
ih bin Qudamah Radhiyallahu anhu 
tanya kepada Rasullulah tentang 
mah wasiat yang singkat dan padat, 
ka Rasul-pun menyatakan “Engkau 
gan marah”. Lalu pemuda itu masih 
nanyakan pertanyaan yang sama 
•ulang-ulang, namun Rasul tetap 
imberikan jawaban yang sama pula. 
1 ini menjelaskan bahwa amarah 
rupakan awal keburukan, karena 
i kita mengikutinya maka bukan 
ak mungkin jika nanti kita akan 
ncaci, membentak, berkata buruk, 
nyumpah-nyumpahi atau bahkan 
lakukan kekerasan fisik yang akan 
esali di lain waktu.
Marah dalam Kamus Besar Bahasa 

lonesia didefinisikan sebagai rasa 
igat tidak senang (karena dihina, 
erlakukan tidak sepantasnya, dan 
lagainya). Rasa tidak senangini dise
tkan oleh banyak hal, mulai dari rasa 
ut berlebihan, frustasi, pengalaman 
sa lalu maupun karena kelelahan 
t kelaparan juga bisa memicu mun- 
nya rasa marah. Tentu kita pernah 
ndengar cerita pembeli dan penjual 
ig berkelahi karena negosiasi harga 
ik disepakati, atau cerita tentang te- 
n  maupun keluarga yang tidak lagi 
ing menyapa karena beda pendapat 
tang sesuatu, bahkan terbiasa bagi 
t melihat di layar kaca elite politik 
ing menyidir karena kepentingan 
tadi yang mengatasnamakan rakyat. 
Namun apakah sebenarnya kita ti-
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Mendidik Amarah Anak 
di Bulan Ramadhan

RAMADHAN identik den
gan bulan kesabaran, sebab 
di bulan ini seluruh um at 
muslim diwajibkan untuk 
menahan diri dan bersabar 
untuk mengelola keinginan- 
keinginannya. Naluri manusia 
sejak ia lahir ialah untuk selalu 
berusaha memenuhi keingi
nan-keinginannya, term a
suk keinginan untuk makan, 
minum, juga menunjukkan

emosi seperti rasa amarah.
Umat Islam sepanjang 

masa selalu dianjurkan untuk 
dapat mengendalikan amarah, 
sebuah hadits disampaikan 
“janganlah kamu marah maka 
bagimu surga” HR. Thabrani 
dan dinyatakan sahih dalam 
kitab sahih At-Targhib no. 
2749. Menurut sebuah cerita, 
hadist ini disampaikan ketika 
seorang pemuda bernama Ja- 
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dak boleh marah? Al-Hafizh Ibnu Hajar 
al-‘Asqalani rahimahullah berkata, 
“Adapun hakikat marah tidaklah dila
rang karena merupakan perkara tabi’at 
yang tidak bisa hilang dari perilaku 
kebiasaan manusia.”[l ] Yang dimaksud 
dengan hadits di atas adalah marah 
yang dilakukan karena menuruti hawa 
nafsu dan menimbulkan kerusakan. 
Bukankah Allah SWT yang memiliki 
sifat As Shabuur (Maha Sabar) juga me
miliki rasa marah kepada orang-orang 
kafir, musyrik, munafik, 
dan orang-orang yang 
melewati batas-Nya.

Sejak kecil kita sering 
diajarkan bahwa marah 
adalah sifat buruk, harus 
dihindari. Jikapun dira
sakan maka kita diminta 
untuk tidak menunjuk
kan rasa itu sekaligus 
tidak diperbolehkan untuk 
membicarakannyakarena alasan sopan 
santun. Padahal marah sama halnya 
dengan sifat emosi yang lain seperti 
kecewa, sakit hati, sedih, sayang, belas 
kasih, dan cinta merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari ma
nusia. Setiap emosi yang ada di dalam 
diri manusia tersebut bisa membawa 
keburukan namun tidak menutup 
kemungkinan semakin memperbaiki 
karakter diri. Kesalahpahaman tentang 
amarah ini mulai diajarkan orang tua. 
Kadang keluarga sebagai madrasah

pertama bagi anak gagal mengajarkan 
kepada anak-anak jika mereka me
miliki banyak cara untuk meluapkan 
emosi mereka, karenadengan cara yang 
tepat maka emosi tadi bisa lebih mudah 
teratasi, tersampaikan dengan cara 
yang sehat dan lebih mudah diterima 
oranglain termasuk orangyangmemicu 
emosi tadi.

Seorang psikolog terkenal, Michae- 
lene Mundy, yang juga menulis buku 
Madlsn ’tBaddanSadlsn ’tBad menyam

paikan marah merupakan 
hal awam dalam hidup 
kita yang pasti dialami 
oleh setiap manusia. Maka 
orangtuayangseharusnya 
mengaj arkan kepada anak 
mereka bagaimana cara 
yang tepat untuk mengelo- 
lamarah. Dalam bukuMad 
Isn ’t Bad bahkan Mundy 
menganjurkan orang tua 

untuk mendorong anak untuk melu
apkan amarah mereka selama durasi 
tertentu karena dengan pengelolaan 
emosi tersebut maka anak akan men
jadi sosok yang terus terang, mampu 
mengelolarasa kecewa, mampumelam- 
piaskan rasa marah dengan bijak, dan 
rela memaafkan orang lain. Akan tetapi 
jika sebaliknya, anak dituntut untuk 
tetap diam dan berpura-pura merasa 
tidak terjadi sesuatu maka justru anak 
tersebut akan merasakan amarah yang 
lebih lama dan mendidik anak menjadi

Sambungan dari hal 1 

sosok yang pembenci atau bahkan 
pemurung karena hasrat amarah tidak
tersampaikan. _

Di bulan Ramadhan ini tentu men
jadi saat yang tepat untuk mulai men
gajarkan anak-anak kita tentangmakna 
bersabar. Mereka harus menunggu 
waktu tertentu untuk menikmati hidan
gan yang enak dan menggugah selera. 
Mereka diajarkan untuk merelakan 
sebagian waktu bermain untuk lebih 
banyak beribadah. Mereka juga dididik 
untuk menunjukan sifat kasih sayang 
denganmemberikan sedekah dan zakat 
fitrah bagi orang yang berhak. Tentu 
pendekatan yang dilakukan oleh orang 
tua sebaiknya menggunakan pendeka
tan rasional dari hati ke hati, misalkan 
“jika kamu berbagi maka nanti akan 
banyak teman yang juga akan merasa 
bahagia,” atau “jika kamu lebih lama 
mengaji, maka kamu akan semakin 
memahami agama kita”, karena itu, 
sebaiknya orang tua tidak serta-merta 
mengiming-imingi hadiah tertentu 
sebab tujuan pendidikan untuk men
gelola amarah dan rasa sabar tadi akan 
berbelok menjadi alasan hadiah yang 
bersifatmateri. Semoga momentspesial 
seperti bulan Ramadhan ini bisa kita 
manfaatkan bersama untuk mendidik 
generasi kita menjadi generasi yang 
lebih sabar, lebih berimbang menyam
paikan amarah dan lebih mudah untuk 
saling memaafkan.(*)
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