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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

           Masyarakat terbentuk dari keluarga,
1
 keluarga terbentuk dari kumpulan 

individu, seperti bangunan yang terbentuk dari fondasi.  Kekuatannya akan  

membuat bangunan kuat menjadi istana dan benteng yang kukuh. Karenanya Nabi 

saw. menganalogikan masyarakat muslim dengan bangunan yang saling 

mengokohkan satu sama lain. Islam memperhatikan pembentukan keluarga 

muslim, memperbaiki dan membangunnya di atas fondasi benar. Pembentukan 

keluarga dimulai dari hubungan laki-laki dan perempuan melalui lembaga 

pernikahan.
2
  

        Islam mengatur kehidupan manusia melalui jenjang pernikahan yang 

ketentuannya dirumuskan  dalam aturan-aturan Islam. Keluarga  adalah anggota 

masyarakat  yang baik, maka mesti menjaga hal  yang berkaitan dengan 

perjodohan  yang baik dan menjauhkan diri dari kesia-siaan untuk mendapat 

rahmat dan kasih sayang serta ketenangan jiwa.
3
 

                                                           
1
Manusia merupakan makhluk sosial yang dinamakan keluarga. Dalam keluarga anggota-

anggotanya saling bertukar pengalaman yang disebut social experience  yang mempunyai 

pengaruh besar terhadap pembentukan  kepribadian, tukar menukar pengalaman dalam 

pembentukan kepribadian, termasuk sebagian dari proses pendidikan. Lihat. Mantep Miharso, 

Pendidikan Keluarga  Qur’ani, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, MSI UII, 2004), hlm. 1 

          
2
Memilih pasangan  hidup yang baik, merupakan upaya  terbentuknya masyarakat yang 

baik. Amatullah Binti Abdul Muthalib, Suami Idaman Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga,  

(Solo : Tinta Medina, 2016), hlm. 1-2.  
3
Sayyid Muhammad, Fiqih Keluarga  Seni Berkeluarga Islami. (Yogyakarta:  Bina 

Media, 2005), , hlm 10  
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        Anjuran menikah merupakan bagian dari salah satu sunnah para nabi, para 

nabi merupakan tokoh-tokoh tauladan yang mesti diikuti jejaknya.
4
  Firman Allah 

swt. Q.S. Ar-ra’du [13] : 38. 

                     

         Dan Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 

kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.
5
  

       

        Menikah jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak 

keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang urgens  

diperhatikan dan dijaga dalam Islam, sembari sebagai fitrah yang tertanam  dalam 

diri manusia, bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan menjaga keutuhan 

spesies manusia sebagai penduduk bumi.
6
 

        Allah swt.  tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup 

bebas mengikuti naluri dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik 

tanpa aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka 

Allah swt. menempatkan  hukum sesuai dengan martabat tersebut.  Dengan 

                                                           
          

4
Tujuan ayat Ini ialah,  pertama  untuk membantah ejekan  terhadap nabi Muhammad s.a.w. 

dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian.  Kedua, untuk 

membantah pendapat  bahwa seorang Rasul dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah untuk 

dijadikan permainan. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 6, (Jakarta: Yayasan Syiar Indonesia, 

1997), hlm. 11  

          
5
Q.S. Ar-ra’du [13] ; 38. 

          
6
Islam menganjurkan pada orang yang takut berbuat zina untuk melakukan pernikahan, 

bahkan sebagian ahli fikih mengkategorikan  pernikahan sebagai ibadah  karena dapat berfungsi 

untuk menjaga keturunan,  penyebaran agama Islam dari yang tua ke yang muda dan demikian 

seterusnya hingga hari kiamat. Lihat Abdul  Fattah Abu Ghaddah,  Ulama Yang Tidak Menikah. 

Cet.1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), ,hlm.15  
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demikian hubungan antara laki-laki  dan perempuan diatur secara terhormat 

berdasarkan  kerelaan dalam suatu ikatan dalam bentuk pernikahan.
7
 

          Makhluk yang diciptakan Allah swt. berkembang biak dan berlangsung dari 

generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam QS An-nisa’ ; 1 

                        

                              

         

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah  

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang 

dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, 

dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu.
8
 

   

Perkawinan merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. 

Peran besar yang dimainkan keluarga yaitu mendidik dan menumbuhkan generasi 

asa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.
9
 

Islam mengatur keluarga secara detail diantaranya   melalui perkawinan.
10

 

                                                           
          

7
Ibid.  hlm 10 

           
8
Al-Qur’an dan Terjemahan, Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari 

bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping 

itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari 

padanya Adam a.s. diciptakan.  Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan 

sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka 

billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.  

         
9
Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum  dan berlaku pada semua makhluk-Nya, 

baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Suatu cara yang dipilih  Allah swt. sebagai 

jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.  Islam menetapkan 

kesejahteraan umat baik secara perorangan maupun bermasyarakat, kesejahteraan masyarakat akan 

tercapai melalui kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam 

masyarakat, begitu pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh  kesejahteraan hidup 

keluarganya. Mustafa Masyhur, Qudwah di Jalan Dakwah, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: 

Citra Islami Press, 1999),  hlm. 71.   

          
10

Dalam bahasa Indonesia,  perkawinan berasal dari kata  kawin artinya membentuk 

keluarga dengan lawan jenis, perkawinan disebut juga dengan pernikahan berasal dari kata nikah 
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Perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur 

kehidupan rumah tangga dan keturunan  sebagai struktur masyarakat kecil   dan 

menjadi anggota masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat 

bergantung  pada eratnya hubungan   suami-isteri dan pergaulan yang baik antara 

keduanya. Manusia lebih mudah terjebak pada jalan kesenagan  ketimbang 

menyusuri jalan kebahagiaan,  karena jalan kesenangan lebih terlihat indah, 

menarik, menggairahkan dan menjanjikan. Kebahagiaan adalah menikmati setiap 

saat perjalanan, ketika fokus  menikmati setiap moment akan mencapai 

kebahagiaan.
11

 Karena tujuan utama pernikahan ialah untuk mewujudkan 

kebahagiaan. 

         Kebahagiaan (happiness) suatu realita kehidupan yang tidak bisa 

dipersepsikan sepanjang kehidupan. Umumnya masyarakat  sering merasa 

kesulitan dalam memperoleh kebahagiaan. Namun menghadirkan Tuhan dan 

                                                                                                                                                               
artinya mengumpulkan. Perkawinan  menurut  istilah hukum Islam yaitu aqad ditetapkan syara’ 

bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan menjaga keutuhan spesies manusia sebagai penduduk 

bumi,  bersenang-senang antara   laki-laki  dan perempuan   dengan cara yang  dihalalkan.  Abdul 

Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat.  (Jakarta: Kencana, 2008),   hlm.8,13.  
11

Kesenangan sering menyamar sebagai kebahagiaan,  kebahagiaan adalah sesuatu yang 

dicari dalam hidup.  Kesenangan  bersifat sementara, kesenangan bisa dicapai dari hal yang 

bersifat fisik, menghasilkan kepuasan, tetapi kepuasan yang dihasilkannya tidak bertahan lama.   

Kebahagiaan yang  bergantung  pada  kesenangan   fisik tidaklah   bertahan lama. Ketika 

seseorang  melakukan korupsi  didorong oleh keinginan untuk hidup lebih baik, hidup lebih 

nyaman, untuk mencapai kebahagiaan.  Tanpa disadari apa yang telah dilakukan bukanlah 

kebahagiaan, ia tidak sadar pada waktu ia  sedang dihadapkan dengan kesenangan, melihat 

kesenangan sebagai kebahagiaan.  Begitu juga dengan kondisi orang yang berselingkuh / zina , 

pada  awalnya ia menggap  apa yang dilakukannya adalah bagian dari kebahagiaan, sebenarnya  

adalah kesenangan yang menyamar sebagai kebahagiaan. Pada akhirnya orang yang korupsi dan 

orang yang selingkuh tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Sebab kebahagiaan itu kekal dan 

bertahan lama secara lahir dan bathin.   Arvan Pradiansyah, The 7 Laws Of Happiness, (Bandung; 

Kaifa, 2010), hlm 35.  
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yakin terhadap aktuality  serta motivasi   dalam struktur sosial,  sehingga 

kebahagiaan (happiness) dipersepsi bagian dari reality.
12

  

         Manusia diciptakan untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan, Allah swt 

tidak membutuhkan sesuatu dari penciptaan,  tidak mendapat manfaat apapun dari 

keberadaan manusia. Manusia mempunyai kebebasan, itulah sebabnya manusia 

mempunyai kehendak untuk memilih kebaikan ataupun keburukan. Tujuan 

penciptaan dan misi kenabian adalah untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada manusia, karena dengan pengetahuan manusia mampu belajar 

terus menerus, serta memperoleh petunjuk dalam melakukan apa yang 

diinginkannya. Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan dalam pengertian 

bahwa selama manusia hidup, sudah sepantasnya menikmati manifestasi 

penciptaan yang disebut kebahagiaan serta menghindari penderitaan semampu 

mungkin.
13

 Di antara wujud dari  kebahagiaan ialah melalui kehidupan 

perkawinan. 

           Islam  menetapkan kesejahteraan  umat, baik secara perorangan  maupun 

bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan 

masyarakat akan tercapai melalui  hidup berkeluarga dan  merupakan tuntutan 

                                                           
12

Anrew Newberg & Mark Robert Waldman, How God Changes Your Brian, 

Breaktrough Finding From a Leading Neuroscientist,  (New York : Ballenting Books, 2009), hlm. 

5  
13

Para nabi diutus untuk membantu manusia dalam mencari kebahagiaan semaksimal 

mungkin dan menjauhkan dari penderitaan. Petunjuk dalam mencapai kebahagiaan telah diberikan 

kepatuhan kepadanya akan  memperoleh pahala serta pengingkaran akan mendapat siksaan, maka 

demikianlah wajah kehidupan yang sebenarnya mempunyai arti dan tidak sia-sia di dunia ini.  Para 

nabi tidak mempunyai hak untuk memberi pahala dan tidak punya wewenang memberi hukuman 

maka hal tersebut bagian dari ketentuan Allah swt sesuai dengan perbuatan manusia di dunia. 

Lihat. Murthada Mutahhari, Mengapa Kita Diciptakan, (Yogyakarta: Januari 2012), hlm. 32-33. 
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fitrah manusia sebagai makhluk sosial berdasarkan hukum Islam.
 14

   Maka tidak 

berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan fondasi awal dari 

bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian 

keluarga sebagai  faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, 

serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan 

negara. Apabila bangunan sebuah keluarga hancur maka sebagai konsekuensi 

logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur. 

Kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup 

keluarganya.  Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar saja tetapi sampai 

detail. Perhatian Islam sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, dan 

kesejahteraan hidup  dibentuk melalui perkawinan. 
15

 Perkawinan dalam Islam 

menunjang kesejahteraan, termasuk dalam mencari rizqi.  

Firman Allah Q.S. an-Nur [24] : 32 

                             

                      

                                                           
14

Hukum Islam  dikenal di Indonesia  setelah agama Islam disebarkan di tanah air, Islam 

datang ke tanah air diperkirakan pada abad ke 7 Hijriah (abad ke -13 Masehi).  Setelah Islam 

datang ke Indonesia hukum Islam mulai diberlakukan oleh para pemeluknya di Nusantara. Hasil 

studi dan karya hukum Islam di Indonesia seperti ; Mirratul Tulab, oleh Abdurrauf Singkel, Siratal 

Mustaqim  oleh Nuruddin Ar-Raniri,  Sabilal Muhtadin  oleh Syaikh Arsad al-Banjar. Namun 

dalam perjalanannya hukum Islam  dan hukum adat adalah hukum  yang dipakai masyarakat 

Indonesia,  pada umumnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh, berkembang 

dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum  Islam bersumber   

dari   Alqur’an dan hadis  dikembangkan melalui ijtihad. Lihat. Muhammad Daud   Ali, Hukum 

Islam dan Pengantar Tata Hukum di Indonesia,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 2006), hlm. 211. 
15

Berkeluarga termasuk sunnah Para Rasul sejak dahulu sampai nabi Muhammad saw. 

sehingga diharapkan lahir anak-anak sholeh sebagai tambahan amal  jariyah.  Abdul Rohman 

Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13,14,16.  
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 
 

          Perkawinan dalam Islam untuk memenuhi  petunjuk agama  sembari 

mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam 

menggunakan hak dan kewajiban  anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya 

ketenangan  lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir bathin,  

sehingga muncullah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.  

Aturan perkawinan  merupakan tuntunan agama  yang perlu mendapat perhatian.
16

 

Firman Allah SWT. Q.S. Ali Imran : [3] : 14 

                         

                        

           

 Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (surga). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Abdul  Fattah Abu Ghaddah,  Ulama Yang Tidak Menikah,......... hlm. 23.  
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Firman Allah SWT Q.S. ar-Rum [30] : 30 

                    

                       

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui. 
 

          Dua ayat di atas menggambarkan dua aspek kebutuhan hidup manusia yang 

harus terpenuhi: Pertama,  bahwa manusia mempunyai dan membutuhkan cinta 

dan kasih sayang seperti cinta pada wanita, anak-anak dan harta. Kedua,  

membutuhkan dan mempunyai fitrah beragama. Jika kedua hal ini terpenuhi dan  

terlaksana berdasar pada tuntunan agama Islam, maka kebahagiaan dunia dan 

akhirat akan terwujud.  Pernikahan akan berperan setelah masing-masing 

pasangan suami isteri siap melakukan perananya yang positif dalam mewujudkan 

tujuan pernikahan.
17

    

Kebahagiaan kehidupan  perkawinan merupakan salah satu tujuan yang 

sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan 

seterusnya, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga 

sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat 

memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, melalui   ikatan 

perkawinan yang paling suci dan kokoh.
18

 

                                                           
               

17
Slamet Abidin &Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),  hlm 

9.  
18

Ibid. 
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Nilai asasi yang ingin diraih dari perkawinan adalah ketenangan, 

ketenteraman dan kasih sayang. Bila ketenangan dan ketenteraman mewarnai 

suasana rumah tangga maka akan menghasilkan produk manusia unggulan. 

Generasi dalam keluarga bahagia sanggup memikul tanggung jawab dan 

berkontribusi bagi peradaban manusia.  Allah swt selalu menciptakan keserasian 

antara pasangan, saling memenuhi, saling melengkapi.
19

 

Pernikahan bernilai positif
20

 terhadap perilaku, akhlak dan agama 

sekaligus bisa juga menstabilkan kejiwaan seseorang.
21

 Keluarga  bahagia  

merupakan dambaan bagi setiap insan  yang menikah, namun banyak sebab 

pemicu konflik dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sehingga berpengaruh 

tidak baik dalam kehidupan.  

Survey yang dilakukan terhadap 14.000 orang dewasa selama sepuluh 

tahun di Amerika Serikat menemukan bahwa salah satu tanda kebahagiaan paling 

penting adalah status perkawinan. Ada 40 % dari orang-orang yang menikah 

mengatakan bahwa mereka merasakan kebahagiaan dalam hidup, dan 25 % dari 

                                                           
19

Unsur kejiwaan,  mental dan organ tubuh saling menemukan  pemenuhan kebutuhannya 

sebagai belahan jiwa pasangan yang sudah menikah.  Maka keluarga yang dibentuk atas dasar 

perkawinan harus mampu mewujudkan  cinta dan kasih sayang yang tertuang pada kehidupan 

rumah tangga muslim dengan kehidupan sakinah, mawaddah warahmah. Lihat Mantep Miharso, 

Pendidikan Keluarga Quran, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, UII, 2004),  hlm. 48.   
20

Psikologi  secara umum mempelajari gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan 

fikiran (cognisi), perasaan (emotion), dan kehendak (conasi). Dengan demikian ketiga gejala 

pokok tersebut dapat diamati melalui sikap dan perilaku manusia.Namun terkadang ada diantara 

kenyataan dalam aktivitas yang tampak merupakan gejala campuran, sehingga para psikologi 

menambahnya hingga menjadi empat gejala jiwa utama yang dipelajari psikologi, yaitu fikiran, 

perasaan, kehendak dan gejala campuran, gejala campuran yang dimaksud seperti intelegensi, 

kelelahan, sugesti dan sakinah ( happiness). Ibid. 
21

Ini semua disebabkan karena nafsu syahwat  bisa merusak  diri orang yang belum 

menikah, sehingga menghilangkan kosentrasi dan membuyarkan fikiran dan menutup mata hatinya 

maka dengan begitu terjerumuslah  ke jurang kehinaan dan kehancuran. Ibid.   
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mereka yang lajang mengatakan hidup bahagia dengan kelajangannya.
22

 Linda J 

Waite dan Mery elizabeth melakukan penelitian mengenai kesehatan emosional 

terhadap orang dewasa usia 50-60 tahun menyimpulkan bahwa semua orang 

dewasa tanpa pasangan, baik yang tinggal sendiri, bersama anak maupun bersama 

orang lain  menunjukkan kesehatan emosionalnya lebih negatif dibanding mereka 

yang menikah. 
23

 

Penelitian di atas memberikan gambaran bahwa menikah ternyata 

mempunyai manfaat pada ketenangan dan kebahagiaan hidup secara psikologis 

dan mental. Dengan menikah dapat mengurangi depresi  dan menambah 

kebahagiaan  pasangan suami istri,  dibandingkan dengan orang yang hidup 

melajang.  Namun demikian, esensi mulia pernikahan  belum sepenuhnya 

tercermin dalam setiap pasangan suami- isteri.
 24

   

Studi yang dilakukan oleh Olson menyebutkan bahwa hubungan antara 

kebahagiaan dengan kestabilan dalam pernikahan menunjukkan bahwa bentuk 

tersebut mempengaruhi kelangsungan pernikahan. Peluang untuk terjadi 

perceraian ataupun penurunan kebahagiaan pernikahan dapat dikarenakan 

lamanya pernikahan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, pernikahan yang telah 

melampaui (masa lebih lama), memiliki kekuatan dan mampu mempengaruhi 

kebahagiaan pernikahan.
25

 Olson juga mengatakan terdapat pengaruh positif dari 

                                                           
22

Journal Asosiasi  Of Islamic PsicologyJilid 2, (Malang: Asosiasi Psikologi Islam UIN 

Malang, 2011), hlm. 98. 
23

Muhadi Zainudin, Jurnal Psikologika No 20  Juli 2005, Menuju Keluarga Sakinah: 

Membentuk  Keluarga Sakinah Berdasarkan perspektif Hukum Islam.  
24

Muhadi Zainudin, Menuju Keluarga sakinah: membentuk  Keluarga sakinah 

Berdasarkan prespektif Hukum Islam..............80 
25

Olson, Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths, (New York: 

McGraw Hill, 2006), hlm. 19 



11 
 

11 
 

pernikahan yang dilakukan, yaitu:  Pertama, orang yang menikah hidup lebih 

lama daripada orang yang tidak menikah atau orang yang bercerai. Orang yang 

menikah dapat hidup lebih lama sebab mereka memiliki gaya hidup yang lebih 

sehat. Berdasarkan hasil penelitian, 40% orang yang menikah akan bahagia 

dengan kehidupannya, sedangkan hanya 18% orang yang bercerai dan 15% 

mereka yang berpisah, serta 22% janda yang merasa bahagia. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Olson bahwa “Not being married can 

be hazardous to your health” (tidak menikah bisa beresiko bagi kesehatan anda). 

Kedua, pasangan yang menikah lebih merasakan kepuasan dalam kehidupannya, 

baik secara fisik maupun emosional. Ketiga, pernikahan dapat meningkatkan 

karier dan kondisi financial keluarga, dikarenakan bahwa laki-laki yang menikah, 

lebih focus dalam mencari uang untuk kehidupan keluarganya. Selain itu, 

dukungan dari istri juga dapat meningkatkan karier suami.
26

   

          Pernikahan memiliki beberapa bentuk dan asas jika ditinjau dari suatu 

masyarakat ke masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat 

memiliki beragam bentuk budaya dengan norma yang berbada-beda. Norma atau 

nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga menyangkut pada hukum yang 

berlaku dan nilai-nilai dalam agama yang dianut.
27

  Masyarakat muslim Indonesia, 

pemahaman tentang asas pernikahan dalam Islam merupakan polemik. Hamka 

misalnya, adalah ulama yang berpikiran bahwa pernikahan yang ideal adalah 

monogami saat banyaknya praktek poligami di masanya. Beliau mengkritik 

                                                           
26

Ibid., hlm. 23, 25. 

27
Fatchiah E. Kertamuda, Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia, (Jakarta: 

Salemba Yumanika, 2009), hlm. 35, lihat juga, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, 

(Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 6 
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praktek poligami karena sebuah keluarga sakinah sulit dicapai jika suami 

berpoligami. 
28

 

          Pemahaman  makna munakahat atau perkawinan ialah kebahagiaan yang 

tidak ternilai di bandingkan  materi, begitulah kebahagiaan hidup dalam keluarga 

yang harmonis; sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga ada ungkapan 

"Andaikan di dunia ada surga, surga itu ialah perkawinan yang bahagia”. 

Andaikan di dunia ada neraka, neraka itu adalah perkawinan yang gagal". 

Kehidupan, dan kebahagiaan  rumah tangga  tergantung kepada masing -masing 

pasangan suami istri. Apabila kehidupan rumah tangga  tidak membarengi diri  

dengan sikap keterbukaan, saling perhatian, saling menyayangi serta saling 

berfikir positif, hal ini dapat menimbulkan konflik dan masa suram perjalanan 

sebuah rumah tangga. Konflik dan masa suram dimaksud dapat disebabkan 

berbagai  faktor permasalahan yang berakibat akan mengganggu azas kekalnya 

perkawinan, bermuara  terjadinya perceraian. Pernikahan akan berperan setelah 

masing-masing pasangan suami isteri siap melakukan perananya yang positif 

dalam mewujudkan tujuan  pernikahan. 
29

   

Sembari tujuan pernikahan di antaranya mewujudkan keluarga bahagia 

lahir dan bathin, namun ada saja konflik yang muncul  dalam rumah tangga, 

                                                           
28

Beristeri satu saja hampirlah  kepada ketenteraman. Tidak akan bising dan pusing oleh 

mempertanggungkan beberapa perempuan yang membawa kehendak mereka sendiri-sendiri. 

Padahal masing-masing meminta supaya dia diperhatikan. Dan minta pula disamakan. Soal itu 

sajalah yang akan memusingkan kepala setiap hari. Lebih-lebih kalau masing-masing diberi pula 

anugerah banyak anak oleh Allah. Kalau diri kaya mungkin semua anak itu dapat diasuh dengan 

baik, tetapi  kalau  miskin, takut kalau-kalau semua anak itu tidak akan sempurna pendidikannya. 

Lebih memusingkan lagi kalau  setiap anak menurut yang ditanamkan oleh ibunya. Sehingga anak 

yang  datang dari satu ayah menjadi bermusuhan. Agar kamu terhindar dari kesewenang-

wenangan. Hamka, Kenang-kenangan Hidup, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 82,83.  
29

Slamet Abidin &Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),  hlm. 

9 
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sehingga memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  bahkan bisa 

bermuara pada terjadinya perceraian.
30

 Tingginya angka perceraian di masyarakat 

dan adanya kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun  mengindikasikan 

adanya  kekurangmampuan suami dan isteri atau ayah dan ibu sebagai pilar utama 

keluarga dalam  menjalankan pfofesi (peran)nya masing-masing. Generasi yang 

labil dan rapuh umumnya terlahir  dari keluarga yang brokenhome,
31

 atau keluarga 

yang terus bertahan tetapi dalam kegamangan dan ketidakhamonisan. Padahal 

keluarga harmonis di tengah kemajuan  dan semakin beratnya tantangan hidup 

yang kini dihadapi masyarakat menjadi tumpuan dan satu-satunya harapan  

lahirnya generasi yang tangguh dan handal.
32

 

Di tengah arus globalisasi dan informasi, acapkali bahtera keluarga  

mengalami hambatan dan gangguan. Arus deras materialisme membawa 

perubahan pola hidup dan sikap prilaku suami, istri dan anak-anak. Orientasi 

                                                           
30

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau disebut Ranah Personal
30

,  pada tahun 

2016  berdasarkan jumlah kasus sebesar 321.752, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling 

menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. 

Sejumlah 305.535 kasus berasal dari data unduh PA-BADILAG dicatat dalam kekerasan yang 

terjadi di ranah KDRT. Sementara dari 16.217 kasus yang masuk dari lembaga layanan mitra 

Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah KDRT 69% atau 11.207 kasus. Sebanyak 

11.207 kasus di ranah KDRT 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 24% atau 

2.734. kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak 

perempuan. Dalam ranah KDRT, kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 

38% atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus, kekerasan 

psikis23% atau 2.607, dan ekonomi 9% atau 971 kasus. 

komnasperempuan.go.id/.../2016/.../Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan- 
31

Istilah broken home  digunakan untuk kondisi ketidakutuhan dalam sebuah keluarga 

yang diakibatkan oleh perceraian dan perpisahan antara suami dan isteri. D. Musleck, dalam An 

Introductionto the sosiology Of juvennile Deliguency. Albany, (New York: State University Press, 

1995), hlm. 147.   
32

Ahmad Badrudin, Multiple Intelligences dalam Pembentukan Keluarga Harmonis 

Perspektif Alqur’an.  (Jakarta: PTIQ, 2017), hlm. 2. 
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materialisme dan konsumerisme mengakibatkan perilaku-perilaku yang 

menyimpang dan sikap hidup yang tidak tenang.
33

 

Perubahan sosial budaya yang terjadi dewasa ini menyebabkan perubahan 

dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat termasuk keluarga. Perubahan yang 

serba cepat sebagai konsekwensi globalisasi, modernisasi,  industrialisasi, dan 

pengaruh Ilmu Pengetahuan dan tekhnologi,  mengakibatkan perubahan pada 

nilai-nilai kehidupan sosial dan budaya.  Di antaranya perubahan pada nilai moral, 

etika,  kaidah agama dan pendidikan anak di rumah, pergaulan dan perkawinan. 

Perubahan ini muncul karena di masyarakat terjadi pergeseran pola hidup yang 

semula bercorak sosial religius ke pola individual materialistis dan sekuler.  Salah 

satu perubahan ialah terancamnya lembaga perkawinan yang merupakan lembaga 

pendidikan dini bagi anak-anak dan remaja.  Dalam masyarakat modern telah 

terjadi perubahan cara mendidik anak dan remaja dalam keluarga. 
34

  

Efek globalisasi diantaranya mempengaruhi keadaan sosio-budaya 

masyarakat, bergesernya budaya tolong menolong, sistem kekeluargaan, perhatian 

terhadap sesama,  tenggang rasa dan gotong-royong semakin lama semakin 

hilang. Hal tersebut terjadi terutama  pada masyarakat perkotaan dan kota-kota 

                                                           
33

Karena anggota keluarga memiliki keimanan yang lemah, ketika menghadapi masalah 

hidup yang sulit, sering terganggu kejiwaannya seperti cepat marah, bertengkar bahkan ada pula 

yang mengamuk. Gangguan jiwa karena kesulitan ekonomi seperti bunuh diri karena tidak dapat 

mencukupi kebutuhan keluarga. Dikalangan remaja pun demikian pula. Ada yang bunuh diri 

karena diputus pacarnya atau mengikuti kehidupan bebas; free sex, obat-obatan terlarang, yang 

mengakibatkan perilaku menyimpang dari norma agama. Lihat Sofyan S. Willis, Konseling 

Komunikasi di dalam Masalah Sistem Keluarga, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.  
34

Misalnya orang tua memberi kelonggaran dengan serba boleh kepada anak dan remaja. 

Demikian pula pola hidup konsumtif  yang mewarnai kehidupan anak dan remaja diperkotaan, 

berdampak pada kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika,  alkohol dan zat adiktif lainnya. 

Perubahan yang terjadi dalam keluarga seperti status wanita di rumah, pola hubungan suami isteri,  

orang tua dan anak, kehidupan beragama, Syamsul Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja, (Bandung: Rosda Karya, 2008), hlm. 36-37.   



15 
 

15 
 

besar. Dengan demikian berpengaruh pada aspek kesehatan mental masyarakat 

Indonesia. Perubahan kehidupan yang semakin cepat dan kompleks menimbulkan 

beberapa dampak negatif yang semakin menekan. Seperti stress, kecemasan, 

depresi, emosi negatif, sedih, marah, kecewa, putus asa,  termasuk melakukan 

tindakan kriminal lainnya yang tidak lagi terkontrol dengan baik seperti 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
35

 tindakan anarkis, dan hilangnya rasa kasih 

dan sayang dalam kehidupan.  

Secara garis besar kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa 

hal, diantaranya: Pertama, budaya patriarki, yakni  budaya yang meyakini bahwa 

laki-laki adalah superior dan permpuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan 

untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua,  interpretasi yang keliru 

terhadap ajaran agama Islam.  Ketiga,  ajaran agama yang menempatkan laki-laki 

sebagai pemimpin  diinterpretasikan sebagai  pembolehan mengontrol dan 

menguasai isteri. Keempat,  pengaruh role model, misalnya anak laki-laki yang 

tumbuh dalam lingkungan keluarga yang suka memukul  atau berbuat kasar 

kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.
36

 

                                                           
35

Sejak proses globalisasimulai berlangsung, kondisi kehidupan hampir semua negara 

mengalami perubahan drastis. Negara- negara maju dan kuat memamng bisa meraih keuntungan, 

tetapi tidak demikian dengan negara-negara berkembang dan miskin. Peran globalisasi 

memunculkan perdagangan yang tidak fair sehingga memunculkan krisis ekonomi.  Triantoro 

Safaria & Nofrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012). Cet. Kedua, 

hlm. 1,2,5. 
36

Dikutip dari Disertasi Jumni Nelly, Konstruksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan 

Bekerja : Studi Kasus Isteri yang Melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru. 2015. 

hlm. 157-158. Diuraian bahwa Dalam situs Better Health  Channel  disebutkan bahwa laki-laki  

yang melakukan KDRT sering kali mengalami beberapa hal ; Pertama,  menggunaka kekerasan 

fisik dan emosional untuk mengontro keluarganya. Memberi label “ buruk”, “sundal”, bodoh” dan 

sebagainya kepada isteri ataupunana.  Kedua, meyakini bahwa mereka memiliki hak untuk 

bertindak dengan cara apapun yang mereka pilih ketika sedang brada di rumah. Ketiga,  berfikir 

bahwa laki-laki sejati harus tangguh, kuat,  dan mejadi kepala rumah tangga. Oleh karena itu 

meyakini  bahwa merekalah yang harus mengambil  semua keputusan, termasuk  beberapa jumlah 

uang yang boleh dibelanjakan. Keempat,  percaya bahwa laki-laki berhak menuntut hubungan 
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Permasalahan lain yang memicu konflik dalam rumah tangga karena 

ketidaktahuan peran setelah menikah. Seorang isteri terlalu mengedepankan 

keluarganya dari pada peran suaminya begitu juga dengan suami, akhirnya terjadi 

pertengkaran.
37

  

Sejumlah lembaga crisis center ataupun organisasi pendampingan 

perempuan dan anak, mencatat bahwa kasus kekerasan dengan jumlah korban 

terus bertambah, khususnya terhadap isteri, merupakan bentuk ketidak-adilan,  

namun kurang mendapat respon dari masyarakat dikarenakan: Pertama, kekerasan  

memiliki ruang lingkup relatif tertutup dan terjaga ketat privacy karena 

persoalannya terjadi dalam rumah tangga. Kedua, kekerasan  sering dianggap 

wajar karena diyakini bahwa suami memperlakukan isteri sekehendak suami 

karena suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Ketiga, kekerasan terjadi 

pada lembaga yang memiliki legalitas yaitu perkawinan.
38

 

Kekerasan dalam rumah tangga  menjadi salah satu sebab memicu konflik 

di  rumah tangga, bahkan konflik antar keluarga, sehingga tujuan pernikahan tidak 

lagi terealisasi dalam kehidupan rumah tangga muslim, kehilangan mawaddah 

warahmah dalam perkawinan, dan tidak terwujud esensi tujuan pernikahan 

bahkan berakibat fatal terhadap perkembangan anak-anak dan generasi masa 

                                                                                                                                                               
seksual  dari pasangannya. Kelima, mereka umumnya  tidak bertanggung jawab atas perbuatan  

mereka dan menganggap bahwa isteri  atau lingkunganlah yang memprovokasi mereka. Keenam, 

membuat alasan mengenai kekerasan yang dilakukannya,  seperti penyalahgunaan alkohol atau 

stress karena pekerjaan. Ketujuh,  mengaku kehilangan kontrol ketika sedang marah  kepada 

keluarganya.  Tetapi mampu mengontrol kemarahannya ketika berada di antara orang lain. 

Kedelapan, mencoba mengalahkan orang lain bila terjadi  pembenaran atau penyangkalan 

kekerasan atau pengaruh terhadap  perempuan dan anak-anak. Ketika ini yang terjadi, yang ada 

bukanlah cinta antara pasangan, melainkan bahwa konsep perempuan adalah makhluk yang lebih 

rendah.  Perempuan menjadi objek yang harus dimiliki yang  harus dikuasai. 
37

Jornal Association Of Islamic Psychology, Jilid 2......hlm. 99  
38

 K.H. Abdurrahman Wahid,  Menakar Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999), 

hlm. 189.  
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depan. Fenomena realitas kehidupan rumah tangga di atas seakan menggugah 

perhatian  untuk menelaah ulang dan bertanya ada apa dengan kehidupan 

keluarga,  mengapa terjadi permasalahan tersebut  dan cenderung permasalahan 

yang terjadi  makin meluas. Pembinaan semacam apa yang selama ini  diterapkan  

dalam keluarga. Adakah solusi dari pelbagai persoalan / problema
39

 keluarga 

tanpa menimbulkan efek buruk  akibat terapi  dan praktek pemahaman dalam 

membina keluarga yang digunakan. Memahami hukum syara’ sebelum 

melaksanakan aktivitas.
40

 Manusia senantiasa berusaha untuk mempertahankan 

eksistensi dirinya. 
41

 

Penelitian ini merupakan  sesuatu yang baru  dilakukan. Patut  mendapat 

respon positif karena bertujuan untuk melahirkan  prespektif baru yang lebih 

progresif dalam mencermati isu  problema perkawinan,  mengelola dan  

mewujudkan kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah (tenteram, 

cinta, kasih sayang) sesuai  tujuan pernikahan.   

Pemikiran Buya Hamka dalam hal ini menurut hemat penulis sangat 

penting untuk dikaji ulang, dikarenakan seorang mufasir handal dan populer di 

masanya dan masa sekarang, pemikiran-pemikiran  Buya Hamka mendapat 

tempat di kehidupan masyarakat saat ini, termasuk kehidupan rumah tangga Buya 

Hamka bisa dijadikan referensi bagi keluarga muslim kontemporer, serta corak 

                                                           
39

 Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic"  artinya persoalan atau 

masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti persoalan yang belum dapat 

dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta : Bulan Bintang, 2002), hlm. 276. Suatu  kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang 

diharapkan dapat diselesaikan  atau mengurangi kesenjangan" Lihat. Syukir, Dasar-dasar Strategi 

Dakwah Islami, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983), hlm. 65. 
40

Yadi Purwanto, Psikologi Kepribadian, (Bandung:  Aditama, 2011), hlm. 282. 
41

Manusia berkeinginan memiliki sesuatu, memiliki rasa takut, terdorong untuk 

melakukan sesuatu mempunyai hasrat untuk berkelompok, demi mempertahankan eksistensi 

dirinya. Ibid., hlm. 103. 
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pemikiran Buya Hamka menurut hemat penulis tradisional religius. Sehingga 

perlu dikaji dan ditelaah ulang, guna membendung arus globalisasi  diera modren, 

serba materialisme, dan kehidupan hedonis, yang berakibat fatal terhadap 

kelangsungan kehidupan perkawinan termasuk kehidupan generasi yang 

dilahirkan dalam perkawinan tersebut sebagai generasi  Islam bangsa di masa 

yang akan datang.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas   penulis tertarik melakukan 

penelitian dan pengkajian  lebih  dengan judul  “Konstruksi sakinah  mawaddah  

rahmah dalam  perkawinan (Analisis pemikiran  Buya Hamka dalam Tafsir 

al-Azhar).” 

 

B. Defenisi Istilah 

1. Konstruksi  

Istilah konstruksi pertama, penulis mengambil teori Peter L. Berger dan 

Thomas Luckman yang membahas  The Social Construction Of Reality dalam 

membangun penjelasan sosiologis. Kedua, penulis menjelaskan kehidupan sosial 

yang bisa ditelusuri baik dari sisi individu atau masyarakat. Penjelasan yang 

dibuat membentang dari perspektif orang awam sampai kepada penjelasan 

struktur sosial yang bersifat mengikat. Menurut Peter L. Berger bahwa terdapat 

hubungan antara manusia dan lembaga yang bersifat dealektis (interaktif). Peter L. 

Berger dan Thomas Luckman menyatakan tentang besarnya keterlibatan para 

intelektual pada realisasi pembangunan.  Upaya Berger tidak sekedar membaca 

sosiologi dari sisi teori, tetapi lebih pada peneguhan jati diri Berger sebagai 
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cendikiawan yang berwawasan luas dan jelas, serta humanis. Individu 

mengkonstruksi realitas sosial dimana proses subjektif menjadi hasil objektif.
42

 

Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konstruksi ialah membuat 

bangunan, membuat dasar, susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, 

rumah, dsb): rumah itu kokoh karenanya beton bertulang; 
43

  Konstruksi yang 

dimaksud ialah memformulasikan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam 

perkawinan analisis pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir  al- Azhar. 

 

2. Sakinah  

    Kata  ٌالَسِكْينَة senada dengan kata  ٌالَطَمأْنِْينَة dalam kamus al-Munawwir, 

artinya  ketenangan, kedamaian, tenteram, dan diam.
44

  

3. Mawaddah. 

Kata mawaddah  artinya adalah   mahabbah  (cinta), ialah kecintaan suami 

kepada isterinya. Kata mawaddah terdiri dari huruf mim, waw dan dal, barganda 

tasdid yang mengandung arti cinta dan harapan.  Rangkaian huruf tersebut 

mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Yang dimaksud adalah kelapangan 

dada dan kekosongan jiwa  dari kehendak buruk,  cinta yang tampak buahnya  

dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan  sebagai hasil dari rasa 

kagum kepada seseorang. 

 

                                                           
42

 Rachmad K. Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosiologi Modern  (Yogyakarta : Ar-Ruzz  Media, 

2008), hlm. 334-339. 
43

Susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata: Makna suatu kata 

ditentukan oleh kalimat atau kelompok kata. Arti Kata "konstruksi" Menurut KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia).   
44

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: 

Progressif, 1984), hlm. 646.  
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4. Rahmah. 

.artinya belas kasih, rahmat Allah swt َرْحَمة 
45

  Makna terminologi rahmah 

ialah keadaan perasaan yang biasanya dimiliki  oleh orang yang lembut 

perasaannya. Dasar kelembutan jiwa merupakan dasar perbuatan ihsan.
46

 Rahmah 

adalah sebab penghubung antara Allah swt dan para hamba-Nya melalui perantara 

Rasul diutus melalui perantara kitab-kitab, sehingga dengannya manusia 

mendapat hidayah, dengannya mereka ditempatkan di surga, dengannya mereka 

mendapat rizqi dan keselamatan.
47

 

 

5. Perkawinan  

Perkawinan merupakan istilah pernikahan yang digunakan dalam bahasa 

Arab. Perkawinan atau nikah secara lughah (bahasa) berarti    ُّاَّلَضم (kumpulan), 

 Secara denotatif kata nikah digunakan   untuk merujuk makna . اَْلَوْطُء  atau اَْلَجْمُع 

“akad”  sedangkan konotatif bermakna “hubungan intim”. Maka nikah atau 

perkawinan secara syar’i akad yang membolehkan hubungan intim dengan 

menggunakan kata menikahkan, mengawinkan. Imam Abu Hanifah berpendapat 

bahwa nikah bermakna   َْطُء وَ لْ ا  (bercampur) secara konotatif bermakna  اَْلَعْقُد akad. 
48

 

6. Buya Hamka 

Hamka merupakan akronim dari namanya Haji Abdul Malik Karim 

Amrullah, sedangkan sebutan Buya Hamka adalah panggilan khas orang 
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Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir....hlm. 483.   
46

Abu al-Baqaa’Ayyub bi Musa al-Husainy al-Kafawy, al-Kulliyat,  (Beirut: al-Muassah 

al-Risalah, 1993), hlm. 471.  
47

Rahmah adalah hubungan abadi  antara robb dengan hamba-Nya, antara pencipta 

dengan ciptanan-Nya yang tegak di atas tuma’ninah (ketenangan). Sayyid Ibrahim, Fizilalil 

Qur’an, Juz 1 (Beirut : Dar al-Syuruq, 1987), hlm. 24.  
48

Dari perkawinan terbentuklah keluarga, keluarga  dipahami sebagai satu-satunya 

kelompok  berdasarkan hubungan darah dan  hubungan perkawinan yang diakui dalam Islam. 

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i Jilid 2, ( Jakarta: Almahera, 2010), hlm. 450.  
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Minangkabau terhadap orang yang memiliki pemahaman terhadap agama Islam. 

Hamka Mewarisi darah ulama dan pejuang yang kokoh pada pendirian, dari 

ayahnya yang dikenal sebagai ulama pelopor Gerakan Islam (tajdid) di 

Minangkabau dan salah satu tokoh utama dari gerakan pembaharuan yang 

membawa reformasi Islam (kaum muda).
49

  

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

a. Konstruksi pemikiran Buya Hamka tentang sakinah  mawaddah 

dan rahmah  dalam perkawinan.  

b. Kontribusi konstruksi sakinah mawaddah dan rahmah dalam 

perkawinan analisis pemikiran Buya Hamka.  

c. Relevansi konstruksi sakinah mawaddah dan rahmah  dalam 

perkawinan analisis Pemikiran Buya Hamka dengan kehidupan 

kontemporer.  

2. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih fokus penelitian ini maka peneliti membatasi permasalahan 

pada sakinah  mawaddah dan rahmah dalam perkawinan analisis pemikiran Buya 

Hamka. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka  diformulasikan 

rumusan masalah sebagai berikut ; 
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 Hamka,  Dari Lembah Cita-Cita, (Jakarta Gema Insani, 2016), hlm. 97.  
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1. Bagaimana konstruksi sakinah mawaddah dan rahmah  dalam 

perkawinan analisis Pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar ? 

2. Bagaimana kontribusi konstruksi  sakinah mawaddah dan rahmah  

dalam perkawinan analisis pemikiran Buya Hamka? 

3. Bagaimana   relevansi konstruksi sakinah  mawaddah dan rahmah 

analisis pemikiran buya hamka dengan kehidupan kontemporer. 

 

D.       Signifikansi Penelitian 

1. Fokus pada Pemikiran Buya Hamka tentang konstruksi sakinah 

mawaddah dan rahmah  dalam perkawinan.  

2. Kontribusi    konstruksi sakinah mawaddah dan rahmah dalam 

perkawinan analisis pemikiran Buya Hamka.  

3. Relevansi sakinah mawaddah dan rahmah dalam perkawinan analisis 

pemikiran Buya Hamka dengan Kehidupan Kontemporer.  

E.       Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti untuk menambah khazanah keilmuan  dan memberikan 

kontribusi  khususnya tentang sakinah mawaddah dan rahmah dalam 

perkawinan  analisis pemikiran Buya Hamka. 

2. Bagi pemerhati tingkah laku (agamawan, pemuka masyarakat), hasil 

penelitian ini dapat memberikan  kontribusi  dalam membina sakinah 

mawaddah dan rahmah  dalam perkawinan.  

3. Bagi Pendidikan Tinggi khususunya pada Pascasarjana Studi Hukum 

Keluarga pada Program Doktor UIN SUSKA Riau, hasil penelitian 

menjadi kajian materi tersendiri,  sebagai referensi dari konstruksi 
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sakinah mawaddah dan rahmah dalam perkawinan analisis Pemikiran 

Buya Hamka. 

4. Bagi perkembangan berikutnya mampu memberikan kontribusi pada 

perkembangan ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan  konstruksi 

sakinah mawaddah dan rahmah  dalam perkawinan.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ialah library research (penelitian 

kepustakaan) melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis 

data deskriptif narasi melalui tekhnik study dokumentasi untuk memperoleh 

pemikiran Buya Hamka tentang sakinahb mawaddah dan rahmah  dalam 

perkawinan. 
50

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua,  yaitu data primer dan data 

sekunder.  Sumber data primer ialah Tafsir al-Azhar karya  Buya Hamka  fokus 

pada sakinah mawaddah dan rahmah dalam perkawinan.  

Sumber data sekunder diambil dari beberapa karya Buya Hamka seperti : 

Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan, Dari Lembah Cita-cita,  Falsaafah 

Ketuhanan, Pandangan Hidup Muslim, Tasawuf Moderen,  Perkembangan 

tasawuf dan Kemurniannya, Kesepaduan Iman dan Amal Saleh, Pribadi Hebat, 

Falsafah Hidup, Dari Hati Ke Hati, 1001 Soal Kehidupan, Ayahku karya Rusydi 

Hamka. Buya Hamka Memour perjalanan Hidup Sang Ulama. Dan beberapa 
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 M. Musfiqon,  Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2012), hlm.166-167, hlm. 136 
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referensi lain sebagai pendukung yang  ada hubungannya dengan sakinah 

mawaddah rahmah  dalam perkawinan.  

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data
51

 menggunakan study dokumentasi, 

mengumpulkan  buku atau dokumentasi pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang 

berkaitan tentang sakinah mawaddah dan rahmah  dalam perkawinan.  

4. Tekhnik Analisis Data 

Tekhnik analisis data yang digunakan ialah analisis isi  (content  analysis), 

melalui referensi kemudian diformulasikan,
 52

 dalam beberapa tahapan: 

1. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan makna ayat Alqur’an 

surat ar-Rum [30] : 21. Fokus pada lafaz sakinah mawaddah dan rahmah. 

2. Melakukan pengkategorisasi atau pemilahan data yang berkaitan dengan 

sakinah mawaddah dan rahmah dalam perkawinan  melalui pertimbangan 

persaman dan perbedaan.  

3. Melakukan interpretasi data (pemaknaan data) kemudian dideskripsikan 

untuk diambil  simpulan penelitian (temuan penelitian).  
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Berdasar pada study dokumentasi dalam memperoleh data penelitian. Tekhnik 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal, variabel berupa catatan, buku, manuskrip, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 206. 
52

Pola beraturan dalam berapa langkah berikut: Pertama, editing, yaitu tahapan awal  

dengan melaukan reduksi data dan pemilahan data sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, coding 

(kategorisasi) yaitu, tahapan mengkategorikan data sesuai  dengan fokus masalah  penelitian, 

kategori data sesuai domain yang  yang akan dianalisis serta mempertimbangkan aspek kesamaan 

dan perbedaan masalah penelitian. Ketiga, meaning yaitu, menggunakan pendekatan yang sesuai 

melakukan interpretasi data atau pemaknaan data atau temuan penelitian dengan menghubungkan, 

membandingkan, dan mendeskrifsikan data  sesuai fokus masalah untuk diberi makna (simpulan 

penelitian). M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, ..... hlm.166-167.  



25 
 

25 
 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN ; Membahas Latar Belakang Masalah, Defenisi 

Istilah, Permasalahan; 1. Identifikasi Masalah, 2. Pembatasan Masalah, 3. 

Rumusan Masalah. Signifikansi Penelitian dan Manfaat Penelitian,  Metode 

Penelitian,  Sistematika Penulisan.  

BAB  II  LANDASAN TEORITIK ;  Membahas tentang Kajian Teoritik; 

Landasan Pernikahan.  Interpretasi Makna sakinah mawaddah dan rahmah  dalam 

perkawinan. Keluarga sakinah  Perspektif fiqih keluarga; Keluarga sakinah 

perspektif Kementerian Agama RI. Tinjauan penelitian  relevan 

BAB   III  KEHIDUPAN  BUYA HAMKA; Biografi Buya Hamka, 

Pendidikan Buya Hamka, Aktivitas Buya Hamka, Pemikiran dan Karya-karya 

Buya Hamka, Sekilas  Tafsir al-Azhar, Kehidupan rumah tangga Buya Hamka. 

BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI SAKINAH  MAWADDAH 

WARAHMAH DALAM  PERKAWINAN  ANALISIS PEMIKIRAN BUYA 

HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR; Konstruksi sakinah mawaddah dan 

rahmah dalam perkawinan analisis  pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir al-

Azhar. Kontribusi konstruksi  sakinah mawaddah dan rahmah dalam perkawinan 

analisis pemikiran Buya Hamka. Relevansi konstruksi sakinah mawaddah dan 

rahmah   dalam perkawinan analisis pemikiran buya hamka dengan kehidupan 

kontemporer.  

BAB V PENUTUP ; Kesimpulan, Saran-saran 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


