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Menjadi Ayah Teladan 

erbicara mengenai sosok ayah tak kan bisa terlepas dari keteladanan Luqman dalam 

mendidik anaknya, begitu mulianya keteladanan yang telah ia lakukan hingga 

Allah mengabadikan nasihatnya kepada sang anak dalam Al Qur‟an Surat Luqman 

ayat ke-13, “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar’.” 

Tidak hanya sampai di situ, bahkan di ayat ke-16 hingga 19 Allah kembali mengabadikan 

nasihat Luqman kepada anaknya, “(Luqman berkata): ‘Hai anakku, sesungguhnya jika ada 

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam 

bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha 

Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 

manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-

buruk suara ialah suara keledai.” 

Subhanallaah! Begitu mulianya Allah dalam memberikan contoh nyata untuk para ayah 

maupun calon ayah dalam mendidik anak. Jauh berabad-abad sebelum buku-buku parenting 

marak ditulis oleh para penulis buku kontemporer. Spirit menjadi seorang ayah bukanlah 

spirit materialistik namun spirit ruhiyah, maknawiyah, ilahiyah, mengEsakan Allah sebagai 

Dzat Tertinggi. Bagaimana seorang ayah mampu mentransformasikan nilai-nilai ketuhanan 

kepada anaknya dituturkan indah oleh Allah dalam Al Qur‟an.  

Mentransformasikan nilai-nilai ketuhanan, merupakan tugas berat yang diemban seorang 

ayah. Mengapa? Tak cukup hanya dengan sekedar nasihat di bibir, namun lebih dari itu, 

seorang ayah harus bisa memberikan keteladanan yang nyata. Keteladanan seorang ayah akan 

sangat jauh lebih membekas di lubuk sanubari putranya daripada hanya sekedar nasihat yang 

berhenti di ujung lidah. 

Ketika anak kita melihat ayahnya melakukan perbuatan tercela yang dilarangnya sendiri 

tentu akan menciptakan „vaksin‟ nasihat pada diri anak kita. Misalkan, sebagai seorang ayah 
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kita senantiasa menasihati anak kita agar rajin shalat fardlu berjama‟ah di masjid, namun di 

sisi lain kita sendiri malah asyik membaca koran atau menyaksikan siaran televisi saat adzan 

berkumandang. Kontradiksi pada pikiran anak kita akan menjadi sebuah keniscayaan jika hal 

itu terjadi. „Kata ayah kalau dengar adzan langsung ambil air wudlu lalu pergi ke masjid, tapi 

ayah kok malah nonton televisi?‟ mungkin demikain kalimat yang terlontar dari mulut mungil 

anak kita ketika melihat perilaku ayahnya yang tak konsisten. Apalagi, seorang anak memiliki 

kepekaan yang lebih dibandingkan orang dewasa. Dunianya yang masih sangat terbatas oleh 

ruang dan waktu membuat sosok kita sebagai seorang ayah menjadi sorotan. Bak seorang 

slebritis yang selalu diperhatikan gerak-geriknya oleh para fansnya. Sedari gaya rambutnya, 

model bajunya, model celananya, sepatunya, cara berjalannya, cara berbicaranya, cara 

bertegur sapa, cara menasihatinya, dan sebagainya akan terekam. Anak kita ibarat kamera 

CCTV yang merekam setiap detil kejadian yang ia lihat pada sosok ayahnya. Maka memberi 

teladan adalah jauh lebih penting daripada sekedar nasihat lisan. 

 

Ayah tidak memberitahuku bagaimana cara untuk hidup; dia hidup 

dan membiarkan aku melihat bagaimana dia melakukannya. 

(Clarace Budington Kellad) 

 

Menjadi seorang suami artinya mengondisikan diri sebagai pemimpin sekaligus panutan 

bagi istri, anak, dan keluarga lainnya. Kesiapan menjadi suami harus satu paket dengan 

kesiapan menjadi seorang ayah. Tanpa kesiapan menjadi seorang ayah, akan memunculkan 

ego sektoral suami-istri, seolah ayah hanya bertugas mencari nafkah dan ibulah yang harus 

mendidik anaknya. Maka tidak berlebihan ketika saya pernah mendengar seorang ustadz yang 

memberikan nasihat kepada kaum hawa, “Carilah suami yang siap menjadi ayah bagi anak-

anakmu kelak.”  

Pendidikan keluarga merupakan lingkaran terkecil hirearki pendidikan sebuah peradaban. 

Jika pendidikan di dalam sebuah keluarga mengalami kegagalan, maka tak layak seorang ayah 

berharap lebih banyak terhadap pendidikan formal. Bisa jadi anak yang memiliki kecerdasan 

akal yang mumpuni justru menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya. Ayah yang egois, 

yang sibuk dengan dunianya sendiri tak kan bisa berharap banyak pada institusi pendidikan 

formal untuk membentuk kepribadian anaknya. Pendidikan pertama dan utama bagi seorang 

anak adalah di keluargnya. 
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Saya ingin menjadi seorang suami yang bisa menjadi cermin jernih bagi istri saya nanti 

dan juga menjadi seorang ayah yang bisa menjadi cermin jernih bagi anak-anak saya nanti. 

Membekali anak-anak saya dengan keteladanan, kasih sayang, dan iman. Maknawiyah yang 

kuat menjadi prioritas utama dalam mengarahkan tumbuh kembang kepribadian anak. Oleh 

karenanya memperbaiki kualitas maknawiyah diri menjadi sangat vital sebelum memutuskan 

untuk menjadi seorang suami (dan seorang ayah). Bukankah Rasulullah selalu mewanti-wanti 

kepada setiap ayah untuk memperhatikan pendidikan anaknya? Karena kegagalan mendidik 

anak itu artinya bumerang bagi kedua orang tuanya. Anak yang durhaka kepada Allah bisa 

membuat kedua orangtuanya masuk ke dalam pedihnya siksa neraka, sementara anak yang 

sholih dan sholihah akan menjadi gerbang orangtuanya untuk masuk surga. 

Peran ayah tak akan bisa sukses jika tak disokong oleh sang ibu. Mendidik anak bukanlah 

tugas parsial ayah atau ibu. Mendidik anak merupakan tugas kolaboratif ayah dan ibu yang 

bahu membahu memberikan pencerahan serta keteladanan bagi anak-anaknya. Memosisikan 

diri di hasapan anaknya sebagai sahabat yang rela berbagi suka dan duka. Menjadikan dirinya 

sebagai seorang teman yang sukarela mendengarkan keluh kesah dan kegundahan anaknya. 

Memberikan belaian lembut, membisikkan nasihat-nasihat berbobot yang membangkitkan ruh 

sang anak dengan penuh kasih sayang. „Nak, jangan sekutukan Allah, tegakkanlah shalat..‟ 

Allahua’lam.. 

**) Dengan membaca buku „Menjadi Ayah ternyata Asyik Juga Ya‟ saya berharap bisa 

lebih dini dalam membekali diri sebagai ayah prestatif yang menikmati perannya. Semakin 

berat peran yang kita emban bukan berarti kita mengurangi beban yang kita pikul, akan tetapi 

mengokohkan pundak kita agar kuat memikul peran-peran besar yang dipikulkan pada pundak 

kita. Jika bukan kita, siapa yang akan membangun peradaban madani? 

Buku adalah jendela ilmu yang memangkas durasi waktu dalam mengarungi samudera 

hikmah. Saya berharap bisa memetik hikmah dari pengalaman Ayah Edy sang penulis buku 

meskipun saya belum mengalami dan merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. 

Dengan buku tersebut, memungkinkan wawasan menjadi ayah yang asyik bisa saya serap 

seawal mungkin sebelum terlambat terlampau jauh  


