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Ramadan Sebagai Madrasah Keluarga
O leh  S iti N o o rd jan n ah  D jo h an tin i*

Alhamdulillah, kita telah menjalankan ibadah puasa 
Ramadan dan ibadah lainnya masuk hari ke sepuluh. Kaum 
muslim patut bersyukur karena masih diberikan kenikmatan 
berupa .kesempatan yang luar biasa untuk menjalankan 
ibadah puasa Ramadan. Kita jalankan ibadah puasa Rama
dan dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya sema
ta-mata mengharapkan ridha Allah, sebagai ikhtiar menda
patkan derajat muttaqin sebagaimana'perintah (QS Al- 
Baqarah: 183).

Berpuasa dan beribadah di bulan Ramadhan sesungguh
nya merupakan proses mendidik diri untuk menjadi insan bertaqwa. Jiwa dan tubuh di
didik untuk tahan menderita dari segala godaan duniawi yang dilambangkan menahan 
diri dari makan, minum, dan pemenuhan biologis. Sebulan lamanya proses mendidik 
diri itu berjalan intensif, sehingga terbentuk kebiasaan berperilaku yang utama. Se
muanya berlangsung dalam kehidupan di rumah sebagai basis, sehingga puasa dan 
ibadah Ramadhan dapat disebut sebagai madrasah bagi keluarga yakni tempat atau 
bulan untuk mendidik diri bagi anggota keluarga.

Puasa yang kita jalankan mencerminkan ketaatan kepada Allah, dengan menjalan
kan perintaNya dan menjauhi laranganNya. Selain itu dengan puasa seseorang dapat 
membiasakan mengendalikan hawa nafsu sehingga terhindar dari perilaku kotor, tidak 
terpuji, dan bahkan merugikan orang lain. Begitu banyak pelajaran dan hikmah yang 
dapat kita peroleh pada bulan Ramadan sehingga setiap anggota keluarga ibarat 
bersekolah selama sebulan lamanya untuk mendidik diri menjadi manusia yang dewa
sa dalam bingkai takwa.

Ramadan sebagai madrasah untuk mendidik diri disiplin, semangat, berempati, se
nang berbagi kepada sesama, belajar toleransi, dan saling menghormati. Disiplin ber
tautan dengan motivasi menjadi salah satu kunci keberhasilan manusia dalam menja
lankan tugas kehidupan. Disiplin itulah sebagai ciri orang bertakwa, yang meng
gambarkan pribadi yang selalu waspada dalam hidup agar tetap berbuat positif seba
liknya menjauhi perilaku negatif yang lahir dari kesadaran ruhani yang tinggi.

Selama sebulan di dalam madrasah Ramadan itu setiap anggota keluarga juga 
terus belajar saling ingat-mengingatkan, berbagi tugas, dan saling asah-asuh satu 
sama lain. Selama puasa juga dididik untuk meningkatkan kegiatan yang bersifat keil- 
muaan seperti mengaji dan membaca secara intensif. Kemudian terbentuk rasa kasih 
sayang yang saling memuliakan sehingga dapat dijadikan modal sosial untuk kehidu
pan bermasyarakat dan bernegara. Dari keluarga yang harmonis dan dinamis sebagai 
hasil puasa dan ibadah Ramadan akan terbentuk kehidupan masyarakat dan bangsa 
yang bersatu saling peduli, menghormati, dan memuliakan.lnilah hikmah penuh berkah 
dari Ramadan.

Madrasah Ramadan bagi keluarga diharapkan berkelanjutan pada bulan pasca 
Ramadan, yang mencerminkan perilaku mulia bagi setiap muslim dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari khususnya dalam membangun keadaban publik yang ditandai 
oleh sikap yang menunjukkan akhlak utama. Bersamaan dengan itu dapat dicegah 
perangai buruk sebagaimana yang saat ini sedang marak yakni ujaran kebencian, sal
ing merendahkan, dan bahkan melakukan teror terhadap sesama.

Kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat saat ini memerlukan aktualisasi nilai-ni
lai luhur yang membawa kemajuan hidup yang utama sebagaimana fungsi madrasah 
untuk membentuk akal budi yang cerdas dan mencerahkan. Dengan demikian setiap 
muslim secara individu dan kolektif kemudian lulus diri sebagai insan paripurna yang 
bermanfaat hidupnya untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia di 
muka bumi. Mari bangun spirit Ramadan sebagai madrasah keluarga. □  -a
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