kepada 
Allah, bahkan malah mensyukuri diri 
sendiri, seakan-akan amalan yang telah 
dia lakukan adalah karena kehebatannya

-         Lenyap darinya sifat tunduk 
dan merendah dihadapan Allah yang 
telah menganugrahkan segala kelebihan 
dan kenikmatan kepadanya

-         Terlebih jelas lagi lenyap sikap 
tawadhu' dihadapan manusia

-         Bersikap sombong (merasa 
tinggi) dan merendahkan orang lain, 
tidak mau mengakui kelebihan yang 
dimiliki oleh orang lain. Jiwanya 
senantiasa mengajaknya untuk 
menyatakan bahwasanya dialah yang 
terbaik, dan apa yang telah diamalkan 
oleh orang lain merupakan perkara yang 
biasa yang tidak patut untuk dipuji. 
Berbeda dengan amalan dan karya 
yang telah ia lakukan maka patut untuk 
diacungkan jempol.

Kalimat indah yang pernah diucapkan 
oleh seorang ulama :"Orang yang ujub 
merasa bahwa dirinya paling tinggi 
dihadapan manusia yang lain… bahkan 
merasa dirinya lebih tinggi di sisi Allah.., 
namun pada hakikatnya dialah orang 
yang paling rendah dan hina di sisi 
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Allah".

Kenapa Mesti 
Ujub?

Sebelum kita terlena dengan ujub 
yang menggerogoti hati kita maka 
hendaknya kita renungkan tentang diri 
kita. Kenapa kita ujub..??, bukankah 
kita ujub karena amalan kita serta hasil 
karya yang banyak dan hebat…??. Jika 
perkaranya demikian maka hendaknya 
renungkanlah perkara-perkara berikut 
ini :

Pertama : Sudah yakinkah amalan-
amalan kita tersebut dibangun di atas 
keikhlasan kepada Allah??

Ikhlas merupakan perkara yang 
sangat mulia, yang menjadikan 
pelakunya menjadi sangat tinggi 
dan mulia di sisi Allah. Orang 
yang ikhlas hatinya hanya sibuk 
mengaharapkan keridhoan Allah 
dan tidak peduli dengan komentar 
dan penilaian manusia yang tidak 
memberi kemanfaatan dan tidak 
memudhorotkan. Yang paling penting 
baginya adalah penilaian Allah 
terhadap amalannya.

Orang yang ikhlas adalah orang 
yang amalannya tatkala bersendirian 
lebih banyak daripda amalannya 
tatkala dilihat oleh orang lain.

Kedua : Bukankah banyak hal yang 
bisa menggugurkan amalan-amalan 
kita tersebut??

Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata 
"Penggugur dan perusak amalan 
sangatlah banyak.

ْأُن ِف ِحْفِظ  َا الشَّ ْأُن ِف اْلَعَمِل ِإنَّ  َولَْيَس الشَّ
اْلَعَمِل ِمَّا يبُْفسُدُه َوُيِْ�ُطُه

Dan yang penting adalah bagaimana 
menjaga amal agar tidak rusak dan gugur 
bukan yang penting adalah beramalnya.

Riyaa' –meskipun sekecil apapun- 
merupakan penggugur amal, dan bentuk-
bentuknya sangatlah banyak.  Demikian 
juga amalan yang tidak dibangun 
diatas ittibaa' sunnah juga merupakan 
penggugur amalan. Sikap al-mann 
dalam hati terhadap Allah (yaitu merasa 
telah berbuat baik kepada Allah dengan 
mengungkit-ngungkit dan menyebut-
nyebut kebaikan tersebut -pen) juga 
menghancurkan amalan. Demikian 
juga sikap al-mann (yaitu mengungkit-
ngungkitnya) dalam sedekah, berbuat 
kebaikan, dan bersilaturahmi juga 
membatalkan amalan, sebagaimana 
firman Allah, 

ْ�ِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِ�اْلَمنِّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تبُ  َيا أَيبُّ
وَاألَذى

Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu menghilangkan (pahala) 
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya 
dan menyakiti (perasaan si penerima) (QS 
Al-Baqoroh : 264)

Dan mayoritas manusia tidak 
mengetahui tentang hal-hal buruk yang 
bisa menggugurkan amalan-amalan 
kebajikan. Allah telah berfirman
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ُعوا َأْصوَاَتُكْم رْفبَ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تبَ  َيا أَيبُّ
ْوَق َصْوِت النَِّبِّ َوال َتَْهرُوا َلُه ِ�اْلَقْوِل َكَجْهِر  فبَ
ُتْم ال ْعٍض َأْن َتَْ�َط َأْعَماُلُكْم وَأَ�بْ ْعِضُكْم لِ�بَ  �بَ

َتْشُعرُوَن
Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu meninggikan suaramu 
melebihi suara Nabi, dan janganlah 
kamu berkata kepadanya dengan suara 
yang keras, sebagaimana kerasnya 
suara sebagian kamu terhadap sebagian 
yang lain, supaya tidak hapus (pahala) 
amalanmu sedangkan kamu tidak 
menyadari (Al-Hujurat : 2)

Maka (dalam ayat ini-pen) Allah 
telah mengingatkan kaum mukminin 
agar amalan mereka tidak gugur 
karena mereka mengeraskan suara 
mereka kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam sebagaimana mereka 
mengeraskan suara diantara mereka. 
Hal ini bukanlah kemurtadan akan 
tetapi merupakan kemaksiatan yang 
menggugurkan amalan dan pelakunya 
tidak sadar. Maka bagaimana lagi 
dengan orang yang mendahulukan 
perkataan seseroang di atas perkataan 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 
petunjuknya, dan jalannya??, bukankah 
amalannya telah gugur dan dia dalam 
keadaan tidak sadar??!!

Hal-hal yang menggugurkan 
amalan

Diantara hal yang menggugurkan 
amalan adalah sebagaimana sabda 

Nabi

َقْد َحِ�َط َعَمُلُه رََك َصاَلَة اْلَعْصر فبَ َمْن تبَ

"Barangsiapa yang meninggalkan sholat 
ashar maka telah gugur amalannya" (HR 
Al-Bukhari no 553)

Dan termasuk dalam hal ini perkataan 
Aisyah –semoga Allah meridhoinya 
dan meridhoi ayahnya- kepada Zaid 
bin Arqom rahdiallahu 'anhu tatkala 
melakukan transaksi dengan sistem 'iinah 
(riba)

 إِ�َُّه َقْد أَْ�َطَل ِجَهاَدُه َمَع َرُسْوِل اهلِل َصلَّى اهلُل
ْوَب تبُ َعَلْيه َوَسلََّم ِإالَّ َأْن يبَ

"Sesungguhnya ia (Zaid) telah 
menggugurkan (pahala) jihadnya bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
kecuali jika ia bertaubat"

Transaksi dengan system 'iinah 
bukanlah kemurtadan, paling banter ia 
merupakan kemaksiatan.

Oleh karenanya mengetahui perkara-
perkara yang bisa membatalkan amal 
tatkala amalan sedang dikerjakan 
dan demikian juga hal-hal yang bisa 
membatalkan amal setelah dikerjakannya 
amal merupakan perkara yang sangat 
penting untuk diketahui oleh seorang 
hamba dan diwaspadai serta untuk 
mengecek dirinya" (Al-Wabil As-
Shoyyib 21-22)

Ketiga : Bukankah penilaian Allah 
yang paling utama adalah tentang hati 
dan keimanan seseorang? bukan hanya 
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sekedar amalan yang dzohir??

Betapa banyak orang yang dzohirnya 
kurang amalannya dan seakan-akan mata kita 
merendahkannya, namun ternyata ia sangat tinggi di 
sisi Allah. Sebagai contoh nyata adalah Uwais Al-
Qoroni rahimahullah 

Keempat : Betapa banyak dosa yang kita lakukan 
tanpa kita sadari, dan betapa banyak dosa yang kita 
lakukan dan kita sadari namun kita melupakannya??

 Betapa sering kita melupakan dosa-dosa yang 
kita lakukan.., bukankah terlalu banyak dosa yang 
dilakukan oleh kedua mata kita..??, dosa yang 
dilakukan oleh kedua telinga kita..??, dosa-dosa yang 
dilakukan oleh lisan kita..??, dosa-dosa yang dilakukan 
oleh hati kita…??

Sebagai contoh, coba sekarang kita berusaha untuk 
mengingat kembali dosa-dosa yang pernah dilakukan 
oleh lisan kita..??, apakah kita masih ingat siapa saja 
yang pernah kita ghibahi..??, siapa saja yang pernah 
kita sakiti hatinya dengan perkataan kita…??. Tentu 
kebanyakannya telah kita lupakan.

Belum lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan 
dengan hati kita..?? Bukankah takabbur, hasad, 
berburuk sangka juga merupakan dosa…??

Jika perkaranya demikian…bahwasanya tidak satu 
amalanpun yang kita yakini kita lakukan ikhlas karena 
Allah…dan tidak satu amalanpun yang ikhlas kita 
lakukan lantas kita yakin pasti diterima oleh Allah 
karena selamat dari hal-hal yang merusaknya…, maka 
apakah yang bisa kita banggakan untuk bisa ujub 
di hadapan Allah dan merasa lebih baik dari orang 
lain…???.
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Peduli Muslim
Berkhidmat 
Melayani Umat

Peduli Muslim merupakan salah satu 
divisi di bawah Yayasan Pendidikan 
Islam Al-Atsari (YPIA) Yogyakarta 

yang menangani masalah sosial kemanusiaan. 
Pada awalnya, YPIA memfokuskan 
kegiatannya di bidang dakwah mahasiswa dan 
pembinaan umat. 
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Dalam hal dakwah mahasiswa, 
kegiatan YPIA diwujudkan dalam 
bentuk pengadaan kursus bahasa 
arab dasar, kajian islam intensif, dan 
perintisan pondok pesantren mahasiswa. 
Adapun pembinaan umat secara 
umum, diwujudkan dalam bentuk 
penyebaran buletin dakwah At-Tauhid, 
pengelolaan situs dakwah muslim.or.id 
dan muslimah.or.id, pengadaan radio 

muslim melalui jalur internet dengan alamat radiomuslim.com dan 
penyelenggaraan kajian umum bulanan.

Seiring waktu berjalan, YPIA membuka donasi kasuistik pada 
momen-momen musibah yang menimpa kaum muslmin, seperti 
Gempa Padang, Tragedi Penyerangan Syi’ah di Dammaj, Agresi Bani 
Israel di Gaza tahun 2009, dan bencana alam Gunung Merapi 2010.

Setelah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kasuistik tersebut, 
terbesit pikiran di antara para pengurus yayasan untuk membuat divisi 
khusus kemanusiaan yang permanen, agar pengelolaan donasi untuk 
membantu meringankan beban kaum muslimin yang tertimpa musibah 
menjadi lebih tertata, terencana, dan profesional.

Untuk itulah Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari membentuk divisi 
baru, Divisi Sosial Kemanusiaan, dengan nama Peduli Muslim.

Aktivitas Peduli Muslim, dimulai dari pembuatan akun page 
facebook, yang kemudian dilaunching 
ke publik pada 12 Januari 2013. Dengan 
hanya bermodal facebook tersebut, ternyata 
antusias kaum muslimin demikian besar 
dengan memberikan bantuan berupa 
donasi. Kemudian, pada 16 Maret 2013 
mulai diposting case pertama di situs 
pedulimuslim.com. Sejak saat itu, kegiatan 
dan program Peduli Muslim semakin 
bertambah.

Dalam jangka waktu empat bulan sejak mulai 
berdirinya, Peduli Muslim telah melakukan berbagai 
program sosial, yaitu:

•	 Santunan	kepada	warga	miskin	
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•	 Bantuan	pembiayaan	rumah	sakit	bagi	
warga miskin yang terkena musibah

•	 Bantuan	pelunasan	hutang	janda	yang	
terilit hutang

•	 Santunan	kepada	muallaf
•	 Bantuan	pemberian	modal	kepada	warga	

kurang mampu untuk pengembangan usaha 
produktif

•	 Santunan	kepada	anak-anak	yatim	di	
lereng Merapi

•	 Pengadaan	layanan	kesehatan	gratis	di	
lereng merapi dan desa miskin di Gunungkidul

•	 Bantuan	pengadaan	kamar	mandi	dan	WC	
bersama untuk warga korban erupsi merapi di 
Kepuharjo

•	 Pengiriman	relawan	kemanusiaan	ke	
Palestina dan Suriah, bekerjasama dengan Radio 
Rodja Cileungsi.

•	 Pemberian	beasiswa	pendidikan	bagi	
pelajar kurang mampu

Untuk kegiatan Layanan Kesehatan Gratis, 
insya Allah akan dirutinkan setiap dua bulan 
sekali, dengan sasaran lokasi yang minim akses 
kesehatan. Dalam kegiatan di Gunungkidul 
5 Mei 2013 yang lalu, tingkat antusiasme 
warga demikian besar. Ada sekitar tujuh puluh 
orang laki-laki dan lebih dari dua ratus orang 
perempuan yang mengikuti kegiatan ini. 

Ke depannya, Peduli Muslim akan 
terus mengembangkan diri, mulai 
dari pengembangan SDM dan 

pengembangan program-program. Dengan 
bekerjasama dengan relawan para dokter dan 
mahasiswa kedokteran UGM, kegiatan layanan 
kesehatan akan terus dirutinkan, dievaluasi, 
dan dikembangkan menjadi lebih baik. Sesuai 

Kaum muslimin 
yang ingin 

berpartisipasi 
mengembangkan kegiatan 
Peduli Muslim, terbuka 
kesempatan dengan 
menyalurkan donasinya ke 
rekening berikut:

Bank BNI 
Syariah Yogyakarta, 
no. rekening 
0293.191.838 a.n. 
Peduli Muslim YPIA. 
Untuk transfer dari luar 
negeri, gunakan kode bank: 
BNINIDJA.

Untuk mempermudah 
Peduli Muslim dalam 
melakukan pencatatan 
dan  menyusun alokasi 
penyaluran, mohon setiap 
setelah mengirimkan 
donasi, agar menyampaikan 
konfirmasi via sms ke 
nomor +628.961.546.4449 
(Muhammad Iqbal) 
atau ke email: donasi@
pedulimuslim.com. 
Informasi lebih lengkap 
tentang peduli muslim bisa 
dilihat di 

www.pedulimuslim.com.
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Donasi 
Penerbitan 
Buku Gratis

Anda ingin mendapatkan pahala berlimpah?
Cukup dengan Rp 50.000,00 Anda sudah bisa 

mendakwahi 25 orang untuk pencetakan buku 
GRATIS Tuntunan Bersuci dan Shalat Bagi Orang 
Sakit.

Sungguh memprihatinkan, tatkala musibah sakit yang 
menimpa sebagian kaum muslimin, diperberat dengan 
musibah yang lebih berat lagi, yakni meninggalkan 
kewajiban shalat. Hal ini banyak ditemui pada pasien 
yang sedang rawat inap di rumah sakit. Tidak sedikit 
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pula yang masih keliru ketika hendak 
bersuci dan shalat dalam kondisi sakit.

Berangkat dari fenomena di atas, 
diperlukan edukasi tentang tuntunan 
bersuci dan shalat bagi orang sakit. Di 
antaranya adalah dengan pembagian 
buku gratis.

Setelah sukes mecetak dan 
menyebarkan 2000 buku gratis ke 
berbagai daerah di Indonesia, Insya 
Allah Tim Majalah Kesehatan 
Muslim  akan mencetak kembali 
sebanyak 5.000 buku. Estimasi 
dana yang diperlukan adalah Rp 
10.000.000,00

Semakin banyak donasi yang Anda 
berikan, semakin banyak orang  sakit 
yang  Anda dakwahi.

Bagi kaum muslimin yang berminat 
menyisihkan hartanya untuk 
membantu penerbitan buku gratis 
ini bisa mentransfer ke no rekening 
berikut :

BNI SYARIAH 0297743582 (kode 
bank: 009)

Atas nama : ADIKA MIANOKI
Bagi donatur yang telah 

mentransfer, diharapakan untuk 
konfirmasi ke No HP 089691415115 

Bagi kaum 
muslimin yang 
berminat menyisihkan 
hartanya untuk membantu 
penerbitan leaflet gratis 
ini bisa mentransfer ke no 
rekening berikut :

BNI SYARIAH 
0297743582
Kode Bank : 009
Atas nama : 
ADIKA MIANOKI

Bagi donatur yang telah 
mentransfer, diharapakan 
untuk konfirmasi ke No 
HP 089691415115dengan 
format : nama#rek 
asal#jumlah#bukugratis

dengan format : nama#rek 
asal#jumlah#buku gratis.
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Contoh : ahmad#bni#1.000.000#buku gratis
Selain donasi di atas, kami juga membuka donasi umum 

yang digunakan untuk operasional kegiatan Majalah 
Kesehatan Muslim.

Allah Ta’ala berfirman,
َلٍة ِمَئُة َ�َتْت َسْ�َع َسَناِ�َل ِف ُكلِّ ُسْن�بُ ْنِفُقوَن َأْموَاَلُْم ِف َسِ�يِل اللَِّه َكَمَثِل َح�ٍَّة أَ�بْ  َمَثُل الَِّذيَن يبُ

َح�ٍَّة وَاللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء وَاللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 261)

Semoga Allah Ta’ala membalas amal kaum muslimin 
sekalian, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya 
yang ikhlas dalam mengharap wajah-Nya

Redaksi

Silahkan like page Majalah Kesehehatan Muslim 
dan 

add PIN BB Kesehatan Muslim : 32356208
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dewasa diberikan tetes mata. Jika konjungtivitis disebabkan oleh virus, 
maka antibiotik tidak dapat menyembuhkannya. Jika penyakit mata 
tersebut disebabkan oleh alergi atau benda asing, dokter akan menganjurkan 
penggunaan tetes mata khusus untuk menghilangkan gejala alergi. 

Penyakit mata merah yang parah dan dibiarkan saja tanpa penanganan 
yang tepat bisa menimbulkan komplikasi berupa keratitis atau peradangan 
pada kornea mata. Jika hal ini terjadi, pengobatannya menjadi lebih sulit dan 
lama.

Bagaimana Penanganan Konjungtivitis?
  Hendaknya anak yang menderita konjungtivitis banyak beristirahat 

dan tidak beraktivitas di luar rumah.
  Percikkan air hangat untuk menghilangkan rasa gatal. 
  Kompres mata dengan air dingin atau bongkahan es batu ntuk 

mengurangi pembengkakan pada mata.
  Orang tua bisa membersihkan mata secara hati-hati dengan lap atau 

kapas serta air hangat untuk membersihkan belekan yang terbentuk di ujung 
mata. 

  Jika penyebabnya bakteri, gunakan obat tetes mata atau salep 
antibiotika sesuai resep dokter. Bersihkan tangan sebelum meneteskan obat 
tetes mata atau mengoleskan salep ke mata anak supaya tidak memperparah 
iritasi.

Cegah Penularan pada Orang Sekitar
  Handuk dan lap yang telah digunakan harus langsung dicuci sehingga 

infeksi tidak menyebar ke anggota keluarga yang lain.
  Sering mencuci tangan dengan air hangat dan sabun atau cairan 

desinfektan.
  Hindari melakukan kontak langsung dengan penderita, apalagi 

menyentuh atau menggunakan barang-barang pribadi milik penderita. 
Namun demikian, sekedar menatap mata atau mengobrol tidak menularkan 
konjungtivitis.

  Jangan menggunakan obat tetes mata atau salep secara bersama-sama.

Lanjutan.......
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PAROTITIS 
(Gondongan)
Mengenal  Parotitis atau 
Gondongan

Penyakit gondongan adalah 
penyakit akibat infeksi virus yang 
sangat menular. Virus paramyxovirus 
menyerang kelenjar ludah (parotis) di 
antara telinga dan rahang sehingga 
menimbulkan pembengkakan pada 
leher bagian atas atau pipi bagian 
bawah. Penyakit ini sering dialami oleh 
anak usia 2-12 tahun. 

Penyebaran virus dapat terjadi 
melalui kontak langsung dan percikan 
ludah. Maka dari itu, tak heran jika 
penyebarannya sangat cepat terjadi 
di suatu daerah tertentu. Pemukiman 
padat penduduk, sekolah, pondok 
pesantren, asrama, dan tempat 
penitipan anak merupakan tempat 
yang paling rentan terjadi penyebaran 
penyakit gondongan. 

Tak Sekedar Pipi Bengkak
Pada tahap awal, penderita 

mengalami gejala demam (1-2 hari), 
sakit kepala, nyeri otot, kehilangan 
nafsu makan, nyeri rahang bagian 
belakang saat mengunyah dan 
adakalanya disertai kaku rahang 
(sulit membuka mulut). Selanjutnya 
terjadi pembengkakan di bawah 
telinga (parotis) yang diawali dengan 
pembengkakan salah satu sisi kelenjar 
kemudian kedua kelenjar membengkak. 
Kelenjar-kelenjar di bawah dagu juga 

bisa menjadi lebih besar dan membengkak. 
Pembengkakan biasanya terjadi sekitar 
3 hari kemudian berangsur mengempis. 
Gejala ini sangat bervariasi dan tidak selalu 
dialami secara lengkap oleh penderita

Bagaimana Penanganan 
Gondongan?

Penyakit gondongan termasuk 
penyakit yang dapat sembuh sendiri 
tanpa pengobatan. Penyakit gondongan 
disebabkan oleh virus sehingga tidak 
membutuhkan antibiotik dalam 
pengobatannya. Penderita gondongan 
hanya memerlukan istirahat cukup dan 
nutrisi yang bergizi untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh. Jika diperlukan, boleh 
diberikan obat penurun panas dan anti 
nyeri, tergantung gejala yang muncul. 
Sebaiknya penderita menghindari makanan 
asam supaya tidak bertambah nyerinya.  
Selain itu, diberikan makanan lunak 
untuk memudahkan pengunyahan, seperti 
bubur dengan lauk yang empuk sehingga 
meringankan proses pengunyahan.

PENUTUP 
Demikianlah penjelasan tentang 

beberapa penyakit infeksi virus yang mudah 
menular pada anak-anak. Hendaknya kita 
senantiasa menghindarkan anak-anak kita 
dari berbagai macam penyakit di sekitarnya, 
yaitu dengan menempuh ikhtiar yang tidak 
bertentangan dengan syariat dan tentunya 
dengan selalu mendo’akan mereka supaya 
terhindar dari penyakit. Dengan badan 
yang sehat, biidznillah (dengan izin Allah), 
maka seorang anak akan lebih leluasa dalam 
belajar dan mengembangkan dirinya. 


