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Muslimah Quality Time (MUQTI) adalah kajian talkshaw kemuslimahan yang 

diadakan oleh departemen Kemuslimahan LDK SALIM UNJ di setiap bulan pada pekan ke-4. 

Berdasarkan situasi saat ini yaitu terjadinya pandemic Covid-19, sehingga kami tidak bisa 

menyelenggarakan kegiatan yang bertatap muka dan mengumpulkan orang banyak. Sehingga 

kami putuskan untuk mengadakan di grup telegram.  

Kajian diawali oleh pembukaan MC pada pukul 19.45 WIB yang dilanjutkan dengan 

Talkshaw sampai pukul 22.42 WIB lalu sesi Tanya Jawab dan penutup sampai 22.59 WIB. 

Alhamdulillah ada 299 peserta yang mengikuti kajian ini. berikut adalah catatan rekaman 

Talkshaw MUQTI #1, semoga bisa bermanfaat bagi pembaca  

 

Muqaddimah 

Ka Nurul : 

“Ada Surga di Rumahmu”. Kalimat ini akan menjadi sangat berarti bagi orang-orang 

yang tau kalau di rumahnya itu ternyata ada Surga. Tapi kalimat ini akan menjadi biasa saja 

bagi orang-orang yang ternyata abai dan akhirnya tidak tahu kalau di dalam rumahnya sendiri 

itu ternyata ada Surga.  

Kita sebagai muslimah, punya 3 fase penting dalam hidup, yang ketiganya punya 

kunci Surganya masing-masing. Ketiga fase itu adalah kita sebagai Muslimah Shalihah alias 

single lillah, yang kedua Istri Shalihah yang taat sama suami dan yg terakhir adalah Ibu 

yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita kelak. 

Nah malam ini, bahasan kita akan membedah kunci fase hidup kita yang pertama 

yaitu Menjadi Muslimah Shalihah yg menemukan kunci Surga dari rumahnya. 

 

 

 

 



 Bagaimanakah kondisi para muslimah saat ini dalam hal interaksi dengan 

kedua orang tua mereka? 

 

Ka Nurul : 

Seperti kita ketahui bersama bahwa kedua orang tua kita di rumah merupakan ladang 

besar untuk meraih pahala kita di rumah. Terkhsusus bagi yang belum menikah. Ladang 

pahala muslimah sebelum menikah itu ya kedua orang tuanya. Ketika kedua org tua sudah 

ridho atas kita in syaa Allah akan Allah hujani keberkahan dalam hidup ini. 

Tapi sayangnya kita masih banyak temukan, adanya interaksi-interaksi yang tidak 

semestinya dilakukan kepada kedua orang tua, khususnya bagi anak-anak muda yang sibuk 

sekolah, kuliah, kerja misalnya. Sehingga sampai lupa bahwa ada org tua yang menunggu di 

rumah. 

3 hal yang mungkin bisa menjadi evaluasi bersama bagi kita, terkadang masih ada 

pandangan yang menganggap orang tua adalah hanya atm berjalan. Yang kedua kadang 

masih ada yg abai dengan tutur kata dan sikap, asyik aja dengan dunianya sehingga lupa 

untuk melembutkan kata dan memasang telinga ketika orang tua sedang membutuhkan kita. 

Dan yg terakhir ada juga kondisi yang menganggap orang tua sebagai penghalang bagi 

seorang muslimah untuk berubah menjadi lebih baik. Contohnya gini nih, ah ngapain gue 

belajar ngaji, ortu gue aja ga pernah ngajarin gue ngaji. 

Nah ketiga hal di atas adalah contoh kecil dari mungkin banyaknya kasus-kasus yang 

terjadi di sekitar kita saat ini 

 

Ka Nabila : 

Sebelum hubungan dengan orangtua, muslimah masa kini dihadapkan oleh perubahan 

masa, dan fitnah yg luarbiasa. Ujiannya dimasa kini adalah ujian media. Mau itu media sosial, 

atau media nyata. Misal, bermula dari media sosial, keinginan dan gaya hidup muslimah 

berubah. Tidak ingin menyalahkan media sosial, tapi begitula nyatanya. Kita belum bijak dan 

dewasa menggunakannya. Alih-alih untuk bermanfaat, tapi malah diri kita terikat. Salahsatu 

efeknya, jauh kelekatan dengan orangtua. Sibuk dengan media sosial, malah sibuk juga 

dengan pencitraan diri. Belum lagi, keinginan yg banyak tidak terkontrol. Media sosial, ada 

baiknya juga. Membuat para muslimah jadi semangat berkarya, jadi semangat untuk menjadi 

manfaat.  

Yang jadi ujiannya adalah, muslimah zaman lupa dengan ornagtuanya tapi ingat-

ingat sama masa sendirinya, maksdnya ingin cepet nikah hehe. Terlalu sibuk merutuki 

masa sendiri, sibuk organisasi, sibuk aktualisasi diri, tapi semoga tidak lupa mendoakan 

orangtua yaaa.  

 

 

 

 



 Hal-hal apa saja sih kak yang sekiranya bisa membuat orang tua kita bahagia? 

Walaupun dengan segala kondisi yang ada, muslimah dengan segudang 

aktivitasnya. Apa yg setidaknya bisa dilakukan nih kaa? 

 

Ka Nabila : 

Banyak orangtua, pun anak anaknya berfikir bahwa berbakti kepada ornagtua adalah 

dengan harta. Padahal itu hanya satu dari sekian cara.  

Berbakti pada ibu dan bapak, yang utama adalah : 

1. Mendoakannya 

2. Berperilaku baik dan hanif kepada mereka 

3. Menemani mereka dengan sabar, terlebih ketika mereka membutuhkan kita.  

Itu sederhananya.  

Sebab, banyak orangtua yang nyatanya merasa sendiri di dunia, dan sengsara di 

akhirat sebab tak dapat doa. Dan doa yg dikabulkan hanyalah dari anak yg shalih/ah. 

Sudahkah kita? Itu masalahnya. 

Melihat muslimah sekarang, dekat dengan teman lelaki, padahal ia meskipun dia 

doakan kita, jalan utama dikabulnya doa hanyalah doa Ibu kita. Kongkow kesana kemari, 

padahal meski lelah ayah bekerja, ia akan senang bercengkrama dengan kita. Seorang Ayah 

dan Ibu, tidak akan mempermasalahkan harta, karena mereka hanya ingin berkumpul di surga. 

Maka, bakti utama anak kepada mereka adalah doa. 

 

Ka Nurul : 

Sebenernya membahagiakan orang tua itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. 

Tidak perlu modal materi, hanya perlu modal niat terpatri yang tak gampang digoyah. 

Beberapa hal yang Allah sampaikan kepada kita adalah dengan:  

1. Melembutkan perkataan 

Jangan sampai akhirnya kita menggunakan kata-kata yang ternyata itu melukai hati 

keduanya. Kata Allah "wa qullahumaa qawlan kariimaa" ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia, perkataan yang membahagiakan dan membesarkan hati... Karena lisan 

adalah terjemahan hati, saat kita sudah mengaku beriman dan tunduk pada Allah, maka mari 

terjemahkan dengan melembutkan kata kita kepada mereka berdua...  

2. Sikapnya mesti sopan 

Kata Allah " Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan" Lalu doakan mereka. 

3. Taat dan Akrab 

Dua hal yang tampak bersebrangan namun sejatinya berkelindan. Taat kepada orang 

tua adalah taat yang membuat kita menjadi akrab. Maka komunikasi menjadi kunci utama 

disini. Bagaimana kita bisa menyampaikan maksud hati tanpa menggurui 



4. Tetap berbakti setelah beliau berdua tidak ada  

Dengan terus mendoakan dan menjadi tabungan anak shalihah yang doanya mengalir 

dan menyambung silaturrhim dengan kerabat keduanya. 

 

 Dan seperti kita ketahui bersama banyak ya kisah2 teladan tentang berbakti 

kepada orang tua. Kalau dari pandangan Ka Nurul kisah inspiratif siapakah 

yang sangat patut kita contoh nihh? 

 

Ka Nurul : 

Temen-temen pernah denger kisah Uwais Al Qarni?? Seorang pemuda dari Yaman yg 

Rasul kabarkan kepada para sahabat sebagai penduduk langit karena baktinya kepada ibunda 

tercinta. Beliau mengabulkan cita-cita sang ibunda untuk mengerjakan Haji dengan 

digendong dari Yaman menuju Madinah.. 

Sebuah perjalanan yang tidak mudah. karena keterbatasan materi, maka beliau 

putuskan untuk melatih otot beliau menggendong lembu setiap hari agar otot2nya menjadi 

kuat ketika nanti tiba masanya berangkat haji. Banyak yang meneriakinya gila.. Namun, 

tekatnya ini menghantarkannya menjadi penduduk langit bahkan kabarnya sampai sebelum 

beliau menghadap Allah. 

In syaa Allah... kita semua punya kesempatan yang sama untuk berjuang berbuat baik 

kepada kedua org tua kita kann??? ayooo siapa yg mau ???? 

Tapi pasti kalo kita hanya hobi rebahan, bagaimana akan menjadi Uwais Al Qarni 

selanjutnya. 

#AyoStopRebahan 

 

 Hikmah apa nih Ka Nabila yang bisa kita petik ketika kita sebagai muslimah 

sudah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadikan kedua orang tua 

dirumah sebagai ladang surga kita... 

 

Ka Nabila : 

1. Hidup lebih bermakna, tenang. Kenapa? Karena ada cinta antara anak dan orangtua. 

Saling mendoakan jadinya. Anak ingat orangtua, ingat pula dengan Allah. Dekat dengan 

Allah. Bahwa Allah-lah yang memberikan mereka. Allah yang memberikan anak, Allah pula 

yang memberikan orangtua. Anak yg menjadi wasilah ibadah, mengasah sabar dan ilmu, 

ladang jihad.  

2. Langkah jadi mudah dan tidak perlu takut memilih langkah. Sebab akan ada selalu yg 

mendukung dan menemani. Dosa dan nakalnya anak, entah kenapa mudah sekali dilupakan 

orangtua. Malah ditanya, mau makan apa? Udah makan belum? Ayo kita shalat. Kamu baik-

baik saja?  

3. Akan selalu ada teman saat dunia meninggalkan kita. Saat semua orang menilai buruk 

kita, namun ada orangtua yang pasti disisi kita.  



4. Orangtua itu, Ibu bagaikan malaikat dan malam yang memeluk kita. Malaikat, ia 

melihat buruk dan nakal kita, tapi malah menolong kita. Yang paling tahu rapor kita di rumah 

dan akhlak kita, tapi sekian banyak itu masih saja ia tutupi. Ia pula bagaikan malam, sejak 

dalam rahim, gelap gulita. Tapi dalam gelap, kok kita malah merasa tenang dan nyaman. Saat 

ibu sedih, kita ikutan juga. Padahal belum bertemu. Saat keluar dari rahim, kita menangis 

sebab rasa dingin. Kemudian air susu itu hangatkan kita. Ayah, adalah bagaikan ayat Allah 

dimuka bumi. Ia tunjukkan jalan dan bimbingan. Meski kadang keras tak banyak kata, justru 

itu yang khasnya dari ia. Malah lekat diingatan kita. 

Kisah selain Uwais Al Qarni, adalah Usamah bin Zaid. Putra Zaid Bin Haritsah 

anak angkat Nabi, yang menikah dengan Ummu Aiman, setelah sebelumnya menikah dengan 

Zainab Binti Jahsy. Usamah 17 tahun sudah jadi panglima perang. Pada masa khalifah 

Utsman Bin Affan, harga pokok kurma melonjak mahal, seharga misal seribu dinar. Ummu 

Aiman, ibundanya menghendaki kurma tersebut. Bergegas ia, menebang sebatang pohon 

kurma. Ia kemudian mencabut bagian pangkal kurma yang berwarna putih, berlemak dan 

biasa dimakan dengan madu. Lalu ia memberikan bagian tersebut kepada ibunya. Orang-

orang lantas bertanya keheranan. "Usamah apa yang engkau lakukan? padahal engkau tahu 

pokok kurma kini harganya menjadi seribu dirham." Usamah dengan amat ringan menjawab, 

"Ibuku menghendakinya. Setiap ibuku menginginkan sesuatu yang mampu kudapatkan, aku 

pasti memberikannya." 

Selain itu, ada Muhammad bin Munkadir. Saudara Umar bin Khattab. Disaat Umar 

memilih tenggelam syahdu dalam shalat, ia memilih malamnya hangat lekat memijit ibunya. 

 

Sesi Tanya Jawab. 

1. Saya jadi ingin tanya juga nih.. Boleh mungkin untuk kak nabilah dan kak 

nurul.. Kaa, bagaimana membangun hubungan yang baik kepada kedua orang 

tua kita yang sudah berpisah tidak satu rumah atau mungkin hanya tersisa 

salah satu nya saja?? 

 

Ka Nurul : 

Subhanallah tentu ini adalah kondisi yang sulit untuk muslimah ya... Tapi 

tentu saja kita tetap harus berbuat baik pada keduanya. Tetap menunaikan hak2 

mereka walaupun sudah tidak satu rumah lagi. Tetap berlemah lembut pada keduanya, 

akrab kepada keduanya, mendoakan kebaikan untuk keduanya dan membangun 

komunikasi yang baik menjadi kunci utama..  

Dulu di zaman Rasulullah Asma' binti abu bakar didatangi ibundanya yg 

masih kafir. Lalu bertanya kepada Rasulullah, bolehkah aku menemui bundaku untuk 

melepas rindu.. Kata Rasulullah temuilah... Artinya, ada hak org tua yg harus terus 

kita tunaikan apapun kondisinya.. allahu a'lam 

Hubungan dengan kedua orang tua bukanlah hubungan timbal balik. Jika org 

tua baik, maka kita pun baik. Tetapi ini adalah kewajiban yg harus dijalankan setiap 

muslim, apapun kondisinya. Bahkan ketika beliau berdua dalam kondisi sudah lanjut 

usia, saat pendengaran sudah tidak setajam saat beliau muda, maka yg harus kita 

lakukan bukan mengeraskan suara, tapi makin mendekatkan mulut kita pada 

telinganya adalah tentu lebih baik 

 

 

  



Ka Nabila : 

Mungkin akan sedikit awkward yaa. Tapi nikmati saja. Itu tandanya, ada 

kelekatan antara anak, ibu, dan ayah. Bagi jatah waktu membersamai mereka. 

Diskusikan kapan waktunya. Apa yg diharapkan mereka. Kecuali, jika salahsatunya 

tidak menghendaki pertemuan, maka bakti kita bisa dengan doa.  

Berbakti kepada kedua orangtua termasuk didalamnya, adalah berlaku baik 

dan jalin silaturahim dengan kerabat mereka. Jangan lupa ya. Jangan putuskan talinya 

juga. Jika ada masalah antara mereka, kita lebih baik diam hingga salahsatu mereka 

bicara. Berbakti kepada ornagtua yang berpisah bukan hal mudah, karena terkadang 

ada trauma. Oleh karena itu, anak harus mengobati traumanya sebelum bakti kepada 

mereka. Kadangkala ada rasa benci, kecewa dan sejenisnya, tapi bagakmana pun 

mereka tetap orangtua. Allah perintahkan kita bakti pada mereka. 

 

2. Bismillah izin bertanya kak,  

Lalu bagaimana sih kak, cara kita menyeimbangkan antara berbakti kpd org 

tua dengan kewajiban kita sebagai seorang kakak yg harus mendidik adik2 kita.. 

Krn ternyata kalau ada masalah di satu sisi, suka merasa berat kak 

 

Ka Nurul : 

Menyeimbangkan berbakti kepada kedua org tua dan mendidik adik-adik yaa..  

Yang harus didahulukan tentu berbakti kepada kedua org tua terlebih dahulu, sembari 

kita menunaikan hak2 mereka, kita bangun komunikasi yg baik kepada mereka 

tentang keinginan kita membina adik2 kita... In syaa Allah ketika kita sudah berhasil 

mendapatkan kepercayaan dari org tua dan hati mereka, mereka justru akan menjadi 

supporting system kita dalam menjalankan tugas selanjutnya yakni mendidik adik-

adik Bismillah... 

Apalagi untuk adik-adik yang beranjak dewasa ya... Ada peran2 yang tidak 

bisa kita mainkan saat kita one man show... Tapi in syaa Allah ketika kita sudah 

berhasil mengajak kedua org tua kita, ada peran2 yang akan terisi sesuai porsinya... 

 

Ka Nabila : 

Nah sebenarnya dari jawaban ini, orangtua akan bahagia dan bangga. Sebab 

anaknya ingin turut bantu. Saat orangtua minta bakti, sedang adik adik juga 

kebutuhannya harus terpenuhi, kadang itu tanda orangtua rindu saja ingin 

diperhatikan. Sekadar ditanya apa kabar, udah makan? Butuh apa? Sehat? Dan pada 

saat kita bilang dananya cukup hanya untuk adik adik, orangtua bangga ternyata 

anaknya sudah dewasa.  

Terkadang itu hanya modusnya orangta yg ingin dimanja. Tatkala kita bilang 

ingin jaga adik-adik, mereka paham kok insyaAllah. Karena pada fitrahnya, orangtua 

g mau repotin anak tapi mau diperhatikan, dimanja. Bukan materi, tapi hadirnya diri 

kita diantara mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Closing Statement : 

 

Ka Nurul : 

Berbakti kepada kedua orang tua itu sepanjang hayat. Banyaknya teori yang kita miliki pasti 

akan Allah uji, benarkah kita sudah paham arti birrul walidain dan berbuat baik kepada kedua 

orang tua, atau itu hanya teori belaka?  

Maka mari kokohkan niat, dan tancapkan tekad untuk terus mengetuk pintu surga yang ada di 

rumah kita yakni orang tua.  

Salam Berbakti, Salam Tahan Uji. 

 

Ka Nabila : 

Mari kita resapi, hayati ayat Allah Surah Abasa :34-36.  

 

 . يَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيهِ 43

“pada hari tu manusia lari dari saudaranya” 

 

Dalam ayat ini Allah Subhanallahu Wata’ala menggambarkan bagaimana kedahsyatan 

hari kiamat sampai-sampai seseorang akan lari dari orang yang paling dia cintai karena 

saking tidak pedulinya. Allah Subhanallahu Wata’ala mengatakan : 

 

ِه َوأَبِيهِ 43  . َوأُّمِ

“dan dari ibu dan ayahnya” 

 

 . َوَصاِحبَتِِه َوبَنِيهِ 43

“dan dari istri dan anak-anaknya” 

 

Coba bayangkan teman-teman. Kita akan lupa dari Ayah, ibu, pasangan dan anak-

anak dihari itu. Semua sibuk sama amalan sendiri. Sungguh mengerikan jika kita terlupa 

dengan mereka, lalu kita terpisah dari mereka.  

Maka, berbuat baik adalah buah cinta hingga surga membukakan pintunya. Agar cinta 

ibu bapak juga jatuh pada kita, ridha Allah ada pada mereka. Bagaimana mungkin kita bisa 

berkumpul lagi dengan mereka jika tidak Allah berikah ridhaNya?  

Ridhallah fii ridha waalidayn. Seberat apapun, maka lakukan itu karena ibadah, 

menggapa ridha Allah. Karena tujuang kita, adalah rahmatNya dan berkumpul lagi di surga.  

Tidak terpisah, dan tidak pula saling menertawakan masing-masing. Sebab jika saat 

kita terpisah, yang satu di surga satu di neraka, sama sekali tidak ada yg bisa menyelamatkan, 

meski itu ikatan anak dan ibu. Ayah dengan anak, suami dan istri. (Al-A’raf:44-50) 

Mari mengejar ridha Allah. 


