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Islam Muliakan Manusia
نََُٰهم نََُٰهْم ِفى ٱْلَبرى َوٱْلَبحْ ۞ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِنىٓ َءاَدَم َوََحَلْ  رى َوَرَزق ْ
ُهْم َعلَ  َن ٱلطَّيرىبََٰتى َوَفضَّْلنََٰ َلْقَنا َ َ مرى ََ يًل ىَٰ َكِىر ٍ ِّرىَّْن  ْفضى

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang 

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna 
atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (TQS. al-isra: 70)



Kemuliaan Itu 
Dengan Takwa

َد اَّللَّى إىنَّ َأْكَرَمُكْم عىنْ 
بىر  إىنَّ اَّللََّ أََْ َقاُكمْ  ََ  َعلىيم  

Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
(QS. Al Hujurat: 13)



Pria & Wanita Setara

إمنا النساء شقائق الرجال
“Sesungguhnya Wanita itu SAUDARA 

LELAKI.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi)



MAKNA HADITS

Maknanya wallahualam bahwa kaum 
perempuan setara dengan pria dalam 
hal yang telah disyariatkan Allah dan 
dalam hal yang Allah limpahkan pada 

mereka berupa kenikmatan selain 
dari apa yang dikecualikan Allah 

dalam hal yang berkaitan dengan 
tabiat perempuan dan lelaki, kecuali 
dalam perkara lain yang dikhususkan 

Allah pada perempuan dengan 
sesuatu dan lelaki dengan sesuatu, 

namun asalnya keduanya adalah 
serupa selain dalam hal yang 

dikecualikan Allah SWT. 
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz



1. IKHLAS HIDUP BERSAMA

• Yakin dia adalah jawaban 
dari doa kita

• Saling melengkapi 

• Hiasi diri dengan prasangka 
baik

• Siap jadi pendengar yang 
baik

• Jangan pusing dengan 
masalah kecil

• Tunjukkan saling mencintai



2. JADILAH SUPPORTER TERBAIK

َنًة إىْن َكرىَه مى اَل يَ ْفَرْك ُمْؤمىن  ُمؤْ  َها مى ن ْ
 ََ َها آ ن ْ َى مى ُلًقا َرضى رَ َُ

“Janganlah seorang mukmin 
membenci seorang mukminah. 

Jika si pria tidak menyukai suatu 
akhlak pada si wanita, hendaklah 
ia melihat sisi lain yang ia ridai.” 

(HR. Muslim)



2. JADILAH SUPPORTER TERBAIK

• Terima kekurangannya

• Senyumlah saat dia 
lakukan kesalahan

• Jangan bandingkan 
dengan orang lain (ibu, 
kakak, dll.)

• Berikan bahu tuk 
bersandar

• Proaktif!

• Tunjukkan doa untuknya

• Beri harapan



3. BERBAGI KESENANGAN

“Sebaik-baik orang beriman 
adalah yang terbaik dalam 

akhlaknya. Dan sebaik-baik dari 
kalian, adalah orang-orang 

terpilih (secara akhlak) kepada 
para wanita.”

هم أكمُل املؤمنني إمياًًن أحسنُ 
يارُكم َيارُكم ل ُلًقا، َو نسائىهمَُ



3. BERBAGI KESENANGAN

• Segera kabari bila tiba di 
tujuan saat safar

• Balas WA atau telepon 
balik bila dia mengirim 
pesan

• Kabari si dia bila hendak 
pulang dari safar

• Rayakan keberhasilan 
pekerjaan bersamanya

• Luangkan waktu spesial 
berdua



4. MERI’AYAH ISTRI

هى َأْهلى بَ ْيتى َوالرَُّجُل رَاع ٍ َعَلى
هُ  مْ َوُهَو َمْسُئول  َعن ْ

Seorang suami dalam keluarga adalah 
pemimpin dan akan dimintai 

pertanggungjawaban atas 
mereka.(HR. Bukhari)



4. MERI’AYAH ISTRI

• Berikan nafkah terbaik

• Bimbing dengan kasih 
sayang

• Lindungi saat dibutuhkan

• Senantiasa beri perhatian

• Membantu tanpa diminta

• Menjalin silaturahim

• Meningkatkan potensi istri



Hindari Empat ‘Permainan’


