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School of the Jungle





Cape 
mah gak
mau le 
terbang





Doa anak

• Tuhan berikanlah aku

• Orang tua yang baik hati

• Yang mencintai aku

• Apa adanya …… 







Bagaimana menjadi orang tua hebat ?
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Tentukan Visi dan Cita

Anak
dalam

Al-Quran

Qurrota
A’yun

Perhiasan

Ujian

Musuh



• anak sebagai penyejuk mata (qorrota
a’yun) atau penyenang hati, hal ini
Allah jelaskan dalam surat Al Furqon
ayat 74, yang artinya: “Dan orang-
orang yang berkata”Ya Tuhan kami, 
anugerahkanlah kepada kami pasangan
kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati (kami) dan jadikanlah
kami pemimpin bagi orang-orang yang 
bertakwa.

• anak sebagai perhiasan, hal ini Allah 
jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, 
yang artinya: “Harta dan anak-anak
adalah perhiasan kehidupan dunia
tetapi amal kebajikan yang terus-
menerus adalah lebih baik pahalanya
di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk
menjadi harapan.

• anak sebagai fitnah atau ujian, hal ini
Allah jelaskan dalam surat at-Tagobun
ayat 15, yang artinya: “Sesungguhnya
hartamu dan anak-anamu hanyalah
cobaan (bagimu) , dan di sisi Allah 
pahala yang besar.

• anak sebagai musuh, hal ini Allah 
jelaskan dalam surat at-Tagobun ayat
14 yang artinya: “Wahai orang-orang 
yang beriman! Sesungguhnya di 
antara istri-istrimu dan anak-anakmu
ada yang menjadi musuh bagimu, 
maka berhati-hatilah kamu terhadap
mereka, dan jika kamu maafkan dan
kamu santuni serta ampuni (mereka), 
maka sungguh Allah Maha
Pengampun Maha Penyayang.
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• Bunda adiba : permintaan yang diawali dengan rengekan

• Ibu siti : Menghadapi seorang ayah yang pendiam mencari perhatian
ayah tapi belum merespon.
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