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BAB  II 

LANDASAN TEORITIK 

A.  Kajian Teoritik  

I. Pemahaman Konstruksi 

Istilah konstruksi penulis mengambil teori Peter L. Berger dan Thomas 

Luckman yang membahas  The Social Construction Of Reality dalam membangun 

penjelasan sosiologis. Teori konstruksi menjelaskan kehidupan sosial yang bisa 

ditelusuri baik dari sisi individu atau masyarakat. Penjelasan yang dibuat 

membentang dari perspektif orang awam sampai kepada penjelasan mengenai 

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

hubungan antara manusia dan lembaga yang bersifat dealektis (interaktif) yang 

dijelaskan dalam suatu formula yang menggunakan 3 ukuran, yaitu: 

1. Masyarakat, adalah produk  masyarakat realitas subjektif.  

2. Manusia adalah produk sosial. 

3. Dialektika ini diantarai oleh sisi pengetahuan yang berkembang dalam 

memori selama mereka mengalami dan juga didukung peran-peran 

individual yang teratur secara institusional.
1
 

Teori konstruksi  merupakan kajian tentang rumpun ilmu sosiologi. Peter L. 

Berger mengemukakan bahwa sosiologi merupakan studi ilmiah tentang 

hubungan antara masyarakat dan individu. Teori konstruksi dibangun atas dasar 

isu  konflik (setelah ada konflik). Dalam hal ini penulis mengangkat teori 

                                                           
1
 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 cendikiawan yang berwawasan luas dan 

jelas, serta sangat humanis. Rachmad K. Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosiologi Modren  (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz  Media, 2008), hlm. 334-339. 
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konstruksi berdasar pada fenomena di masyarakat berkaitan tentang perkawinan; 

isu ataupun fenomena yang terjadi  meningkatnya angka perceraian di Pengadilan 

Agama berskala nasional beberapa tahun terakhir, adanya kehidupan keluarga 

brokenhome,  terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan isu konflik 

ini maka penulis mengangkat teori konstruksi bertujuan untuk memformulasikan  

kehidupan perkawinan yang diperintahkan Islam berdasar pada kajian Tafsir al-

Azhar karya Buya Hamka.  

Penulis tidak menafikan adanya perbedaan yang terdapat dalam kehidupan 

perkawinan antara suami, isteri, anak-anak. Secara umum perbedaan tersebut 

terjadi karena latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang 

lingkungan yang berbeda. Namun perbedaan tersebut  justru saling melengkapi 

jika disikapi dengan bijak dan tidak harus memunculkan konflik. Firman Allah 

swt. Q.S. al-Hujurat [49] : 13  

                              

                 

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.
2
 

 

Riwayat Imam Nasa’i dalam Sunannya bab al-hukmu bizzawahiri, bahwa 

solusi dari suatu fenomena yang terjadi atau menyelesaikan perbedaan pandangan 

                                                           
2
Q.S. al-Hujurat [49] : 13 
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dan pemikiran, termasuk perbedaan prinsip antara suami dan isteri  dalam rumah 

tangga memakai kaidah berikut ini:  

ُِِس َوهللاُ يَتََولَّ ًَْحُي ًَْحُكُن بِالَّظَ  )زواٍ ًساءى( زِ اءِ سسَ الَّ ي ا  

Kita hanya bisa menetapkan hukum / menilai berdasarkan penampilan dan  

Allah yang paling berhak mengambil alih rahasia.  

Pemahaman konflik ialah suatu perbuatan yang yang tidak sesuai dengan 

norma yang berlaku. Firman Allah swt. Q.S. an-Nisa’ [4] : 59 

                         

                             

       

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. 

 

Solusi dari konflik yang terjadi berdasar pada statmen Muhammad Rasyid 

Ridho (w.1935 M) dalam suatu  ungkapan kaidah sebagai berikut;  

  ٌَا بَْعًضا فِْيَوا اْختَلَْفٌَاضُ عْ بَ  زُ رِ تَ عْ يَ ا  وَ ٌَ قْ فَ تَّ ا ْاّ وَ يْ فِ  ىُ اوَ تعَ ًَ 

Saling membantu pada sesuatu yang disepakati dan bersikap toleran 

terhadap sesuatu yang diperselisihkan.   

 

Berdasarkan teori konstruksi sesuatu  dianggap konflik ketika sudah 

mengganggu hubungan individu dan masyarakat, atau tidak lagi sesuai dengan 

norma atau tuntutan yang berlaku dalam kehidupan sosial.  Maka logika 
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berfikirnya ialah “ setiap konflik berawal dari perbedaan, dan setiap perbedaan 

belum tentu berakhir dengan  konflik.  

Menurut Peter L Berger terdapat tiga konsep yang harus dipahami dari 

konsep (sience) ilmu pengetahuan.  

1. Masyarakat 

   Konsep masyarakat menurut Peter L. Berger dipandang sebagai suatu 

keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya.  Maksudnya ialah adanya 

bagian-bagian yang membentuk kesatuan.
3
  Analogi bagian-bagian dalam 

masyarakat adalah hubungan sosial, seperti hubungan antar jenis kelamin, 

hubungan antar usia, hubungan antar inter keluarga dan hubungan perkawinan. 

Keseluruhan hubungan tersebut dikenal dalam  masyarakat.
4
     

 Masyarakat adalah makhluk sosial, hidup dalam hubungannya dengan orang 

lain dan hidupnya saling ketergantungan pada orang lain. Hidup di masyarakat 

berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang disekitar dan dengan demikian 

mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain,  interaksi sosial utama 

dibutuhkan  dalam masyarakat.
5
 

2. Individu 

Individu adalah subjek yang bertindak (aktor), konsep subjek menunjuk 

sesuatu yang berhubungan dengan dunia internal manusia. Subjek memiliki 

keinginan, kemauan, kehendak,  fikiran, gagasan,  dan kebebsan dalam melakukan  

                                                           
3
Misalnya tubuh manusia terdiri dari berbagai macam organ seperti jantung,  hati, limpah,  

pembuluh darah, jaringan otak, keseluruhan bagian membentuk sistem yang dikenal sebagai 

manusia.  
4
Damsar & Indrayani, Pengantar Sosiologi Pedesaan, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 15.  

5
S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 60.  
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sesuatu seperti memberikan makna, menilai sesuatu, menentukan pilihan, 

menginterpretasi keadaan berdasarkan keinginan.
6
 

3. Hubungan Antara Masyarakat dan Individu. 

Hubungan antara masyarakat dan individu bersifat dealektif  dalam proses 

eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi.  Proses dealektif hubungan antara 

masyarakat dan individu merupakan momen dimana individu memberikan makna, 

menilai sesuatu, menentukan pilihan, dan menginterpretasi keadaan berdasarkan 

keinginan, kemauan, kehendak, pikiran, gagasan, dan kebebasan yang 

dimilikinya.
7
 

Lembaga-lembaga sosial (social institution) diciptakan untuk  merumuskan 

tentang nilai-nilai, istilah-istilah, bahasa maupun makna yang mengatur,  

sekalipun produk manusia tetapi pada akhirnya mengikat manusia.
8
 

Peter L. Berger  dan Thomas Luckman (1967).
9
 Mereka berangkat dari 

premis yang menyatakan bahwa manusia mengkonstruk realitas sosial meskipun 

melalui proses subyektif, namun dapat berubah menjadi objektif. Dalam hal ini 

diadakan konstruksi  melalui pembiasaaan tindakan yang memungkinkan aktor 

dan aktor lainnya mengetahui. Bahwa tindakan berulang-ulang dan 

memperlihatkan keteraturan. Dalam istilah fenomenologi aktor akan dapat 

melakukan tindakan dan motif yang ada di dalamnya. 

                                                           
6
Damsar & Indrayani, Pengantar Sosiologi.... hlm. 16.  

7
Ibid,. hlm.17.   

8
Gagasan Burger sama dengan Durkheim yang menyatakan bahwa sturktur sosial bersifat 

teratur, tertata rapi, dan objektif.  Menghadapi sturtur semacam ini yang dilakukan manusia bukan 

melawan,  melainkan menyesuaikan diri  lewat sosialisasi. Lihat. Rachmad K. Dwi Susilo, 20 

Tokoh Sosiologi Modren..... hlm. 341.  
9
Ahli sosiologi pendidikan era 1970-an memperoleh sumbangan pemikiran dengan 

munculnya sebuah tradisi baru.  Tradisi itu masih masuk dalam payung fenomenologis, namun 

lebih bercorak sosiologis ketimbang filosofis. Lihat. Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan 

(Yogyakarta: Gadjah Mada, 2010), hlm. 223 
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Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjelaskan bahwa makna-makna 

umum yang dimilki bersama dan diterima tetap dari dasar organisasi sosial, 

namun makna yang berkembang merupakan hasil manusia yang muncul dari 

lingkungan sosial yang diciptakannya. Lingkungan adalah nilai-nilai dan makna-

makna yang selalu berkembang pada mulanya bersifat religi di masyarakat.  

Konstruksi sosial sebenarnya “agak”  sedikit lebih mencoba 

menyeimbangkan antara struktur masyarakat dan individu, melalui fenomenologi 

yang menempatkan peran individu sebagai pemberi makna. Pemaknaan yang 

terbentuk dari tindakan, didasari oleh pengakuan keseharian yang bersifat 

intensional. Individu memilih sesuatu yang “harus” dilakukan berdasarkan makna 

tentang sesuatu dan mempertimbangkan pula makna objektif (masyarakat) tentang 

sesuatu. 
10

  

Individu harus berusaha menyesuaikan diri semaksimal mungkin dengan 

tuntutan lingkungannya, sebab kegagalan dalam proses sosialisasi menyebabkan 

gangguan kejiwaan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi individu dalam  

masyarakat, dapat muncul sebagai akibat modernisasi, industrialisasi, urbanisasi, 

tekhnologi maju dan lainnya.  Harus pandai menanggapi hal tersebut dengan 

kebijaksanaan, sehingga kehidupan sosial dapat seirama dengan kondisi dan 

tuntutan masyarakat.
11

 

Segala sesuatu yang dipelajari individu berawal dari anggota masyarakat 

lain, yang diajarkan orang tua, saudara, anggota keluarga dan sekolah. Individu 

                                                           
10

Zainuddin Maliki, Sosiologi Pendidikan (Yogyakarta: Gadjah  Mada, 2010), hlm. 223-

224.  
11

Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai 

Problem Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 49.  
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belajar dengan mendapatkan informasi secara insendental dalam berbagai situasi 

sambil mengamati kelakuan orang lain, seperti menonton Televisi, mendengar 

percakapan orang lain, menyerap kebiasaan-kebiasaan  dalam lingkungannya.  

Seluruh proses sosialisasi terjadi dalam bentuk interaksi individu dengan 

lingkungan.  

Sosialisasi terjadi melalui kondisi lingkungan yang menyebabkan individu 

mempelajari pola kebudayaan fundamental, seperti berbahasa, cara berjalan, cara 

berpakaian, berkelakuan sopan, mengembangkan sikap yang dianut dalam 

masyarakat, pekerjaan, rekreasi  dan segala sesuatu yang  perlu bagi warga 

masyarakat yang baik.  Norma kebudayaan pada  awalnya banyak terjadi di rumah 

dan sekitarnya.  Sosialisasi identik dengan makna penyesuaian diri (adjustmen).  

Tingkah laku manusia dapat diterangkan sebagai reaksi-reaksi terhadap tuntutan 

atau tekanan dari lingkungannya. Hidup di masyarakat tingkah laku tidak saja 

merupakan penyesuaian diri terhadap fisik lingkungannya, melainkan juga 

penyesuaian diri terhadap tuntutan dan tekanan sosial orang lain. Klasifikasi 

tuntutan dalam bentuk internal
12

 dan eksternal.
13

  

 Sejumlah tuntutan sering menimbulkan konflik, ada dua pola konflik yang 

lazim terjadi. Pertama, konflik antara tuntutan internal dengan tuntutan eksternal. 

Misalnya, untuk mendaptkan status sosial seseorang harus bersaing atau 

bertentangan dengan teman sendiri.  Kedua,  konflik antara tuntutan eksternal 

yang satu dengan tuntutan eksternal yang lain. Misalnya seorang isteri dituntut 

                                                           
12

Tuntutan berupa dorongan atau kebutuhan yang timbul dari dalam, baik yang bersifat 

fisik maupun sosial. Seperti makan, minum, persahabatan, penghargaan, kecintaan, sosial dan 

lainya.   
13

Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2014), hlm. 102  
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mampu mengurus rumah tangga suaminya dengan baik termasuk mendidik anak-

anaknya, namun tuntutan eksternal isteri harus sukses mengabdi dan menjalankan 

karir  di luar. 

Proses penyesuaian diri dapat dipandang dari dua perspektif. Pertama, 

kualitas dan efesiensinya. Kedua,   proses berlangsungnya. Proses penyesuaian 

diri  ditinjau dari kualitas atau efisiensinya berarti menilai proses untuk menilai 

berhasil atau tidaknya proses penyesuaian diri, maka ada empat keriteria yang 

dapat digunakan; 

1. Kepuasan psikis, bisa terlihat dari aktualisasi diri melalui perasaan 

bahagia, semangat dan motivasi, bersahabat dan persaudaraan.  

2. Efisiensi kerja, penyesuaian diri yang berhasil  akan nampak dalam 

aktivitas kerja atau kegiatan yang efisien. 

3. Gejala fisik, penyesuaian diri  yang berhasil terlihat dari gejala fisik yang 

lebih tenang, rileks sehingga sifat yang ditampilkan menjadi keteladanan. 

4. Penerimaan sosial, penyesuaian diri yang berhasil  akan menimbulkan 

reaksi setuju dari masyarakat. 
14

 

Melalui pendekatan sosiologis maka teori konstruksi dibangun atas dasar 

adanya konflik dimasyarakat sehingga melalui teori ini terdapat beberapa 

pendekatan dalam penilaian tingkah laku secara sosiologis. Maka bisa dipahami 

bahwa kehidupan sehari-hari merupakan konstruk individu berada di dalam 

lingkaran sosiologis.  Konstruksi atau cara individu mempersepsikan atau 

memaknai sakinah mawaddah dan rahmah  dalam kehidupan perkawinan sebagai 

                                                           
14

Ibid,. hlm. 102  
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format kehidupan  sosial atau perilaku sosial yang menjadi kajian dalam disertasi 

ini. Cara memaknai kehidupan di sekitar, dilakukan melalui aktor (individu) 

terhadap interaksi yang terjadi.   

II. Landasan Pernikahan  

1. Pengertian Pernikahan 

          Pernikahan secara lughah (bahasa) watha’ (bercampur), secara terminologi 

ialah akad yang membolehkan  bercampurnya laki-laki dan perempuan dengan 

menggunakan lafaz   , تصويج , اًكاح maka dipahami sebagai milik, kepemilikan, 

itulah sesungguhnya hakikat.
15

 Hakikat nikah ialah akad dan watha’ sehingga 

sebagain ulama menganggap dua kata ini musytarak.  Makna nikah mengandung 

pengertian hakikat yang bersifat syar’i.  Nikah bagian dari kata majaz  dari 

ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Menurut jumhur ulama 

bahwa  perintah menikah  memilih antara perkawinan dan pemeliharaan diri.
16

  

Berdasar pada hadis Nabi saw. 

ُ أََغضُّ لِْلبََصِس َو أَْحَصُي لِْلفَسْ  ْج فَإًََِّ ٌُْكُن اْلبَاَءةَ فَْليَتََصوَّ بَاِب َهِي اْستَطَاَع ِه جِ يَا َهْعَشَس الشَّ

ُ لََُ ِوَجاء  َو َهْي  ْوِم فَإًََِّ َِ بِا لصَّ لَْن يَْستَِطْغ فََعلَْي  

“Wahai, para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk 

nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, 

dan lebih membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang tidak 

mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat 

membentengi dirinya”.
17

 

        

                                                           
15

Syekh Syahabudin al-Qalyuby dan Syekh Umyrah Syarah Jalaludin Mahalli,  Qalyubu 

Waumyroh, Juz 3, (Semarang: Perpustakaaan  Futura, tt). hlm. 206.  
16

Muhammad ibn Ismail as-Shan’ani, Subulus Salam Juz 3, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 

hlm. 395.  
17

HR Bukhari no. 5.090, Muslim no. 1.466, Abu Dawud no. 2.047, Nasa’i (6/68), Ibnu 

Majah 1.858, Ahmad (2/428)  
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Hadis di atas dipahami bahwa perintah menikah bertujuan untuk 

pemeliharaan diri;  bagi yang sudah mampu aspek fisik dan finansial anjuran 

untuk menikah, sebaliknya bagi yang belum mampu aspek finansial tentu saja 

anjuran berpuasa untuk membentengi diri dari keinginan gejolak fisik. Para ulama  

banyak memberikan uraian tentang hikmah berpuasa, misalnya mempertinggi  

budi pekerti,  menimbulkan kesadaran dan kasih sayang, orang-orang lemah yang 

tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani,  

menambah kesehatan, ketenteraman   hidup dunia dan akhirat.  Secara lahiriah 

bahwa puasa yang dimaksud ialah  اِْهَساُك artinya menahan diri; yang dimaksud 

ialah menahan diri dari makan dan minum, pandangan dan pendengaran dari  hal 

yang kurang  baik.  Dengan tidak ada asupan makanan dan minuman selama 

berpuasa, maka fisik secara hormonal dalam tubuh  ikut melemah. Melalui 

penjagaan pandangan dan penglihatan sehingga memori otak terlepas dari sesuatu 

yang tidak baik. Gejolak-gejolak fisik  terfokus pada sesuatu yang dianggap 

penting  bagi tubuh, seperti istirahat, dan mempersiapkan menu makanan 

sekedarnya.  

          Hakikat pernikahan ialah saling memberi manfaat antara suami dan isteri,  

dengan mewujudkan manfaat  maka muncul kewajiban.  Kewajiban ada setelah 

akad yang menjadi sebab saling memiliki, seperti kewajiban memberi nafkah 

setelah dukhul (bercampur).
18

 

Sifat-sifat duniawi yang dipertahankan  tidak akan bernilai baik, maka                

Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi bila dilihat dari kondisi dan keadaan 

                                                           
18

Imam Qadhi Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn Rasyid al-

Qurtubi al-Andalusy,  Bidayatul Mujtahid Wannihayatul Muqtasid Juz 2, (Semarang: 

Perpustakaan Futura, tt), hlm. 41. 
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orang yang akan melaksanakannya, maka hukumnya bisa wajib, haram, sunnat, 

mubah dan makruh. 

a) Wajib 

Seorang wajib hukumnya menikah, bila  mempunyai keinginan yang kuat 

mempunyai kemampuan material, mental dan spritiual untuk melaksanakan 

kewajiban selama dalam perkawinan dan adanya kekhawatiran apabila  tidak 

menikah akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. 

b) Sunnat  

Perkawinan hukumnya sunnat bagi  yang telah berkeinginan kuat untuk 

menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul 

kewajiban tetapi bila  tidak menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat 

zina. Alasan hukum berdasarkan ayat-ayat Alqurân dan hadits-hadits Nabi 

Muhammad saw. Para  ulama berpendapat bahwa hukum dasar perkawinan 

adalah sunnat. Ulama Syafii’yah berpendapat bahwa hukum asal perkawinan 

adalah mubah. Ulama Dzhahiriyah berpendapat bahwa perkawinan wajib 

dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran 

akan berbuat zina apabila tidak kawin.  

c) Haram.  

Hukum nikah bisa menjadi haram bagi  yang belum berkeinginan dan tidak 

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab 

dalam kelangsungan perkawinan, dan apabila dipaksakan akan berakibat 

menyusahkan dan penderitaan bagi isterinya, maka hukumnya menjadi haram.  

d) Makruh  
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Perkawinan hukumnya makruh, bagi seseorang yang mampu dari segi materil, 

cukup daya tahan mental dan agama, tetapi ada kekhawatiran tidak dapat 

melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah batin, meskipun tidak 

berakibat menyusahkan isterinya. Imam Al-Gazali mengatakan bahwa suatu 

perkawinan bila dikhawatirkan berakibat mengurangi semangat beribadah 

kepada Allah dan semangat kerja dalam bidang ilmiah maka hukumnya  

makruh tahrim. 

e) Mubah  

Bagi orang yang mampu dari segi materil, dan fisik  apabila ia tidak kawin 

tidak ada kekhawatiran berbuat zina maka hukumnya mubah.
19

  

         Islam  memperhatikan pernikahan  di atas azaz yang kokoh dan prinsip yang 

kuat agar tercipta suatu tujuan  yang baik, yaitu kelanggengan, kebahagiaan 

keluarga,  damai dan terhindar dari keretakan rumah tangga serta anak-anak 

tumbuh dan berkembang dalam nuansa kecintaan, kelembutan dan kasih sayang.
20

 

          Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu yang dianjurkan syariat.
21

 

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan 

umat manusia.
22

 Islam Menganjurkan nikah, penghargaan Islam terhadap ikatan 

pernikahan besar sekali, Allah menyebutkan sebagai ikatan yang kuat.  

                                                           
   

19
Slamet Abidin & Aminuddin, Fiqih Munakahat I ( Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm, 

36.  
20

Wahbah az-Zuhaili,  Fiqhul Islam Waadilatuhu Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

hlm. 20.  
21

Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam 

perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Yang demikian adalah lebih 

utama dari pada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah. Anrew Newberg & Mark Robert Waldman, 

How God Changes Your Brian, Breaktrough Finding From a Leading Neuroscientist,  (New York: 

Ballenting Books, 2009), hlm.6.. 
22

 Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan  dan dibina sesuai dengan 

norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang 
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Firman Allah swt. Q.S. An-Nisa’[4]: 21 

                                  

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. 
[         

         Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Bab I Pasal I dinyatakan bahwa: “       

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”
23

 

        Melalui pernikahan merupakan cara Islam memberi ketentuan dan ketertiban 

dalam segala kehidupan manusia dalam bermasyarakat.
24

 

2. Tujuan Pernikahan 

         Melalui pernikahan Allah swt. mensyari'atkan kemaslahatan dan 

kemanfaatan hamba-Nya, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-

tujuan yang mulia. Tujuan pernikahan, yaitu: 

1. Memenuhi tuntutan naluri manusia. 

 

                                                                                                                                                               
berlainan jenis (suami-isteri), mereka bersatu agar memperoleh keturunan sebagai penerus 

generasi.  Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga 

merupakan unit terkecil   suatu bangsa.  Keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah  

adalah keluarga  sejahtera yang bahagia senantiasa mendapat ridho dari Allah swt. Dindin M. 

Machfudz, Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga, (Jakarta: Kompas Gramedia,  2015), hlm. 

44. 
23

Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad secara keseluruhan aspeknya 

terkandung dalam lafaz nikah atau tazwij merupakan ucapan serimonial yang sakral. Ibid., hlm.8 
24

Nikah adalah jalan yang wajib ditempuh  manusia bila  sudah ada hasrat untuk 

melanjutkannya, kalau belum  mampu agama memberi pandangan hendaklah orang itu berpuasa, 

dengan berpuasa akan lebih bisa  mengamankan dirinya dari sesuatu yang mungkin terjadi yang 

menimbulkan hal-hal yang kurang atau tidak patut terjadi. Lihat. Ashadi Falih & Cahyo Yusuf, 

Akhlak Membentuk Pribadi Muslim, (Semarang: Aneka Ilmu, 1986), hlm. 84. 
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Firman Allah swt. Q.S.  al-Baqarah [2]: 223 
 

ُموا ِِلَنْ ُفِسُكْم َوات َُّقوا اللََّو َواْعَلُموا أَنَُّكْم  فَْأُتوا َحْرَثُكمْ  ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكمْ  أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ
ِر اْلُمْؤِمِنينَ   ُمََلُقوُه َوَبشِّ

            Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 

datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu 

kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan 

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan 

menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. 

 

2. Mendapatkan keturunan yang baik 

          Insting untuk mendapatkan keturunan, bahwa mempunyai anak bukanlah 

suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah swt. Walaupun dalam kenyataanya 

ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.  

 

ْن ثَََلٍث َصَذقٍَت َجاِريٍَت اَْو ِعْلٍن َيْنتَفَُع بِِو اَْو َولٍَذ َصالٍِح يَْذُعْولَوُ اَِرا َهاَث اْبُن اََدَم اِْنقَطََع َعَولُوُ ااِلَّ هِ 

 )رواه البخارى(

3. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman 

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketenteraman hidup, kebahagiaan 

dan ketenangan lahir bathin dengan berkeluarga akan dapat mengantarkan 

kebahagiaan dan  sejahtera pada ketenagan ibadah.   

Firman Allah swt. Q.S. ar-Rum [30]:21 

                                    

                          

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
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Firman Allah swt. Q.S.al-A’raf [7] : 189 

                                

                                  

        

  Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya 

Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka 

setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, 

dan teruslah dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala dia 

merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, 

Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami 

anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". 

 

4. Mengikuti Sunnah Nabi. 

لن يعول بسٌتي فليس هٌي )زواٍ ابي هاجَالٌكاح هي سٌتي فوي  “ 

Nikah itu adalah sunnahku maka barangsiapa yang tidak maumengikuti 

sunnahku dia bukan umatkau”  

 

5. Membentengi diri dari perbuatan zina. 

 

          Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah ialah 

memelihara dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, memelihara 

diri, dan berpaling dari yang haram.       

6. Untuk mewujudkan ahlak yang luhur. 

            Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam diantaranya 

ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang 

telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam 

memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk 
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memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari 

kekacauan.
25

  

3. Asas dan Prinsip Pernikahan 

Prinsip perkawinan bersumber dari Alqur’an dan hadis, yang tertuang  

dalam garis-garis hukum  melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan KompilasiHukum Islam Tahun 1991 mengandung  7 asas  

pernikahan  yaitu; 

1.  Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal.
26

 

2. Asas keabsahan perkawinan.
27

  

3. Azaz monogami terbuka.
28

 

4. Asas calon suami dan calon isteri.
29

  

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian. 

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri.
30

  

7. Asas pencatatan perkawinan.
31

  

                                                           
25

Bukan dengan cara yang kotor dan menjijikan, seperti cara-cara orang sekarang ini 

dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah 

menyimpang dan diharamkan Islam. 
26

Suami isteri perlu saling melengkapi dan membantu agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material.  
27

Didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan 

perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang 
28

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak isteri bila lebih dari satu 

orang, maka cukup satu orang isteri saja. 

 
29

Matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan 

perkawinan  secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak terfikir pada 

perceraian. 

    
30

Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat. Oleh karena itu 

segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami  isteri.  
31

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau 

melakukan ikatan perkawinan. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam....hlm. 7-8.  
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Prinsip pernikahan merupakan sesuatu yang perlu dipahami agar 

pernikahan yang dijalani berkontribusi positif sembari mengabdi pada Allah swt. 

Prinsip dasar perkawinan ialah:  

1. Melaksanakan Perintah Agama. 

        Agama Islam adalah agama yang menyeru umatnya mencari rezeki dan 

mengambil sebab-sebab mencapai kemuliaan, ketinggian dan keagungan dalam 

perjuangan hidup, memungut kebaikan dimanapun dan memperbolehkan 

mengambil peluang mencari kesenangan yang diizinkan.
32

 

        Menjalankan syari’at mengandung berbagai rahasia dan faedah yang sangat 

besar bagi kehidupan umat Islam dunia dan akhirat, kekejian dan kemungkaran 

merupakan sebab terbesar kerusakan dan kehancuran masyarakat, tatanan sosial 

dan moral masyarakat. Semua ajaran Allah melalui Rasulullah saw.  

sesungguhnya bertujuan  untuk  meraih kebahagiaan dan kebaikan  di dunia dan 

akhirat.
33

  

Perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan agama yang 

memberikan batasan melalui rukun dan syarat perkawinan, bila tidak terpenuhi 

rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan  menjadi batal (fasid).
34

 

 

 

                                                           
32

Hamka, Tasawuf Modern Bahagia  Itu Dekat dengan Kita Ada di dalam Diri Kita,  

(Jakarta: Republika, 2015), hlm. 5. 
33

Jamal Muhammad Elzaky, Fhusul Fi Thibb ar-Rasul, (Kairo : Syuruq, 2010), hlm. 12, 14.   
34

Kandungan hukum Islam bersifat  universal,  menjelaskan secara global  kebutuhan hidup 

manusia, spesifikasi  pada  aturan yang  jelas bagi kedua insan  yang hendak melangsungkan 

pernikahan, pasangan suami dan isteri sebagai  rolemodel bagi manusia seluruhnya.  Seseorang 

yang akan  menikah hendak keduanya saling memahami, mencintai, dan mengasihi, sebelum 

melangsungkan pernikahan atau pada saat melamar, pihak laki-laki maupun perempuan harus 

saling mengutarakan visi dan misinya sehingga kedua insan  saling memahami dan mengerti. 

Abdul Rohman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 32.   
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2. Adanya Persetujuan. 

Persetujuan dan kerelaan calon suami dan calon isteri  untuk 

melangsungkan perkawinan merupakan salah satu prinsip pernikahan yang harus 

dipenuhi sebagai ikhtiyar  (tidak dipaksa).
35

  

3. Perkawinan Untuk Selamanya.  

Prinsip ketiga dari pernikahan ialah berniat menikah untuk selamanya 

tanpa   ada batasan waktu,  sehingga berupaya untuk mewujudkan ketenangan, 

ketenteraman dan cinta serta kasih sayang antara keluarga.
36

 Prinsip perkawinan 

dalam Islam untuk selamanya bukan  untuk suatu masa tertentu. 
37

 

4. Asas memilih calon Isteri  

Berdasar Pada Hadis Rasulullah Saw.  

Rasulullah saw. bersabda 

ثَِني َسِعيُد ْبُن َأِبي َسِعيٍد ، َعْن َأبِيوِ  - ثَ َنا َيْحَيى ، َعْن ُعبَ ْيِد اهلِل ، قَاَل : َحدَّ ٌد ، َحدَّ ثَ َنا ُمَسدَّ  َحدَّ
َِلْرَبٍع  تُ ْنَكُح اْلَمْرَأةُ ، َعْن َأِبي ُىَريْ َرَة ، َرِضَي اللَُّو َعْنُو ، َعِن النَِّبيِّ صلى اهلل عليو وسلم قَاَل : 

يِن َترَِبْت يََداَك.ِلمَ   رواه البخاري((اِلَها َوِلَحَسِبَها َوَجَماِلَها َوِلِديِنَها فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ
 

Artinya: perempuan itu dikawini karena empat hal; karena hartanya, 

karena keturunannya,  karena cantiknya, dan karena agamanya,  

tetapi pilihlah karena agama agar selamat dirimu. 
38

 
 

 

Taribat Yadaaka, diartikan kedua tangan yang belepotan lumpur karena 

keinginannya yang sangat kuat untuk mendapatkan. Kalimat menerang dan 

                                                           
35

Nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan sesuatu yang urgens, 

termasuk izin dari wali. Sehingga wali ikut mendukung untuk melangsungkan  pernikahan. Ibid., 

hlm. 32-33.  
36

Prinsip perkawinan untuk selamanya, setelah sebelumnya yang bersangkutan telah 

melihat dan mengetahui  calon pasangan hidupnya, sehingga  yakin untuk menikah dengan prinsip 

untuk selamanya. Ibid., hlm. 36-37.  
37

Tidak sah akad nikah yang memiliki batasan waktu; misalnya “aku nikahkan engkau 

dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat  untuk selama 3 bulan atau satu tahun. Ibid.   
38

Soheh Bukhari, Kitab Badaul wahyi, Juz 7, hlm.15  
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diterangkan bermakna doa. Maksudnya bukan berdoa agar tangannya yang 

belepotan lumpur, tetapi redaksi kalimat  berfungsi sebagai anjuran dan 

dorongan.
39

 

Prioritas     dalam  memilih wanita  yang akan menjadi pasangan hidup, 

direfleksikan pada beberapa keriteria yang tertuang dalam hadis di atas. Seperti  

memilih wanita kaya dan memiliki harta benda  yang banyak, dengan 

petimbangan bahwa semua kesulitan yang bersifat materi dapat teratasi demi 

terpenuhinya segala tuntutan  kehidupan, menghadapi semua kendala kehidupan 

berumah tangga dan demi mendidik anak-anaknya. Atau karena pertimbangan lain  

demi segala keinginannya terpenuhi atau karena ingin bersenang-senang.
40

 Ada 

yang memilih wanita karena garis keturunannya, sebab dengan menikahinya 

berarti dapat menggabungkan dirinya dengan keluarga isterinya.  Sehingga 

terangkat derajatnya  dan dapat memperkuat posisi dirinya.  Wanita yang cantik 

dan cerdas menjadi salah satu pertimbangan,  karena dengan kepiawanannya 

mendapatkan kebanggaan dan kesenangaan tersendiri.  

Ada juga yang memperioritaskan wanita atas dasar agamanya yang kuat.  

Dengan jaminan akar pendidikan agama, sehingga tidak merasa takut kemuliaan 

rumah tangganya tercemar dan tidak takut pasangan hidupnya terjerumus pada 

situasi yang tidak baik.  Jika ada masalah maka pasangannya dapat memberikan 

                                                           
39

Ada yang berpendapat  bahwa kalimat tersebut sebagai pembatasan semisal  perkataan 

penyair  Qatahullahu, semoga Allah matikan dalam keadaan yang baik. Abdul Qadir Ahmad Atha, 

Adabun Nabi, (Jakarta:  Pustaka Azzam, 2000), hlm. 293.  
40

Memilih wanita kaya yang tidak berpegang pada nilai ajaran Islam dan tidak bertaqwa, 

maka kejujurannya kepada suami tidak akan kekal,  sulit diarahkan  dan tidak kuat memegang hak 

suaminya.  Wanita demikian akan sulit sekali  menjadi wanita  yang berbakti dan taat kepada 

suami.  Bahkan lebih cenderung membanggakan harta kekayaannya. Isteri seperti ini akan 

berbahaya  bila bersuamikan  laki-laki yang  lemah dan miskin, bisa memerintah suaminya dengan 

sesuka hatinya. Lihat. Abdul Qadir Ahmad Atha, Adabun Nabi...hlm. 294-295.  



45 
 

 
 

solusi  realistis. Sehingga selalu termotivasi dalam menggapai cita-citanya dan 

dan harapannya. Namun  pasangan hidup  yang menjadi perioritas Rasulullah 

ialah  wanita yang dapat menerima apa adanya,  menyimpan sisa belanja yang 

diberi suaminya dan   menjadi pendamping suaminya.
41

  

Realitas sifat-sifat
42

 manusia mengarah pada fitrah disenangi dan disukai 

yang bersifat manusiawi.
43

 Kecantikan, keturunan dan harta termasuk keriteria 

dalam memilih jodoh. Allah menjadikan manusia secara fitrah menginginkan 

keindahan dan kecantikan, dalam memilih jodoh kebanyakan kaum lelaki lebih 

mengutamakan kecantikan dan syarat-syarat lain.  Perkawinan yang didasarkan 

pada kekayaan dan keturunan, kemungkinan besar kekayaan dan keturunan akan 

menjadikan manusia angkuh dan sombong.
44

 

Konstruksi  sakinah mawaddah dan rahmah dalam kajian fiqih keluarga 

tidak terlepas dari fitrah manusia itu sendiri, fitrah manusia lebih berorientasi pada 

suatu hal yang disenangi, yang disukai, dan segala sesuatu yang membuat 

tenteram, tentu saja tidak terlepas dari empat hal  yaitu : 

 

 

                                                           
41

Agama yang dimaksud ialah pemahaman yang benar tentang Islam sekaligus 

mempraktekkan seluruh ajarannya. Itulah wanita yang mempunyai nilai agama,  menyadari 

perannya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya dapat dipercaya menjaga harta suaminya.  

Sehingga suami mendapat kebahagiaan bersamanya begitu juga isteri merasa bahagia dengan 

kondisi suaminya. Lihat Abdul Qadir Ahmad Atha, Adabun Nabi.... hlm. 294.  
42

Huzaimah Tahido Yanggo,  Hukum Keluarga Islam....hlm. 168. Juga menjelaskan 

perempuan yang soleh ialah senantiasa berpegang  teguh pada ajaran agama Islam dan memenuhi 

tanggung jawab, mengetahui arah dan tujuan hidup yang benar dapat menahan dirinya dari 

dorongan hawa nafsu.   
43

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 6, (Jakarta: yayasan Syi’ar Islam Indonesia, tt), hlm. 32.  
44

Dalam memilih jodoh  harus dihindari meminang pinangan orang lain karena akan 

menimbulkan efek buruk yang biasa menjadikan permusuhan karena melanggar tata susila. Lihat. 

Huzaimah Tahido Yanggo, Hukum Keluarga Islam, (Jakarta: Yanba 2013), hlm. 174.   
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a. Kehadiran  harta 

Sesuatu yang prinsipil dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang 

sangat manusiawi sekaligus bisa membuat kehidupan menjadi tenang dan 

tenteram  ialah adanya harta.  

Firman Allah swt. Q.S. Al-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).
45

 
 

Kehadiran harta dalam kehidupan rumah tangga selalu diharapkan, karena 

harta termasuk bagian untuk memenuhi kelangsungan hidup baik aspek jasmani 

maupun rohani sehingga kehadiran harta bisa menciptakan ketenangan kehidupan 

rumah tangga. 

b. Terjaga  kecantikan (keindahan). 

Untuk mewujudkan sakinah (ketenangan) dalam rumah tangga perlu  

menjaga kecantikan dan keindahan baik bagi suami maupun isteri,  seperti 

menjaga kebersihan tubuh, pakaian, wewangian termasuk juga menjaga kesehatan 

merupakan sesuatu yang manusiawi, penglihatan selalu tertuju pada sesuatu yang 

indah-indah dan sehat.  

                                                           
45

Q.S. Al-Imran [3] : 14. 
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c. Terpelihara keturunan 

Keturunan ataupun nasab  harus di jaga; nasab dari orang tua, karib mapun 

kerabat dekat, termasuk menjaga nama baik keluarga ; mendidik anak-anak, 

hubungan suami dan isteri, sudah merupakan bagian memelihara nasab atau 

keturunan, melalui kepribadian, pergaulan yang baik. Sehingga bisa 

mempengaruhi ketenteraman dalam rumah tangga melalui aktualisasi akhlak-

akhlak mulia antara pasangan suami dan isteri, antara orang tua dan anaknya, 

antara mertua dan menantu termasuk antara keluarga dengan masyarakat dan 

negara.  

Segala pernik pernikahan telah dituntun Rasulullah saw. sebagai ibadah 

jika dilakukan berdasarkan niat yang tulus dan ikhlas termasuk menjaga 

keturunan, dan memelihara keturunan dengan baik sehingga dengan menjaga 

keturunan  pantas dipandang sebagai keluarga  sakinah.
46

 

d. Memelihara  agama 

Konstruksi sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga, kehadiran 

agama sangat diperlukan, tanpa agama kehidupan seseorang tidak jelas, 

pernikahan dan tujuannya sudah diatur dalam agama, sehingga siapa saja yang 

mengikuti aturan agama kehidupan di dunia sampai akhirat akan terbebas dari 

malapetaka, dan kebahagiaanpun segera terealisasi secara zahir maupun bathin, 
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Agama Islam memberikan petunjuk dalam mewujudkan keluarga sakinah diantarnya 

tercurahnya rahmat Allah swt. terealisasi motif  dasar kehidupan, kemampuan menyelesaikan 

konflik, berikhtiar dan bersyukur serta adanya kedudukan yang jelas dalam keluarga. terwujudnya 

keluarga sakinah  dambaan setiap keluarga dan Islam menginginkan terwujudnya keluarga 

sakinah. Pernikahan merupakan suatu perjanjian  antara dua manusia, perjanjian suci secara Islam 

terasa berat, karena memerlukan tanggung jawab, komitmen dan kasih sayang, pernikahan 

merupakan suatu hal yang normal  dibutuhkan manusia. Muthmainah Afra Rabbani, Isteri Yang di 

Rindukan Surga... hlm. 11.  
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karena tanpa mengamalkan aturan agama kehidupan seseorang akan kacau 

termasuk kehidupan rumah tangga.  
47

 

Begitu banyak perhiasan dan kenikmatan duniawi, Nabi saw. mengatakan 

bahwa perhiasan dan kenikmatan duniawi yang spesial hanyalah satu yakni wanita 

sholehah.  

Hadis Nabi saw. 

ًْيَا ْالَوْسأَةُ اّلَصالَِحتُ )زواٍ هسلن( ًْيَا َهتَاع  َوَخْيَس َهتَاِع الُّد   الُد

Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita sholehah 

(H.R. Muslim no. 2668) 

 Pemahaman perrnikahan semakin meluas, semakin dipahami pentingnya 

keberadaan wanita sholehah, sebab sebagai partner kehidupan, pendidik anak-

anak, pelindung kehormatan agama, dan penjaga amanah.
48

 

 

5. Asas  Memilih Calon Suami 

 Agama dan akhlak sebagai dasar utama dalam menentukan seorang suami 

berdasar pada sabda Rasulullah saw.  

ثَ َنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن ُسَلْيَماَن اِلَْنَصاِريُّ  - ُد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َسابُوٍر الرَّقِّيُّ ، َحدَّ ثَ َنا ُمَحمَّ  َحدَّ
ِد ْبِن َعْجََلَن ، َعِن اْبِن َوثِيَمَة النَّْصِريِّ ، َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة ، قَاَل :  ، َأُخو فُ َلْيٍح ، َعْن ُمَحمَّ

َوِديَنُو فَ َزوُِّجوُه ، ِإالَّ  ِإَذا أَتَاُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ُخُلَقوُ ُسوُل اهلِل َصلَّى اهلل َعلْيِو وَسلََّم : قَاَل رَ 
َنٌة ِفي اَِلْرِض َوَفَساٌد َعرِيٌض.  تَ ْفَعُلوا َتُكْن ِفت ْ

 

Apabila datang kepadamu seorang yang kamu senangi agama dan 

akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu, jika tidak, 
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Huzaimah Tahido Yanggo,  Hukum Keluarga dalam Islam,......, hlm. 96.   
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Tidak pantas bagi wanita sholehah selain laki-laki kuat dan dapat dipercaya, yang religius 

dan berkarakter kuat. Amatullah Binti AbdulMuthalib, Suami Idaman Rahasia Kebahagiaan 

Rumah Tangga, ( Solo : Tinta Medina, 2016), hlm. 3.  
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niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan 

kerusakan yang mengerikan. (H.R. Ibnu Majah).
49

  
  

Ketentuan memilih jodoh, Islam telah meletakkan panduan-panduan yang 

jelas bagi lelaki dan perempuan untuk mendapatkan pasangan hidup yang 

dianggap sesuai menurut tuntutan agama.  Agama menjadi dasar utama diantara 

syarat-syarat lain dalam pemilihan jodoh. Dengan berpegang pada agama, 

manusia akan mengenal statusnya sebagai hamba Allah swt. yang betanggung 

jawab untuk melaksanakan perintahnya. 
50

 

 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih calon  pasangan 

hidup yaitu: 

a. Utamakan faktor agama (kesholehan), maksudnya  memilih calon 

pasangan hidup dari aspek kesholehan karena kelak akan lebih 

menguntungkan dan membahagiakan.  

b. Memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani (mental dan akalnya) juga 

kualitas bawaannya karena akan mempengaruhi kualitas anak atau 

keturunan. 

c. Dianjurkan adanya kesetaraan (sekufu) dalam hal usia, pendidikan, tingkat 

sosial, kalaupun ada perbedaan tidak terlalu jauh. 

                                                           
49

HR. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab nikah Juz 3, hlm. 140.  
50

Ciri-ciri perempuan sholehah diantaranya berakhlak mulia, apabila dilihat suaminya, 

suaminya merasa senang dan terhibur, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya 

disamping memberi pendidikan yang baik pada anak-anaknya dan menjalin hubungan 

silataurrahim dengan keluarga suaminya. Suami sholeh ialah dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab terhadap anak dan isteri, menghormati perasaan isteri, membantu isteri mengurus 

pekerjaan rumah, tidak mementingkan diri sendiri dan senantiasa memperhatikan kemaslahatan 

orang-orang dibawah tanggungannya. Lihat. Huzaimah Tahido Yanggo,  Hukum Keluarga dalam 

Islam........, hlm. 174.  
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d. Usahakan yang saling mencintai; karena perjalanan hidup rumah tangga 

akan ditempuh dalam jangka waktu yang lama, membuthkan adanya ras 

saling mencintai, saling pengertian, keterbukaan, dan cinta kasih. 

e. Mendapat restu kedua orang tua dari kedua belah pihak. 
51

 

 

B. Tinjauan Makna Sakinah Mawaddah dan Rahmah  

1.   Sakinah 

Kata sakinah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang 

disesuaikan menjadi sakinah yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, 

kebahagiaan. Kata mawaddah juga sudah diadopsi ke bahasa Indonesia menjadi 

mawadah yang berarti kasih sayang. Mawaddah mengandung pengertian filosofis 

adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa 

berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal 

yang buruk, dibenci dan menyakitinya. Mawaddah adalah kelapangan dada dan 

kehendak jiwa dari kehendak buruk. Adapun kata rahmah, setelah diadopsi dalam 

Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan 

hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada 

pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan 

kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta 

kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh 
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Keridhoaan Allah tergantung pada keridhoan kedua orangtua, kemurkaan Allah 

tergantung pada kemurkaan kedua orantua. Lihat. Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, 

(Bandung : remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 47.  
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rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut 

sang Khaliq.
52

 

Kata Sakinah dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, 

tentram, dan aman. Asal mula kata sakinah yang dijadikan landasan kedamaian, 

ketenangan dan ketenteraman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Terdapat 

dalam  Al-Qur’an surah Ar-Rum [30] : 21. 

Firman Allah swt. Q.S. Ar-Rum [30] : 21. 

                          

                    

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
53

 

 

                

Dan di antara ayat-ayat Allah swt. adalah Dia menciptakan untuk kalian 

pasangan hidup (isteri) yang berasal dari diri  kalian sendiri dengan menciptakan 

Hawwa  dari rusuk Adam dan menciptaklan segenap kaum perempuan lainnya 

dari nutfah laki-laki dan perempuan.
54
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A.M. Ismatullah, Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam, IAIN Samarinda Vol. XIV, 

No. 1 (Juni 2015), hlm. 55 
53

Q.S. ar-Rum [30] : 21.  
54

Bisa juga dipahami dengan redaksi bahwa  Allah swt. menciptakan kaum perempuan 

dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang 

berbeda.Moyang pertama berasal dari tanah, keturunan dari air nutfah, air tercipta dari darah, 

darah tercipta darinutrisi makanan,  nutrisi makanan berasal dari tanaman, karakteristik tanah dan 

kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya.  Lihat Wahbah az-Zuhaili, Terjemahan 

Tafsir al-Munir Jilid  11, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 92. 
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Hidup laki-laki dan perempuan dipadukan dalam ikatan pernikahan 

sebagai pembiakan manusia.
55

 Kemudian Allah swt menjadikan ikatan sebagai 

suami isteri antara laki-laki dan perempuan   dari asal-usul pembentukan yang 

sama, dari jenis yang sama,  karakteristik alamiah yang sama supaya tercipta  rasa 

senang, cinta dan ketertarikan, keharmonisan, kekeluargaan,  keserasian,  dan 

ketenangan jiwa bersamanya.
56

  

Firman Allah swt. Q.S. an-Naba’ : 8 

   َوَخلَْقٌَاُكْن أَْشَواًجا

Dan kami ciptakan kamu itu berpasang-pasangan. 

       supaya kalian cenderung dan tertarik kepada mereka, merasa familier 

dengan mereka dan mereka tidak terasa asing.  Karena kesamaan jenis merupakan 

faktor terciptanya ketertarikan, keharmonisan, kefamilieran,  kecocokan dan 

kedekatan, sedangkan perbedaan jenis menjadi sebab keengganan dan 

ketidakcocokan.  Maka dipertemukan Allah swt. antara laki-laki dan perempuan 

untuk melanjutkan tugas  berkembang biak ( regenerasi)  di  muka bumi, “Agar 

tenteramlah kamu kepadanya”. artinya gelisahlah hidup  manusia  dimuka bumi 

bila tidak memiliki pasangan hidup,  akan merasa kesepian, tidak memiliki teman.  

Kata   تسكٌوا (taskunu) terambil dari kata   سكي  (sakana)  artinya diam, 

tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk.  Dipahami  bahwa rumah dinamai 
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Hamka, Tafsir Al-Azhar,    (Jakarta: Gema Insani, 2015),  hlm. 50. 
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Karena karakteristik jiwa  adalah condong dan tertarik  kepada sesuatu yang memiliki 

keserasian dan kesesuaian dengannya serta memiliki maksud, tujuan,  dan kepentingan yang 

sejalan.  Pada waktu yang sama, jiwa tidak tertarik  dan enggan  terhadap sesuatu yang berbeda  

dengannya,  bertentangan dan bertolak belakang dengannya.Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir... 

hlm. 92.  
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sakan karena sebagai tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si 

penghuni sibuk diluar rumah. Pernikahan melahirkan ketenangan bathin bagi pria 

maupun wanita. Kesempurnaan eksistensi makhluk  hanya tercapai dengan 

bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya.  Allah swt. telah 

menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan 

pasangannya apalagi masing-masing pasangan ingin mempertahankan eksistensi 

jenisnya. Manusia akan merasa gelisah, fikirannya akan kacau, jiwanya akan terus 

bergejolak jika penggabungan  dan kebersamaan dengan pasangan tidak 

terpenuhi. Karena Allah swt. mensyariatkan  bagi manusia perkawinan agar 

kekacauan fikiran dan gejolak jiwa  mereda  dan masing-masing memproleh 

ketenangan.  Itulah diantara maksud      .
57

 Kata sakinah dalam pernikahan 

dimaknai juga  sebagai seorang suami dan istri harus bisa membuat pasangannya 

merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama 

supaya kehidupan keluarga bisa langgeng. Keluarga yang langgeng dibutuhkan 

keimanan dan ikatan hati yang kuat antara suami dan istri, berupa kesetiaan.
58

 

   Pemahaman  sakinah   bahwa kata sakinah  terambil dari kata yang terdiri 

dari huruf sin,kaf dan nun yang mengandung makna ketenangan, antonim  dari 
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Allah swt. menciptakan  pada diri mereka naluri seksual karena setiap jenisnya 

memerlukan menemukan lawan jenisnya. M. Quraish Shihab,  Tafsir al-Misbah Jilid 11... hlm. 35.  
58

 Setia  dipahami selalu menerima setiap saat apa adanya, baik pada saat memiliki wajah 

jelek, pangkat yang tinggi, banyak uang atau tidak memiliki uang,  hubungan  pernikahan berjalan  

baik,  terasa nyaman dan tentram maka terlaksana dengan sakinah.  
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keguncangan dan gejolak.
59

  Sakinah  dalam Q.S. ar-Rum [30] : 21  menunjukkan 

ketenteraman, keharmonisan, ketertarikan, kekeluargaan, dan ketenangan.
60

 

Makna  tenteram  ialah  tidak  terjadi  percekcokan, pertengkaran, apalagi 

perkelahian, ada kedamaian tersirat didalamnya. Masalah bisa datang silih 

berganti, namun bisa diatasi dengan solusi-solusi yang baik. Ketentraman hanya 

bisa muncul jika anggota keluarga  memiliki persepsi yang sama tentang tujuan 

berkeluarga. Kesenangan, ketenteraman, ketenangan jiwa bukanlah urusan yang 

dapat diperoleh dengan angan-angan.  Memperolehnya sesuai dengan  kesulitan 

yang dicurahkan seseorang untuk mendapatkannya dan tanggung jawab yang 

dipikulnya.  Maka untuk mewujudkan keluarga yang menteramkan harus di 

dasarkan atas kesanggupan / kemampuan seseorang untuk memperolehnya.  

Kadar kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk memperoleh ketenteraman 

maka sebesar itulah yang diperolehnya. 
61

 

Keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap insan untuk mencapai 

kebahagiaan dalam rumah tangga. Sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada 

syarat bagi kedatanggannya, qalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan 

ketaqwaan. Sakinah di turunkan Allah swt.  ke dalam qalbu, namun baru 

diperoleh  setelah melalui beberapa fase.  Bermula dari mengosongkan  qalbu dari 

segala sifat tercela dengan jalan mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat, 
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 M. Qurais Shihab, Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur’an, (Bandung:   Mizan 

Pustaka, 2007), hlm. 184. 
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Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir Jilid  II, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.,  

Cet I, (Jakarta: Gema insani, 2016), hlm. 96.   
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Bila tidak ada kedamaian atau ketenangan maka terjadi perselisihan dan pertengkaran,  

suami ingin ke barat, dan  istri ingin ke timur, si suami mengira sesuatu baik, dan istri 

sebaliknya, dan seterusnya. Mantep Miharso, Pendidikan Keluarga Qur’ani, (Yogyakarta: Safiria 

Insania Press, UII, 2004), hlm.20.  
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kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan 

penyesalan dan pengawasan   terhadap diri  menyangkut hal-hal mendatang. 

Disusul dengan mujahadah (perjuangan) melawan sifat-sifat  jiwa tercela, dengan 

mengedepankan sifat-sifat  yang terpuji, mengganti sifat yang buruk dengan yang 

baik, seperti kekikiran dengan kedermawanan, kecerobohan dengan keberanian, 

egoisme dengan pengorbanan sambil memohon bantuan Allah swt. dengan dzikir, 

mengingat-Nya,  yang dapat menghiasi diri dengan  ketabahan dan ketaqwaan. 
62

 

Sakinah bukan sekedar  terlihat pada ketenangan lahir  yang tercermin  pada 

kecerahan muka, sebab yang demikian bisa muncul akibat keluguan, ketidak 

tahuan, kebodohan.  Akan tetapi ia akan terlihat pada kecerahan air muka yang 

disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh 

ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta 

bergabungnya kejelasan pandangan   dengan tekad yang kuat. 
63

 

Menurut Wahbah az-Zuhaili (w.1435H)          menunjukkan sebuah 

pengertian bahwa kecenderungan, ketenteraman, keharmonisan, ketertarikan,  

kekeluargaan, keintiman,  dan ketenangan tidak terwujud kecuali di antara yang 

sejenis. Allah swt. melengkapi ikatan jalinan suami isteri dengan suatu komponen 

yang menjamin keberlangsungannya. Allah swt. menjadikan  kaum perempuan 

sebagai tempat ketenangan, ketenteraman, dan kenyamanan hati bagi kaum laki-

laki. Allah swt. juga menciptakan hubungan cinta, kasih sayang dan saling 

mengasihi di atara pasangan suami isteri. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa ada 
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 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, (Jakarta: Pustaka Mizan, 2007) cet 

Pertama, hlm 19-192  
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M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi,.........hlm. 192. 
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dua hal yang membuat spesies manusia langgeng; Pertama, keberadaan isteri yang 

berasal dari jenisnya sendiri sehingga  dirasakan ketenangan, ketertarikan,  

kenyamanan, keharmonisan, dan kekeluargaan dan keintiman. Kedua, Allah swt. 

membungkus   السكوى dengan dua hal yaitu هودة (mawaddah) dan   زحوت  (rahmah).  

Maka bisa dipahami bahwa pemahaman sakinah yaitu upaya mewujudkan 

kehidupan rumah tangga menjadi tenteram, tenang, baik dengan cara memenuhi 

kebutuhan rumah tangga maupun dengan cara melepaskan diri dari semua gejolak 

atau keinginan dan kehendak  buruk.  

Beberapa ungkapan yang diabadikan dalam Alqur’an tentang sakînah, 

maka muncul beberapa pengertian, diantaranya : 

a) Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir)  mengartikan sakînah 

dengan  tidak  ada rasa gentar ketika menghadapi sesuatu yang bersifat problem; 

b) Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakînah dipahami adanya 

ketentraman dalam hati  pada  saat  datangnya  sesuatu  yang  tidak diduga, 

dibarengi nûr (cahaya) dalam hati yang  memberi ketenangan dan ketentraman 

pada yang menyaksikannya, merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain 

al -yaqîn). 

c) Ada pula yang menyamakan sakînah dengan kata rahmah dan 

thuma’nî nah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah. 

Kesuksesan, kebahagiaan, merupakan dambaan setiap orang, mereka bisa 

melakukan apa saja asalkan hidup bisa mendapatkan kebahagiaan.  Belum tentu 

orang kaya, terkenal ataupun pejabat hidupnya bahagia. Karena setiap manusia 

mengalami masalah. Karena hidup adalah sebuah tantangan, harapan, ujian,  
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setiap hari setiap orang selalu dihadapkan pada masalah, namun  dari masalah 

tersebut merupakan cara untuk mendidik menjadi pribadi yang lebih baik lagi, 

dewasa dan lebih matang dalam menghadapi setiap problem. Sehingga hidup 

dirasakan sebagai anugerah yang Maha Kuasa.
64

  

 

2. Kata Sakinah  dalam  Alqur’an. 

         Kata sakinah terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf sin, kaf, nun, 

yang mengandung makna ketenangan, atau antonim dari guncangan. Berbagai 

bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada 

ketenangan.
65

  

        Kata sakînah (Arab) mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. 

Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur’an, yaitu pada  surat  al-

Baqarah (2):248, surat at-Taubah (9):26 dan 40, surat al-Fath (48): 4, 18, dan 26. 

Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakînah didatangkan Allah swt ke 

dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar 

menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Sehingga 

sakînah dipahami dengan “sesuatu yang memuaskan hati. Sekian banyak ayat 

Alquran namun kata sakinah perangkaiannya dengan bala tentara Allah swt, atau 

turunnya Malaikat.  
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Irfan Elqudsy, Keajabiban Berfikir Positif, (Yogyakarta: Media Baca, 2010), Cet. 

Pertama, hlm. 105.  
65

Pisau yang berfingsi menyembelih binatang dinamai sikkin´ dari akar kata yang sama 

dengan sakinah karena pisau tersebut adalah alat yang menghasilkan ketenangan bagi binatang, 

setelah sebelumnya ia bergejolak. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, (Bandung : Mizan, 

2007), cet. 1, hlm. 184.   
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1. Firman Allah Q.S.at-Taubah [9] ; 25-26. 

                       

                 

                    

                        

 Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di medan 

peperangan yang banyak, dan (Ingatlah) peperangan Hunain, yaitu 

diwaktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah (mu), maka 

jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, 

dan bumi yang luas itu Telah terasa sempit olehmu, Kemudian kamu lari 

kebelakang dengan bercerai-berai. 

   Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada 

orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang 

kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang- 

orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang 

kafir. 
 

        Ayat ini turun untuk mengingatkan  kaum muslimin akan petaka yang 

mereka alami  pada perang Hunaian. Ketika itu sebagai pasukan berbangga  

dengan kuantitas mereka “ kali ini kita tidak terkalahkan”. Ucap salah seorang  di 

antara mereka  yang dibenarkan oleh yang lain.  kenyataannnya tidak demikian.  

Mereka kocar kacir sehingga   dari jumlah tiga puluh ribu, atau dua puluh orang 

(dalam riwayat yang lain),  hanya tersisa tidak lebih dari tiga ratus orang  yang 

bertahan.  Kepada mereka Allah menurunkan sakinahNya  sehingga kekalahan 

dapat di ubah  menjadi kemenangan, bukan karena jumlah mereka. 
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2. Firman Allah swt.  Q.S. At-Taubah [9] ; 40. : 

                                     

                                 

                                    

      

 Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah 

telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) 

mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang 

ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia Berkata kepada 

temannya: "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta 

kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan 

membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan al-Quran 

menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan kalimat Allah 

Itulah yang Tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
 

        Sakinah dan kehadiran bala tentara Allah swt.  dikemukakan lagi dalam 

konteks  uraian tentang hijrah Rasul saw dan sahabatnya.  Perjalanan hijrah Nabi 

Muhammad saw. bukan saja jauh dan melelahkan, bahkan juga mencekam apalagi 

kelompok kaum musyrik Makkah,  yang telah sepakat untuk membunuh beliau, 

telah berada di mulut gua. Abu Bakar r.a.., ketika itu,  boleh jadi, takut dan 

gemetar. Setiap orang wajar demikian,  apalagi jika mengingat  bahwa bila Rasul 

saw.  sungguh tenang, suatu ketenangan yang menjadikan beliau tidak takut 

menghadapi masa depan, dan tidak pula bersedih mengingat masa lalu.
66
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Tidak dijelaskan pada ayat ini bagaimana gejolak hati Abu Bakar r.a.  apakah ketakutan 

dan kesedihan menyatu pada jiwanya, atau hanya kesdihan saja ?  yang jelas ada ucapan Rasul  

diabadikan ayat ini, Abu Bakar hanya ditenangkan menyangkut kecemasan hati, dan dukacita 

menyangkut masa lalu. Sebab itulah makna  kesedihan bukan kecemasan menyangkut masa depan 

atau ketakutan. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi.... hlm. 186. 
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        Sakinah Allah swt turunkan kepada Abu Bakar r.a.  akan tetapi ada juga 

pendapat yang menyatakan  bahwa sakinah itu diberikan kepada Nabi saw.  

bahwa ucapan Nabi menenangkan hati sahabat beliau.
67

  

3. Firman Allah swt. Q.S. al-Fath [48] : 26  

 

                          

                        

              

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan 

(yaitu) kesombongan Jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada 

Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan 

kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat 

takwa itu dan patut memilikinya. dan adalah Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu. 
 

        Sakinah disinggung lagi dalam konteks perjanjian Hudaibiyah, yang butirnya 

terlihat sangat merugikan umat Islam sehingga menimbulkan rasa cemas dan dan 

ketersinggungan yang mengundang protes. Tersinggung disebabkan mereka 

datang dari Madinah dengan tujuan beribadah dan melaksanakan umrah di 

Makkah, tetapi dihadang dan dilarang melaksanakannya hingga tahun depan. 

Gencatan senjata disetujui, tetapi dengan syarat, siapa dari umat Islam  yang 

datang meminta perlindungan  kepada musyrik Makkah, mereka tidak akan 

dikembalikan  kepada Nabi saw di Madinah. Sebaliknya,  penduduk Makkah yang 

                                                           
67

Dalam kalimat yang diucapkan Nabi saw dirasakannya sakinah oleh Abu Bakar r.a. dan 

oleh Nabi saw.  kalimat tersebut didahului penyebutan nama Allah swt Q.S. ar-R’du [13] ; 28.   

                                   

 (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat 

Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.  
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meminta perlindungan kepada Nabi saw harus dikembalikan kepada mereka untuk 

dimurtadkan atau disiksa. 
68

 

        Dapat dipahami bahwa sakinah diturunkan Allah swt karena ada kesiapan 

mental, atau tanah subur yang siap menerimanya. Ucapan mereka menekan 

gejolak nafsu untuk membangkang perintah Nabi saw.  dan menolak perjanjian, 

apalagi menghadapi keangkuhan  kaum musyrik, adalah bukti kesabaran dan 

ketaqwaan mereka sehingga Allah menilai kepatutan mereka menyandangnya.
69

  

4. Firman Allah swt. Q.S. al-Fath [48] : 18. 

                     

                  

Sesungguhnya Allah Telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika 

mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon,
70

 Maka Allah 
                                                           

68
Disisi lain kalimat bismillah ar-rahman ar-rahim  harus di ubah dengan bismika 

allahumma (dengan namamu ya Allah), kalimat Muhammad Rasulullah di ubah dengan 

Muhammad Bin Abdullah.Sayyidina umar r.a.  mencetuskan perasaan banyak k aum muslimin, 

Sayyaidina Umar berucap “ mengapa kita menerima perjanjian yang melecehkann agama kita ? 

Sayyidina USayyidina Umar  yang menulis perjanjian, enggan menghapus kalimat-kalimat yang 

telah di tmar  yang menulis perjanjian, enggan menghapus kalimat-kalimat yang telah ditulis,  

akan tetapi Nabi saw bersabda “ Aku adalah pesuruh Allah tulis,  akan tetapi Nabi saw bersabda “ 

Aku adalah pesuruh Allah tidak mungkin mereka mengabaikan kita “  Nabi menghapus kalimat itu 

dan menerima perjanjian. Ketika itu orang-orang kafir  menanamkan dalam hati mereka 

kesombongan yaitu kesombongan Jahiliyah, lalu Allah swt menurunkan sakinah (ketenangan)  

kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah menjadikan kalimat taqwa selalu 

menyertai mereka, dan mereka  berhak dengan kalimat taqwa dan patut memilikinya.  Qurais 

Shihab, Secercah Cahaya ilahi... hlm. 188. 
69

Kesabaran dan ketabahan lebih terasa, karena beberapa hari sbelumnya,  mereka telah 

mengikat perjanjian setia (berbaiat) kepada Nabi saw.  untuk membela agama sampai titik darah 

penghabisan. Baiat itu diridhoi Allah swt, ketika itu Allah menurunkan Q.S. al-Fath [48] : 18.  
70

pada bulan Zulkaidah tahun keenam Hijriyyah nabi Muhammad s.a.w. beserta pengikut-

pengikutnya hendak mengunjungi Mekkah untuk melakukan 'umrah dan melihat keluarga-

keluarga mereka yang Telah lama ditinggalkan. Sesampai di Hudaibiyah beliau berhenti dan 

mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan 

beliau dan kamu muslimin. mereka menanti-nanti kembalinya Utsman, tetapi tidak juga datang 

Karena Utsman ditahan oleh kaum musyrikin Kemudian tersiar lagi kabar bahwa Utsman Telah 

dibunuh. Karena itu nabi menganjurkan agar kamu muslimin melakukan bai'ah (janji setia) kepada 

beliau. merekapun mengadakan janji setia kepada nabi dan mereka akan memerangi kamu Quraisy 

bersama nabi sampai kemenangan tercapai. perjanjian setia Ini Telah diridhai Allah sebagaimana 

tersebut dalam ayat 18 surat ini, Karena itu disebut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan Ini 

menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim utusan untuk 
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mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan 

atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan 

yang dekat (waktunya). 
 

        Dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, bala tentara Allah swt dan malaikat 

tidak disebut kehadirannya,  ditegaskan kehadiran mereka dengan firman-Nya 

Q.S. al-Fath [48] : 4 

5. Firman Allah swt. Q.S. al-Fath [48} ; 4. 

                                      

                  

Dia-lah yang Telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang 

mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan 

mereka (yang Telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan 

bumi
71

 dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, 
 

         Bukan itu saja, tetapi juga karena syarat bagi turunnya malaikat telah 

mereka penuhi, yaitu kesabaran dan ketaqwaan. Jauh sebelum peristiwa 

Hudaibiyah yang terjadi  pada tahun keenam Hijriyah, pada perang uhud terjadi 

pada tahun ketiga Hijriyah. Allah menjanjikan sakligus menginformasikan syarat 

kehadiran malaikat ;  pada firman Allah swt Q.S.  Ali Imran [3] : 125; 

                          

           

Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bersiap-siaga, dan mereka datang 

menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu 

dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda. 
 

                                                                                                                                                               
mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. perjanjian Ini terkenal dengan Shulhul 

Hudaibiyah.  
71

 yang dimaksud dengan tentara langit dan bumi ialah penolong yang dijadikan Allah 

untuk orang-orang mukmin seperti malaikat-malaikat, binatang-binatang, angin taufan dan 

sebagainya,  
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         Sakinah dan faktor-faktor melahirkan sakinah diturunkan Allah swt pada  

6. firman-Nya Q.S. al-Baqarah [2] : 248  

                       

                         

          

Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia 

akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya 

terdapat ketenangan
72

 dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga 

Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. 
 

       Tabut adalah kotak yang di dalamnya terdapat dua lempengan berisi sepuluh 

ayat yang kedudukannya sama dengan al-Fatihah dalam Alqur’an, banyak riwayat 

tentang Tabut ada yang logis dan ada pula yang irasional.  Konon nabi Musa as. 

Apabila berperang, menjadikan Tabut sebagai perisai.
73

 

       Dari ayat di atas dapat diperoleh beberapa kesimpulan tentang sakinah; antara 

lain bahwa sakinah dirasakan setelah sebelumnya terjadi situasi yang mencekam, 

baik karena bahaya yang mengancam jiwa, atau sesuatu yang meneruhkan fikiran 

pada masa kini atau masa lalu.
 
Para pakar bahasa menegaskan bahwa  kata  

sakinah  tidak digunakan kecuali digunakan untuk menggambarkan ketenangan 

dan ketenteraman setelah adanya gejolak. Cinta yang bergejolak di dalam hati dan 

diliputi oleh ketidakpastian, akan berakhir dengan sakinah /ketenangan dan 

                                                           
72

 Tabut ialah peti tempat menyimpan Taurat yang membawa ketenangan bagi mereka. Q.S. 

Al-Baqarah [2] : 148.  
73

Umat Islampun bisa menjadikan Al-Fatihah sebagai perisainya.  Sebab Al-Fatihah  

menyimpulkan seluruh kandungan Alqur’an.  Menjadikan Al-Fatihah sebagai tabut yang berfungsi 

sebagai perisai adalah dengan menghayati makna-maknanya dan melaksanakan kandungan 

pesannya. Ketika itu ia akan menjadi tabut yang di dalamnya terdapat sakinah bagi orang yang 

mengindahkan tuntunannya.Quraish sihab, Secercah Cahaya Ilahi.... hlm.191.   



64 
 

 
 

ketenteraman hati sebagai buah perkawinan. Itu sebabnya Alquran menegaskan 

bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah agar pasangan mendapat  sakinah atau 

ketenangan dan ketenteraman.  Bisa dilihat pada Q.S. al-A’raf [7] : 189. 

                                       

                                           

           

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia 

menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah 

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan 

teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia 

merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya 

seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang 

saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". 
 

 

Firman  Allah Q.S. Qr-Rum [30] : 21 

 

                        

                   

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian  benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir. 
        

 Sakinah dikaitkan dengan bala tentara Allah swt yang tidak terlihat, ini 

mengantar seseorang untuk selalu berani walaupun sendirian.  Dengan kehadiran 

bala tentara sehingga betapaun mencekam atau mengancamnya situasi akan selalu 

terlindungi dengan izin Allah swt. 
74

 Sakinah tidak datang begitu saja tetapi ada 

                                                           
74

Sakinah tidak sekedar terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan 

muka, sebab yang demikian bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan atau kebodohan. Tetapi 
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syarat untuk kehadirannya. Qalbu (hati) harus disiapkan dengan kesabaran dan 

ketaqwaan. Sakinah diturunkan Allah kedalam qalbu, setelah melalui beberapa 

fase.  Bermula dari mengsongkan qalbu dari segala sifat tercela, dengan jalan 

mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat. Kemudian memutuskan hubungan 

dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap 

diri menyangkut  hal-hal mendatang.  Setelah itu disusullah dengan mujahadah 

(perjuangan) melawan sifat-sifat  tercela dengan mengedepankan sifat-sifat 

terpuji. Mengganti yang buruk dengan yang baik, seperti kekikiran dengan 

kedermawanan, kecerobohan engan keberanian, egoisme dengan pengorbanan, 

sembari memohon bantuan Allah swt dengan berzikir ataupun mengingat-Nya 

dengan upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan ketaqwaan.
75

 

        Ketika manusia selalu mentaati perintah Allah swt maka  qalbu akan 

menyuarakan  dan menuruti kebenaran.
76

  

                                                                                                                                                               
akan terlihat  pada  kecerahan muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang 

halus, yang dilahirkan oleh ketenangan bathin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, 

serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Pada tahap ini seseorang telah 

menguasai  dan memimpin “sisi dalamnya” sehingga tercipta keserasian dan keharmonisan antara 

semua unsur yang berbeda, bahkan yang bertentangan di dalam jiwanya.Qurais Shihab, Secercah 

Cahaya Ilahi.... hlm. 191.  
75

Sifat-sifat itulah yang mengantar pada kesadaran bahwa pilihan Allah swt adalah pilihan 

yang terbaik, bahkan mengantarkannya untuk tidak  menghendaki bagi dirinya kecuali apa yang 

dikehendaki Allah swt. tidak juga mengharapkan sesuatu kecuali yang dikehendaki-Nya. Saat itu 

pasti kecemasan betapapun hebatnya akan berubah menjadi ketenangan, dan ketakutan betapapun 

mencekamnya akan beralih menjadi ketenteraman.  Itulah tanda bahwa sakinah telah bersemayam 

di dalam qalbu. Ibid,.hlm. 192.  
76

Qalbu berfungsi ketika antara tiga unsur :akal, nafsu, qalbu,  mana yang dominan, maka 

dialah yang akan memutuskan dan menguasai diri manusia. hendaknya manusia senantiasa 

menenangkan qalbu ketika menyuarakan kebenaran.Manusia dianugerahi Allah swt qalbu / hati 

nurani, berfungsi sebagai  penengah antara antara akal dan nafsu. Ketika akal dan nafsu 

bertentangan, maka  qalbu akan bertindak sebagai penilai, sekaligus sebagai pengambil keputusan.  

Qalbu secara fitrah akan menyuarakan kebenaran. Ketika manusia berbohong maka qalbu akan 

menentangnya.  Tetapi qalbu juga bergantung pada dua hal ; pertama, “dipelihara dan dibesarkan”. 

Dengan cara bagaimana qalbu dalam diri manusia.  manusia yang senantiasa menuruti nafsu 

syaitaniyah maka qalbu akan dikuasainya. Qalbu yang dominan senantiasa menyuarakn kebenaran 

sesuai fitrah dan kehendak Allah swt. termasuk pendidikan pada dasarnya mendidik qalbu atau 

hati nurani supaya tetap tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dari Allah swt serta dapat 
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         Seseorang yang telah dihiasi jiwanya dengan sakinah, pasti tidak akan 

banyak berbicara, namun banyak berfikir.  Berbicara dengan lemah lembut, jauh 

dari keributan, dan selalu memberi maaf. Sederhana dalam hidup, teliti dalam 

penampilan dan kerjanya,  disertai dengan kesungguhan, kebenaran serta 

kesetiaan. Itulah sakinah yang  pernah turun kepada Nabi Muhammad saw dan 

sahabat-sahabatnya, dan tetap akan turun   kepada orang-orang mukmin, 

betapapun besarnya kesulitan dan mencekamnya keadaan. 
77

  

 

3. Keluarga Sakinah  Perspektif Fiqih Keluarga 

        Tujuan perkawinan Islam untuk memenuhi petunjuk agama sembari 

mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam 

menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sejahtera artinya 

terciptanya ketenangan lahir dan bathin serta terpenuhi keperluan hidup lahir dan 

bathin, sehingga muncul kebahagiaan, kasih sayang antar anggota keluarga. 
78

 

        Islam agama yang lengkap dengan segala ketentuan yang sudah di atur, 

pasangan suami isteri harus saling memahami. Hidup bersama berarti 

                                                                                                                                                               
menjalankan fungsinya sebagai penengah atau pengendali nafsu dan akal. Lihat Heri Jauhari, Fikih 

Pendidikan, (Bandung : Rosdakarya, 2005), hlm. 9-10.  
77

Jika disimpulkan terpilih dalam satu kata yaitu “ sakinah”. Ketenangan dan ketenteraman 

itulah yang menjadikan seseorang bersedia mendahulukan kepentingan orang lain dilain di atas 

kepentingan pribadi walaupun dia sendiriberada dalam kesulitan.  Menurut pandangan filosof “ 

anda boleh melakukan apa saja asal tidak melanggar hak orang lain”. namun beda menurut 

pandangan agamawan,  bahwa puncak akhlak ialah upaya untuk menekan kehendak dan 

kepentingan diri sendiri demi orang lain.  maka akhlak dalam pandangan agamawan ialah ajakan 

untukmencapai puncak evolusi keruhanian manusia.  capaiannya akan menghasilkan keserasian 

dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Quraish Sihab,Secercah Cahaya Ilahi... hlm. 193.  
78

Allah swt. menciptakan manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat 

pemenuhan kebutuhan, seiring untuk mengabdikan diri kepada Khaliq  ( Allah swt.),  dengan 

segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan  naluri manusiawi  antara lain keperluan biologisnya 

termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya.  Allah swt. mengatur hidup 

manusia dengan aturan perkawinan. Aturan perkawinan dalam Islam perlu mendapat perhatian 

sehingga tujuan melangsungkan perkawinan  memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk 

agama.Abdul Rohman Ghazali, Fiqih Munakahat,  (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, hlm. 22.  
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menghilangkan sifat individualis,  saling membutuhkan secara biologis maupun 

psikologis, suami harus menafkahi isteri dan isteri harus berbakti kepada 

suaminya, segalanya menjadi indah jika berpedoman pada nilai-nilai Islam.
79

 

        Perkawinan merupakan wujud menyatunya dua hamba Allah ke dalam satu 

tujuan yang sama, salah satu tujuan perkawinan adalah mencapai kebahagiaan 

yang langgeng bersama pasangan hidup. Namun, jalan menuju kebahagiaan tak 

selamanya mulus. Banyak hambatan, tantangan, dan persoalan yang terkadang 

menggagalkan jalannya rumah-tangga. Buktinya, perceraian kini sudah menjadi 

persoalan biasa,  adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk 

mengantisipasi terjadi polemik rumah tangga maka perlu kajian tentang 

konstruksi sakinah dalam keluarga perspektif fiqih keluarga dengan 

mengimplementasikan beberapa hal berikut ini ; 

         Dalam ranah rumah tangga, memiliki spesifikasi peran tidak sama satu sama 

lain, terdiri dari unsur bapak, ibu, dan anak, masing-masing disyaratkan bekerja 

sama dan memainkan peran secara selaras dan seimbang agar dapat meraih tujuan 

bersama menuju keluarga sakinah. Agama Islam konferhensif merinci tentang 

keluarga, banyak ayat dan hadis yang memebrikan petunjuk menyangkut 

persoalan keluarga, mulai dari memilih pasangan, hak dan kewajiban serta 
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 Kehidupan manusia sehari-hari telah diatur oleh hukum adat, hukum negara, maupun 

hukum agama, termasuk menikah. Setiap manusia   yang sudah dewasa pasti menginginkan 

pernikahan, namun sebelum menikah khusus setiap muslim sebaiknya mengetahui hal yang harus 

dipersiapkan termasuk niatmenikah, dan persiapan aspek fisik dan finansialnya juga harus 

dipersiapkan. Lihat. Mutmainnah Afra Rabbani, Isteri Yang Dirindukan Surga Berdasarkan 

Alquran dan Assunnah, (Jakarta: Kunci Iman, 2015), hlm. 11. 
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tanggung jawab masalah kewarisan dan perwalian, membuktikan seperempat 

kajian fiqih  berbicara tentang keluarga. 
80

   

         Dalam Undang-undang No.I Tahun 1974 bahwa yang perlu diwujudkan 

dalam keluarga beberapa hal di bawah ini:  

1. Prinsip Kebersamaan 

Prinsip kebersamaan bagi pasangan suami isteri bahwa keduanya  sama-

sama berkewajiban  dalam menegakkan rumah tangga.
81

 Ketentraman 

keluarga   muncul jika suami - istri dan anak memiliki persepsi yang sama 

tentang segala hal yang terkait dengan aktifitas keluarga,  bagaimana hal itu bisa 

terjadi. Hal yang perlu dibangun diantaranya;  

a. Melakukan komunikasi 

b. Menjaga kejujuran 

c. Membangun toleransi 

d. Berusaha saling memberi.
82

 

2. Prinsip Musyawarah 

          Pasangan suami isteri menerapkan prinsip musyawarah dalam 

menyelesaikan persoalan rumah tangga.
83

 Persoalan-persoalan yang timbul dalam 
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Ruang lingkup tanggung jawab sosial keluarga baik dari suami-isteri atau ayah dan ibu, 

maupun anak,  harus bersama-sama dan bekerjasama dalam membina keluarga sakinah (tenteram), 

mawaddah (penuh rasaa cinta), rahmah (penuh kasih sayang),  keluarga sehat, sejahtera, 

berkualitas dapat membahagiakan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Lihat.  Huzaimah Tahido 

Yanggo,  Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Yamba, 2013), cet, 1. Hlm. 130.  
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UU.No.I Tahun 1974 Pasal 30. “Suami isteri memikul kewajiabn yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 

ayat 1. 
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Tim Al-Manar, Fikih Nikah Panduan Syar’i Menuju Rumah Tangga Islami, (Bandung: 

PT  Syaamil Cipta Media, 2007), hlm. 5.  
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KHI Pasal 80 ayat I : Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, 

akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami 
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rumah tangga harus disikapi secara dewasa. Upaya dalam memecahkan persoalan 

senantiasa mengajak pasangan  untuk bermusyawarah, termasuk mengatur 

perencanaan-perencanaan dalam keluarga, sekecil apapun masalah yang dihadapi, 

semudah apapun rencana yang  akan di susun. sebaiknya memilih waktu-waktu 

yang tepat untuk saling tukar pikiran antara suami dan isteri.  

3. Keduanya berkedudukan seimbang  

        Yang dimaksud ialah pasangan suami isteri berkedudukan secara seimbang 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat. 
84

 Anggota keluarga 

saling keterikatan satu sama lain, sehingga terbentuk suatu konstruksi sosial yang 

damai dan sejahtera.  

         Menurut Imam al-Qurtubi, ayat ini sejatinya menggambarkan bahwa 

konstruksi sosial dalam lingkup sederhana adalah tatanan keluarga. Penekankan 

pada bangunan keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa 

serta kesejahteraan dalam naungan ridha Allah swt. “Berangkat dari titik inilah, 

sebuah keluarga akan berproses untuk menghasilkan buah yang bernama kasih 

(mawaddah) dan sayang (rahmah),” tulis al-Qurtubi dalam al-Jami’ li Ahkam al-

Quran. Konsep keluarga sakinah mudah untuk dipaparkan. Tapi dalam 

praktiknya, tidak semudah membalik telapak tangan. Buktinya, masih banyak 

mahligai rumah tangga terguncang badai, bahkan kandas di tengah jalan. 

          Sakinah dalam keluarga tidak dapat dibangun tanpa adanya keseimbangan 

relasi antara suami dan isteri, hubungan kesetaraan dibangun berdasarkan saling 

                                                                                                                                                               
isteri”.  UU. No. I Tahun 1974 Pasal 32 Ayat 2 “ Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam 

ayat I Pasal ini ditentukan oleh suami Isteri bersama”, Jo. KHI Pasal 78 ayat 2.   
84

UU No. I Tahun 1974 Pasal 33 ayat 1 “ hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan 

hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahan kedudukan suami dalam kehidupan rumah 

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Jo.KHI Pasal 79 ayat 2.  
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pengertian, saling memberi, dan saling percaya. Kesetaraan dalam hal ini bukan 

berarti sama rata, tapi proporsional dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh 

hak sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

        Allah swt.  mengisaratkan pentingnya keseimbangan relasi suami dan isteri  

dalam kehidupan keluarga,  perumpamaan yang menarik dalam al-Quran 

diilustrasikan laksana pakaian (libas), satu sama lain saling menyandang, 

menunjukkan urgensi pakaian dalam kehidupan, sebagai pelindung tubuh, pakaian 

dapat memberikan kehangatan, keindahan, serta menutup kerahasiaan dan 

kekurangan. firman Allah  swt. Q.S. al-Baqarah [2]. 187. 

4. Prinsip saling mencintai menghormati dan saling membantu. 

Pasangan suami isteri harus saling mencintai, hormat menghormati dan 

saling membantu.
85

 

5. Melaksanakan hak dan kewajiban. 

   Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan 

isteri yang bernilai ibadah kepada Allah swt. dan dari aspek lain mengandung 

hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan 

isteri.  Oleh karena itu antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal 

balik antara suami dan isteri. Hal ini di atur oleh Pasal 30 Undang-undang Nomor 

I Tahun 1974. Menyatakan : suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

Dan Pasal 77. Pasal 80. Dan pasal 83. Kompilasi Hukum Islam. 
86
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 UU.No. I Tahun 1974 Pasal 33 “ Suami isteri harus saling  cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin satu yang satu kepada yang lain”, jo.KHI 

Pasal 77 ayat 2.  
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   Pasal 77 ayat 1 KHI menyatakan “ suami isteri memikul kewajiban yang 

luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

yang menjadi sendi  dari bangunan  masyarakat.  

  Akad nikah yang memenuhi syarat dan rukun menimbulkan akibat hukum 

serta hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga meliputi  hak suami isteri 

bersama-sama, hak suami terhadap isteri dan hak isteri terhadap suami.  

a. Hak bersama suami istri 

           Melalui akad nikah suami isteri memiliki hak dan tanggung jawab bersama 

diantaranya ; 

1) Dihalalkan hubungan suami siteri. 

2) Suami isteri memiliki hak saling mewarisi 

3) Suami isteri bertingkah laku baik sehingga terwujud kedamaian hidup 

4) Suami isteri bertanggung jawab  mewujudkan rumah tangga bahagia 

5) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir 

dan bathin. 

6) Suami isteri bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. 

7) Suami isteri wajib memelihara kehormatan.
87

 

b. Hak dan kewajiban suami terhadap isteri 

        Beberapa hak dan kewajiban suami terhadap isteri yaitu 

1) Ditaati dalam hal yang tidak maksiat 

2) Isteri menjaga dirinya dan harta suaminya 

3) Menjauhkan diri dari sesuatu yang mempersulit suami 
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H.M.A. Tihama, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2008),  hlm. 154-158.  
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4) Tidak bermuka tidak senang dihadapan suami. 

5) Tidak menunjukkan kondisi yang tidak disenangi suami 

6) Kewajiban memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal 

7) Kewajiban terhadap biaya hidup, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi 

isteri dan anaknya. 

8) Kewajiban biaya pendidikan bagi anak.
88

 

 

c. Hak isteri terhadap suami 

1) Taat dan patuh kepada suami 

2) Pandai mengambil hati suaminya 

3) Menata rumah dengan baik 

4) Menghormati keluarga suami 

5) Bersikap sopan dan santun pada suami. 

6) Tidak mempersulit suami 

7) Selalu bersyukur terhadap sesuatu yang diberikan suami 

8) Selalu berhemat dan suka menabung 

9) Selalu berhias dan bersih dihadapan suami. 
89

 

Ada beberapa tanggung-jawab dan fungsi seorang suami: pertama, menyadari 

bahwa istrinya sebagai amanat dari Allah swt. yang harus dipertanggungjawabkan 
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Kewajiban taat pada suami dalam hal yang dibenarkan agama, bila suami 

memerintahkan isteri untuk berbuat maksiat maka harus menolaknya, diantara ketaatan isteri 

terhadap suaminya tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Lihat. H.M.A. Tihama, Fikih 

Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),  hlm. 160-161.   
89

Di antara kewajiban suami terhadap isteri ialah memberi nafkah, pakaian dan tempat 

tinggal, karena setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatan, maka 

harusbertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya.  Isteri wajib taat pada suami tinggal di 

rumah suaminya dan mengurus rumah tangganya dan  mendidik anak-anaknya, bila hak dan 

kewajiban terlaksana dengan baik maka terwujud  sakinah dalam keluarga. H.M.A. Tihama, Fikih 

Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),  hlm. 162.-163.  
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di hadapan Allah dalam segala sesuatu yang menjadi kewajibannya. Kedua, 

menafkahi istri dan keluarga. Selain itu, suami juga harus menjaga keluarganya 

dari bencana dan bahaya. Ketiga, menjadi pemimpin dalam beribadah kepada 

Allah swt. Keempat, menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga yang 

adil, bijaksana dan lemah lembut. Kelima, selalu bersabar bila melihat sesuatu 

yang tidak disukai dari istrinya dan berusaha untuk membimbingnya ke arah yang 

lebih baik. Keenam, suami adalah pemimpin, pelindung dan pembimbing dalam   

keluarga, seperti tercantum dalam QS. An-Nisa [4] : 34: 

                            

                           

              

                    

“Kaum lakilaki (suami) adalah pemimpin (pembela dna pelindung) bagi 

kaum wanita (istri), karena Allah telah melebihkan yang satu dari yang 

lainnya dan karena suami telah menafkahkan sebagian dari hartanya.” 

        

 Diantara  tanggung-jawab dan fungsi seorang istri, meliputi: pertama, 

menyadari dirinya adalah bagian dari amanat yang diserahkan Allah swt pada 

suaminya. Kedua,  pembina sekaligus ibu rumah tangga yang bertanggung-jawab 

atas harta benda milik suami dan pendidik atas anak-anaknya. Ketiga, mampu 

menjadi sumber ketenangan bagi jiwa suami dan anak-anaknya. Keempat, 

berusaha menjadi istri yang solehah, yang mengetahui  kewajiban terhadap 

Tuhannya dan suaminya. Kelima, selalu berusaha menyenangkan bila  di lihat 

suaminya, selalui menuruti kehendak suaminya selama tidak bertentangan dengan 
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perintah Allah swt dan tidak menyelewengkan dirinya serta hartanya ke jalan 

yang tidak disukai suaminya. Gambaran dari tugas dan tanggung-jawab suami 

istri, tidak lain untuk saling membantu dan menyempurnakan atas segala 

kekuarangan dari kedua belah pihak agar dapat mewujudkan keluarga sakinah. 

         Selain menjalin kekompakkan dengan pasangan (nucler family), sebagai 

suami atau istri juga bisa membina hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak 

lain (extended family). Karena  ikatan suami-istri harus terjalin baik antara 

keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, 

demikian juga istri harus baik dengan keluarga  suami. Dan sebagai bagian dari 

lingkungan yang besar, setiap keluarga harus melakukan tindakan harmonis 

dengan tetangga dan lingkungan sekitar.
90

 

 

IV. Keluarga Sakinah Perspektif Kementerian Agama RI. 

          Pasangan suami dan isteri setelah memahami hak dan kewajibannya, 

kemudian harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong tercapainya 

cita-cita mewujudkan keluarga sakinah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan 

untuk tercapainya  keluarga sakinah, di antaranya : 

A. Mewujudkan harmonisasi  hubungan suami dan isteri. 

1. Adanya saling pengertian 

2. Saling menerima kenyataan 

3. Saling melakukan penyesuaian diri 

4. Memupuk rasa cinta 
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5. Melaksanakan azaz musyawarah 

6. Suka memaafkan 

7. Berperan serta untukkemajuan bersama
91

 

B. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. 

C. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga 

1. Melaksanakan Keluarga Berencana 

2.  Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK). 

a. Makanan yang halal 

b. Makanan yang baik 

3. Imunisasi. 
92

 

D. Membina kehidupan beragama dalam keluarga. 

1. Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah 

dalam keluarga atau mengajak keluarga sholat berjamaah di Masjid. 

2. Membiasakan berzikir(mengingat Allah) dan berdoa pada Allah dalam 

keadaan suka maupun duka. 

3. Membudayakan ucapan atau kalimatthoyyibah; 

a. بسن هللا السحوي السحين 

b. الحود هلل 

c. ها شاء هللا 

d. اًا هلل واًا اليَ زاجعوى 

e. سبحاى هللا 

f. استغفس هللا 
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Suami isteri saling berusaha untuk peningkatan kemajuan  bersama kepada kebahagiaan 

keluarga. Lihat Kemenag. RI. Membina Keluarga Sakinah.  Tahun 2010. Hlm. 21-24. 
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 Kemenag RI, Membina Keluarga..... hlm. 30.  
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g. هللا أكبس 

h.  ًعوذ باهلل 

4. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya 

5. Menjawab seruan adzan 

6. Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam 

7. Berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan Islam
93

. 

Urgensi sakinah dalam keluarga adalah untuk membentuk keluarga abadi, 

bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas, baik secara 

agama maupun aspek duniawi. Tanggung jawab sosial keluarga dalam Islam 

untuk memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga, 

terjalin keharmonisan diantara suami isteri, saling mengasihi dan menyayangi 

sehingga kehidupan rumah tangga terasa damai dan bahagia.
94

 Istilah “keluarga 

sakînah” merupakan dua kata yang saling  melengkapi; kata sakinah, 

sebagai  kata  sifat,  yaitu  untuk   menerangkan  kata  keluarga. Munculnya 

istilah keluarga sakînah ini sesuai dengan firman Allah surat ar-Rûm (30): 21, 

yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk 

mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar mawaddah warahmah, saling 

mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.
95
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Kemenag RI, Membina Keluarga..... hlm. 34-37.    
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Keluarga seperti inilah yang diinginkan Islam berdasarkan Q.S.  ar-rum [30] : 21. 

Huzaimah Tahido Yanggo,  Hukum Keluarga Dalam Islam, (Jakarta: Yamba, 2013), cet,1. 

Hlm.132-133.  
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Keluarga sakînah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang,  tentram, 

bahagia, dan sejahtera lahir batin. Tim Al-Manar, Fikih Nikah Panduan Syar’i Menuju Rumah 

Tangga Islami, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2007), hlm. 5. 
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2. Mawaddah   

Maka untuk mewujudkan sakinah Allah swt menjadikan mawaddah  dan 

rahmah ( cinta dan kasih sayanag). Mula-mula  yang  muncul adalah rasa 

mawaddah ( cinta), kemudian rasa mawaddah  memunculkan rasa rahmah  (belas 

kasih),  pasangan suami isteri  merupakan jalinan kasih sayang dan belas kasih  

yang tidak ditemukan di antara  kaum kerabat. Rasa kasih sayang adalah dari 

Allah swt. dengan belas kasihan itulah  seseorang senantiasa   berusaha 

menghalau berbagai hal yang tidak diinginkan agar jangan sampai menimpa 

pasangan hidupnya.
 96

 

         

Dan Allah swt. menjadikan  di antara individu-individu sejenis atau 

diantara laki-laki dan perempuan, perasaan cinta, kasih, rasa sayang, dan belas 

kasih melalui pernikahan  untuk menata kehidupan  dan penghidupan, beda 

dengan makhluk hidup lainnya. 

Kata   artinya adalah           ََهَحبَّت  (cinta),  sedangkan kata      artinya 

adalah    الَشفَقَت  Artinya belas kasihan, rasa kasih sayang. Diceritakan dari Ibnu 

Abbas, ia berkata (هودة)  mawaddah ialah kecintaan suami kepada isterinya dan  

 rahmah adalah kasih sayang suami kepada isterinya yang  ( زحوت)

termanifestasikan dalam bentuk  tidak ingin si isteri tertimpa suatu kejelekan.
97
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Sakinah (سكٌت( terwujud atau terealisasi dalam kehidupan bila dibingkai 

dengan  )هودة ) mawaddah    )وزحوت ( warahmah.  ()هودة  mawaddah dipahami 

dengan makna     هحبَّت (cinta), bahwa pasangan suami harus saling mencintai dan 

saling menyayangi.  

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. Allah swt. mengistilahkan sebagai sebuah “kecenderungan” untuk 

saling tertarik, dan kemudian tentram karenanya.
98

 

Maka dipahami bahwa Mawaddah (Mahabbah)  merupakan energi positif 

untuk mengembangkan kreatifitas  kepribadian. Cinta akan membantu membuang 

semua rintangan yang muncul di tengah perjalanan rumah tangga. Perkawinan 

yang dibangun tanpa landasan cinta adalah omong-kosong belaka. Perkawinan 

tanpa cinta sama saja membangun rumah tanpa tiang, rapuh seiring berjalan waktu  

akan hancur dan roboh. Meski bukan satu-satunya syarat, namun cinta sangat 

berperan dalam membangun perkawinan yang langgeng,  maka cinta dalam 

perkawinan adalah sesuatu yang mutlak dan harus. 

Pemahaman Mawaddah, tidak akan rela pasangan hidupnya  disentuh 

sesuatu yang buruk, bahkan bersedia menampung keburukan  dan mengorbankan 

diri demi kekasihnya.  Seperti  makna asal kata mawaddah   kelapangan dan 
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kekosongan (kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk), 

menginginkan kebaikan dan mengutamakan kebaikan untuk yang dikasihi tidak 

menghendaki selain itu, apapun yang terjadi,  maka mawaddah  telah menghiasi 

hati. Mawaddah  dipahami  terabaikannya pengutamaan  kenikmatan duniawi, 

maka siapapun yang memiliki mawaddah tidak akan pernah memutuskan  

hubungan apapun dengan apa yang terjadi.
99

 

Disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, 

sehingga  pintu-pintunya  telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan 

batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Mawaddah  adalah  cinta  yang 

tampak dampaknya pada tingkah laku, sama halnya dengan kepatuhan akibat 

rasa kagum dan hormat pada seseorang.
100

 

Perasaan mahabbah /mawaddah (cinta) adalah fitrah manusia antara laki-

laki dan perempuan. Allah swt. mengistilahkan sebagai sebuah “kecenderungan” 

untuk saling tertarik, dan kemudian tentram karenanya.
101

 

a. Ayat –ayat  Mawaddah  ( هودة) 

List ayat mawaddah penulis referensi  dari al-Qur’an diqital, sebagai 

berikut;  

 هودة .1

 

1) Firman Allah swt. an-Nisa’ [3] 73 
                                                           

99
Dalam kehidupan rumah tangga Allah swt lah yang menciptakan rasa mawaddah  dalam 

hati pasangan suami isteri, kesediaan suami untuk membela isteri  sejak terjadinya hubungan 

ikatan perkawinan.  Kesediaan  isteri untuk hidup bersamanya dan rela meninggalkan orang tua 

yang  dicintai, semua itu bukanlah hal yang mudah  terlaksana  tanpa adanya  Allah swt yang 

mengatang tua yang  dicintai, semua itu bukanlah hal yang mudah  terlaksana  tanpa adanya  Allah 

swt yang mengatur hati manusia. demikianlah yang diciptakan Allah swt hati suami isteri   hidup 

yang harmonis  kapanpun dan dimanapun.M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Jilid 11, Cet. 

Kedelapan, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm. 36. 
100

 Quraish Shihab, Pengantin al -Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 88. 
101

Quraish Shihab, Pengantin al -Qur’an,..............hlm. 88.  
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Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, 

tentulah dia mengatakan seolah-oleh belum pernah ada hubungan kasih 

sayang antara kamu dengan dia: "Wahai kiranya saya ada bersama-sama 

mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula)". 

2) Firman Allah swt. Q.S. al-Maidah [5] : 82 

 

                                 

                                 

                

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 

permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang 

Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang 

paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah 

orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami Ini orang Nasrani". yang 

demikian itu disebabkan Karena di antara mereka itu (orang-orang 

Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) Karena 

Sesungguhnya mereka tidak menymbongkan diri. 

 

3) Firman Allah swt. Q.S. al-Ankabut [29]: 25 
 

                              

                       

      

Dan Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu 

sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di 

antara kamu dalam kehidupan dunia Ini Kemudian di hari kiamat 

sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian 
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kamu mela'nati sebahagian (yang lain); dan tempat kembalimu ialah 

neraka, dan sekali- kali tak ada bagimu para penolongpun. 

4) Firman Allah swt. Q.S. ar-Rum [30] : 21 
 

                          

                   

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
 

 

5) Firman Allah Q.S. al-Mumtahanah [60] : 7 

 

                       

      

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan 

orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah adalah Maha 

Kuasa. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

  Dari 5 surat yang terdapat lafaz mawaddah di atas, bisa di analisis bahwa 

mawaddah (kasih sayang) bisa diperoleh melalui karunia dari Allah swt. melalui 

persahabatan sesama orang beriman, wujud melalui kehidupan duniawi, kasih 

sayang bisa juga muncul diantara orang yang bermusuhan. Namun kasih dan 

sayang ( هودة وزحوت )  hanya  terdapat dalam satu surat ar-Rum [30] : 21. Sebagai 

wujud kasih dan sayang suami dan  isteri dalam kehidupan rumah tangga.  

            3. Rahmah. 

Makna etimologi rahmah merupakan salah satu istilah yang banyak 

disebut dalam Alqur’an dan tergolong lafaz musytarak (memiliki arti dan makna 
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beragam). Kata rahmah  merupakan verbal noun  atau kata benda  berasal dari 

kata kerja r.h.m.  dari kata ini terdapat bentuk kata  lain dalam Alqur’an yakni,  

rahima, arham, marhamah, rahim, rahman, ruhm.
102

 

Makna terminologi rahmah ialah keadaan perasaan yang biasanya dimiliki  

oleh orang yang lembut perasaannya. Dasar kelembutan jiwa merupakan dasar 

perbuatan ihsan.
103

 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. Rahmah adalah hubungan 

abadi  antara robb dengan hamba-Nya, antara pencipta dengan ciptaan-Nya yang 

tegak di atas tuma’ninah (ketenangan).
104

 

Makna kata rahmah,  tertuju pada yang dirahmati sedang yang dirahmati 

itu dalam keadaan butuh, dan demikian bahwa rahmat tertuju kepada yang lemah, 

sedang mawaddah tidak demikian.  Di sisi lain cinta yang dilukiskan dengan kata  

mawaddah harus terbukti dalam sikap  dan tingkah laku,  sedangkan rahmat tidak 

harus demikian. Selama rasa perih ada didalam hati terhadap obyek, akibat 

penderitaan yang dialami  walau yang kasih tidak berhasil menanggulangi atau 

mengurangi penderitaan obyek maka rasa perih itu saja sudah cukup untuk 

menjadikan pelakunya menyandang sifat pengasih, walau tentunya yang demikian 

itu dalam batas minimum.   

                                                           
102

Jika dicermati umumnya beredar lafaz rahmat sedikit sekali diterjemahkan, dan lafaz 

itu umumnya menjadi sebuah istilah umum atau baku. Dawam al-Qur’an, Ensiklopedi al-Qur’an ; 

Tafsir Sosial Berdasar konsep kunci. (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 211.  
103

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

al-Risalah, 1993), hlm. 471.  
104

Sayyid Ibrahim, Fizilalil Qur’an, Juz 1 (Beirut : Dar al-Syuruq, 1987), hlm. 24.  
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Kata Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam 

hati akibat menyaksikan ketidak-berdayaan pasangan, sehingga mendorong 

yang  bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu -

dalam  kehidupan keluarga masing-masing suami istri, akan sungguh-sungguh, 

bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta 

menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Rahmah atau dipahami  

kasih sayang menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu.  Pemiliknya 

tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak  juga pemarah apalagi 

pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya. 
105

 

Para ulama menjadikan tahap rahmat  pada suami isteri  lahir bersama 

lahirnya anak, atau ketika pasangan suami isteri telah mencapai usia lanjut.  

Karena rahmat   tertuju pada yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati  dalam 

keadaan butuh, dan dengan demikian tertuju  kepada yang lemah, dan kelemahan, 

kebutuhan sangat dirasakan  di masa tua.  Betapapun, baik rahmat maupun  

mawaddah keduanya adalah anugerah Allah sangat nyata.
106

  

              

Sesungguhnya pada semua yang disebutkan terdapat ayat-ayat dan tanda 

bukti yang menunjukkan kuasa Allah swt. bagi kaum yang memperhatikan, 

                                                           
105

 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Dan Kesan Keserasian Al-Quran Q.S.al-

Ankabut [29] : 25., Cet ke 7, (Jakarta Lentera Hati, 2007), hlm. 477. 
106

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Jilid 11...hlm. 36.   
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merenungkan, dan memikirkan ciptaan Allah swt.  lalu mereka mengetahui 

berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. 
107

 

Kata  فكس (fikr) biasa digunakan  Alqur’an dalam arti merenungkan hal-hal 

yang bersifat empiris atau terjangkau oleh panca indera.  Karena itu ada larangan  

berfikir  tentang  dzat  Allah dan anjuran berfikir tentang nikmat-Nya dalam arti 

larangan merenungkan-Nya sebagai obyek yang dijangkau  oleh panca indera, 

karena Allah swt.  tidak dijangkau oleh fikr  (dalam bahasa al-Qur’an bukan 

bahasa Indonesia). Arti   يتفكسوى  (yatafakkarun)  objeknya dapat di lihat dan 

dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu diperlukan pemikiran dan 

perenungan. Dialah yang menanamkan mawaddah dan cinta kasih, sehingga 

seseorang serta merta setelah perkawinan menyatu dengan pasangannya, badan 

dan hatinya. Sungguh Allah swt. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
108

 

 

a. Ayat-ayat  ورحوت  dalam Alqur’an 

1) Firman  Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 157 dan 178 

                           

Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang Sempurna dan rahmat 

dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 

                               

                             

                                                           
107

 Dampak yang dihasilkan sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukann hanya satu 

atau dua.  Sekelumit dari  bukti  kuasa Allah  yang ditemukan  dalam syariat  perkawinan. Wahbah 

Az-Zuhaili,  Terj. Tafsir  al-Munir   Jilid 11, (Jakarta : Gema Insani, 2016), hlm. 89.  
108

Ibid. hlm. 37.   
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 

barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah 

(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan 

cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 

Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas 

sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. 

 

2) Al-Imran [3] : 157 

 

                                       

Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal[245], 

tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta 

rampasan yang mereka kumpulkan. 

[245]  Maksudnya: meninggal di jalan Allah bukan Karena peperangan. 

3) An-Nisa’ [4] 96 

                 

(yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

4) Al- An’am [6] : 154 dan 157 

                      

             

Kemudian kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa untuk 

menyempurnakan (nikmat kami) kepada orang yang berbuat kebaikan, 
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dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, 

agar mereka beriman (bahwa) mereka akan menemui Tuhan mereka. 

                            

                      

                       

Atau agar kamu (tidak) mengatakan: "Sesungguhnya jikalau Kitab Ini 

diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari 

mereka." Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata 

dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. maka siapakah yang lebih zalim 

daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling 

daripadanya? kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang 

yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksa yang buruk, disebabkan 

mereka selalu berpaling. 

5) Al-A’raf’ [7] : 52 dan 154, 203 

                   

Dan Sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) 

kepada mereka yang kami Telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan 

Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

Maksudnya: atas dasar pengetahuan kami tentang apa yang menjadi 

kemashlahatan bagi hamba-hamba kami di dunia dan akhirat. 

                         

         

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) luh-luh 

(Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk 

orang-orang yang takut kepada Tuhannya. 
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Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, 

mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" 

Katakanlah: "Sesungguhnya Aku Hanya mengikut apa yang diwahyukan 

dari Tuhanku kepadaku. Al Quran Ini adalah bukti-bukti yang nyata dari   

Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." 

 

6) At-Taubah [9] : 61 
 

                          

                     

        

Diantara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti nabi dan 

mengatakan: "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya." 

Katakanlah: "Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman 

kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat 

bagi orang-orang yang beriman di antara kamu." dan orang-orang yang 

menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. 

 

7) Yunus [10] : 57 
 

                        

      

Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

8) Hud [11] : 17 
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Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada 

mempunyai bukti yang nyata (Al Quran) dari Tuhannya, dan diikuti pula 

oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu 

Telah ada Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?. mereka itu 

beriman kepada Al Quran. dan barangsiapa di antara mereka (orang-

orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran, Maka 

nerakalah tempat yang diancamkan baginya, Karena itu janganlah kamu 

ragu-ragu terhadap Al Quran itu. Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-

benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. 
 

Ada yang menafsirkan saksi di sini dengan Jibril a.s. Adapula yang 

menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan saksi di sini ialah Al Quran itu sendiri 

Karena Al Quran itu adalah suatu mukjizat yang tidak dapat dibantah atau 

dibatalkan. 

9) Yusuf [12] : 111 
 

                      

                           

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 

orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang 

dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan 

menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum 

yang beriman. 

 

10) An-Nahal [16] : 64 dan 89 
 

                            

    

Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, 

melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka 
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perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman. 

 

                          

                      

   

(dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat 

seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu 

(Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan kami 

turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu 

dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 

berserah diri. 

11) Al-Isra’ [ 17] : 82 
 

                                          

Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah 

menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. 

 

12) Maryam [19] : 21 
 

                              

       

Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah 

mudah bagiKu; dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi 

manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara 

yang sudah diputuskan". 

 

13) An-Naml [27] : 77 
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Dan Sesungguhnya Al qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

 

14) Al-Qasas [28] : 43 
 

                         

            

Dan Sesungguhnya Telah kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) 

sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk men- 

jadi Pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat. 

 

15) Ar-Rum [30] : 21 
 

                          

                    

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

 

16) Lukman [31] : 3 
 

       

Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, 

 

17) Al-Jasiyah [45] : 20 21, 27 
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Al Quran Ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi 

kaum yang meyakini. 

Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami 

akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian 

mereka? amat buruklah apa yang mereka sangka itu. 

 

                           

Dan Hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. dan pada hari 

terjadinya kebangkitan, akan Rugilah pada hari itu orang-orang yang 

mengerjakan kebathilan. 

18. Al-Hadid [57] : 27 
 

 

                     

                           

                            

             

Kemudian kami iringi dibelakang mereka dengan rasul-rasul kami dan 

kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan kami berikan kepadanya 

Injil dan kami jadikan dalam hati orang- orang yang mengikutinya rasa 

santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah 

padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka 
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sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu 

mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. 

Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka 

pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. 

Lafaz   رحوت berdasarkan penelusuran melalui Alqur’an digital diperoleh 

sebanyak 22 lafaz.  Berdasarkan paparan ayat alqur’an di atas, maka bisa 

dianalisis bahwa lafaz warahmah   dalam makna rahmat bisa dipahami bahwa  

rahmat Allah swt. bisa diperoleh melalui sikap yang senantiasa memberi maaf 

pada orang lain, berperang atau gugur fisabilillah  (di jalan Allah), rahmat Allah 

bisa dipahami melalui kitab-kitab Allah dan mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Rahmat Allah hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman, 

orang-orang yang diberi petunjuk   (hidayah) dari Allah swt.  

Berdasarkan uraian kalimat mawaddah dan warahmah  di atas bisa 

disimpulkan bahwa mawaddah diperoleh melalui karunia Allah swt dan 

implementasinya dalam kehidupan duniawi melalui hubungan horizontal (antar 

sesama manusia), persahabatan dengan orang beriman,  termasuk antara suami-

isteri, sebagai tanda kebesaran Allah swt.  Warahmah  diperoleh melalui petunjuk 

Allah swt lewat kitab-kitabnya, implemantasinya secara vertikal (hamba dan 

Tuhannya) dan secara horizontal (antara semama) melalui kebaikan-kebaikan, 

hanya bisa diperoleh melalui petunjuk / hidayah dari Allah swt bagi orang yang 

beriman.  
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4. Pemahaman Keluarga 

Pemahaman  “keluarga” dalam makna sosiologi (Family-

Inggris)  berarti  kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan 

hubungan perkawinan atau pertalian  darah (nasab).
109

 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia “Keluarga”: berarti  ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan 

kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan unit 

terkecil dalam struktur masyarakat,  dibangun di atas perkawinan / pernikahan 

terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses 

pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (mitsâqanghalidhâ) 

antara suami dan istri. 
110

 

Pengertian keluarga dalam kamus bahasa Indonesia diartikan “ sanak 

saudara, kaum kerabat, anak dan orang tuanya, suami isteri,  atau orang-orang 

seisi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar di masyarakat.
111

 Defenisi keluarga dalam bahasa Inggris menggunakan 

kata family berasal dari kata familiar berarti dikenal dengan baik atau populer. 

Family  tidak terbatas pada keluarga saja tetapi membentang dan meluas sehingga 

meliputi setiap kelompok anggota keluarganya saling mengenal.
112

  

Dalam kamus psikologi, keluarga di artikan yaitu satu kelompok individu 

yang terkait oleh ikatan perkawinan atau darah secara khusus mencakup seorang 
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Lihat: Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren, 2004), 3.   
110

 Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang, UIN Malang 

Press),  38. 
111

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 1998), cet.I,hlm. 470. 
112

“keluarga” : ayah, ibu, anak-anak atau sekumpulan manusia yang menghubungan diri 

dengan ayah, isteri, keturunan, golongan, kelas,nasab, hubungan kerabat.  Mantep Miharso, 

Pendidikan Keluarga Qur’ani, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 14.  
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ayah, ibu dan anak.
113

 Fredmeen mendefenisikan keluarga adalah kumpulan dua 

orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan  aturan dan emosional 

dengan individu yang mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian 

dari keluarga.
114

 Pakar konseling mengatakan bahwa keluarga  adalah satu ikatan 

hidup  antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama  atau 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak 

dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. 
115

 

Dalam literatur Alqur’an keluarga diistilahkan dengan al-ahlu (اُل ( berarti 

famili, keluarga dan kerabat. Firman Allah swt. Q.S. Thaha [20] : 132 pengertian 

keluarga memiliki dua dimensi; Pertama,  keluarga sebagai ikatan kekerabatan 

antara individu yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan. Kedua, 

sebagai sinonim” rumah tangga”  ikatan kekerabatan penting, namun ditekankan 

adanya kesatu hunian dan ekonomi. Dalam Undang-undang  No. 10 Tahun 1992 

tentang kependududkan dan keluarga sejahtera, pada bab ketentuan umum, 

keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami 

isteri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya atau ibu dengan anaknya. 
116

 

Keluarga adalah sistem sosial yang dinamis yang mempunyai struktur 

secara hukum,
117

 komponen dan peraturan.  Keluarga merupakan suatu sistem 
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 Chaplin R.J. Dictionary Of Psychology, (New York, : Dell Publissing, 1995), hlm. 188. 
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Freedman Joen, The Psychology Of Gifted Children Perspectives On Development And 

Education,  ((New York : Jhon Wiley & Sons, 1998) 
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Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga Tentang Ihwal Keluarga Remaja dan Anak, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 23. 
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UU. Nomor 10. Tahun 1992. 
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Antara hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, dimana yang satu dapat 

menjustifikasi yang lain. moral dapat menjadi basisi bagu hukum untuk menetapkan dan 

menjalankan kaedah-kaedahnya,  meskipun terdapat juga kaidah-kaidah hukum yang tidak 

berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan sektor moral.  Dalam sejarah hukum, telah terbukti 

bahwa usaha untuk membeda-bedakan antara hukum dan moral bukanlah pekerjaan mudah,  
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yang mempunyai kualitas yang baik, sehingga mampu menjelaskan  sesuatu yang 

membingungkan  dalam mengatur perilaku anggota keluarga. Pengertian kualitas 

keluarga menurut Soyono adalah keluarga yang memenuhi kondisi yang 

mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, kemandirian 

keluarga, mental, spritual dan nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk 

mencapai keluarga sejahtera. Sedangkan keluarga sejahtera adalah  keluarga yang 

dibentuk berdasarkan atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi 

kebutuhan spritual dan material yang layak, selaras dan seimbang antara anggota 

keluara dan masyarakat  lingkungannyaa. 
118

 

Pada dasarnya nilai tidak berada dalam dunia pengalaman, akan tetapi 

berada dalam dunia fikiran. Secara praktis nilai menjadi standar perilaku yang 

menjadikan orang berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah 

diyakini.  Sebagai standar perilaku, nilai-nilai moral dapat membantu subjeknya 

dalam menentukan pengertian sederhana terhadap suatu jenis perilaku, sebagai 

                                                                                                                                                               
meskipun harus diakui bahwa  sudah sangat banyak usaha yang dilakukan di sepanjang sejarah. 

Adapaun moral yang dimaksud dengan moral adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, 

kesadaran yang beerhubungan dengan apa-apa yang baik dan yang buruk atau antara yang benar 

dan yang salah,  berdasar pada prinsip-prinsip umum yang diberlakukan  berdasarkan atas 

kesadaran manusia yang berasal dari perasaan dan perhitungan probabilitas (bukan berdasarkan 

pada kategori pembiktian ilmiah).  Paham yang sangat kuat tentang moral adalah paham yang 

menyatakan bahwa moralitas sosial memiliki karakteristik berupa nilai yang suci yang merupakan 

kebijakan yang abadi yang bersumber pada  akal fikiran manusia (human reason). Munir Fuady, 

Grand Teory Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Kedua, hlm. 69-70.  
118

Dalam sistem keluarga memperlihatkan bagaimana setiap orang memainkan peranan 

dari keseluruhan sistem. Sistem keluarga membatu  memahami dan mengerti mengapa anak-anak 

dari keluarga yang sama sering di lihat berbeda.  Dalam keluarga terdapat pembagian pekerjaan 

antara ayah dan ibu, pembagian pekerjaan  ditentukan oleh  nilai-nilai  yang tumbuh dan dianut 

masyarakat  dimana keluarga itu berbeda, sehingga kadar harapan dan tuntutan  kepada kedua 

orang tua berbeda dari satu masyarakat dengan  masyarakat  yang lain  penekanan pentingnya 

peranan orang tua dalam mencapai keberhasilan pendidikan keluarga.Bekowiz I, Sosial 

Psychology, (Glenveiw III : Scott, Foresman and Contmann, 1973), hlm. 52.  
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landasan suatu kecenderungan yang akan menjadi sikap yang akan menentukan 

corak suatu kehidupan.
119

 

Keluarga pada umumnya dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni : 

1. Keluarga kecil (nuclear family) 

2. Keluarga besar (extendedfamily/ royal family) 

Anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga kecil 

disebut juga keluarga inti. Keluarga besar adalah seluruh keluarga yang bertambah 

sebagai akibat dari hubungan perkawinan, maka masuklah anggota keluarga besar 

bapak, ibu, dan bapak ibu mertua.
120

 

Kehidupan berkeluarga adalah kehidupan besama dua orang lawan jenis 

yang bukan mahramnya  terikat  oleh ikatan perkawinan beserta anak  keturunan 

yang dihasilkan dari pernikahan.
121

 Manusia memerlukan tujuan hidup 

nonmaterial, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Semua sistem 

sosial pasti memiliki sasaran tertentu yang menjadi kecenderungan  individu 
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Nilai membantu subjek moral untuk mengidentifikasi apakah baik atau buruk serta 

mendorongnya  untuk membuat berbagai analisis dalam konteks moral dari suatu perilaku moral 

tertentu yang menuju pada penyimpulanPada hakikanya nilai timbul dengan sendirinya, karena 

menunjuka pada sikap penerimaan atau penolakan  seseorang atau kelompok orang terhadap 
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hidup seseorang dalam masyarakat.Lihat Muhmidayeli, Teori-teori Pengembangan Sumber Daya 

Manusia  (Pekanbaru: UIN Suska dan LSFK2P, 2007), Cet. Pertama, hlm. 87.  
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Mardani, Hukum Keluarga Islam Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2016),cet. 1, hlm. 3.   
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 Kalau dua orang yang bukan mahram hidup bersama, tetapi tidak diikat dengan akad 

nikah maka keduanya tidakdapat dikatakan  hidup berkeluarga walaupun mungkin keduanya 

mempunyai anak. Lihat Huzaimah Tahido Yanggo,  Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Yamba, 

2013), cet, 1. hlm. 129.   
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dalam sistem masyarakatnya.  Kehidupan sosial berarti kebersamaan seluruh 

komponennya dalam mencapai tujuan, baik tujuan material maupun spritual.
122

  

Keluarga dalam pembetukan karakter  diawali dengan pembentukan 

kepribadian sejak dini, merupakan sarana yang paling efektif dalam 

perkembangan karakter, mulai munculnya  empaty, terbangunnya konsep 

mengenai orang lain,  pembentukan ikatan kedekatan, semua dimulai pada tahun 

pertama kehidupan.  Mengingat karakter adalah proses pembiasaan  yang 

diwujudkan dalam tindakan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari.  Semua 

perilaku orang tua dan pola asuh yang diterapkan dalam keluarga pasti 

berpengaruh dalam pembentukan dan kepribadian dan karakter seorang anak. 
123

 

Keluarga sebagai tempat pembentukan karakter yang memiliki panduan 

bagi orang tua dengan sebutan “ Ten Big Ideas”  antara lain moralitas 

penghormatan,  perkembangan moralitas penghormatan berjalan bertahap, 

mengajarkan prinsip saling menghormati, mengajarkan dengan contoh, 

mengajarkan dengan kata-kata, mendorong anak untuk merefleksikan 

tindakannya, mengajarkan anak untuk mengemban tanggung  jawab, 

keseimbangan antara control dan kebebasan, cintai anak dan mengajarkan moral 

dalam menciptakan keluarga bahagia. Islam adalah agama yang lengkap, sudah 

pasti memiliki aturan yang jelas dan benar tentang pendidikan keluarga, 

bagaimana seharusnya orang tua memperlakukan anak-anaknya, dan bagaimana 

anak-anak menghormati kedua orang tuanya.  Pola hubungan interaksi antara 
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Murthada Mutahhari, Mengapa Kita Diciptakan, (Yogyakarta : Rausyan Fikr, 2012), 

hlm. 47.  
123

 Perilaku ini mengangkat bagaimana kasih sayang, sentuhan,  kelekatan emosi orangtua 

terutama ibu, serta penanaman niali-nilai dapat memengaruhi kepribadian anak.Berkowiz I,  Sosial 

Psychology.... hlm. 62. 
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anggota keluarga antaara orang tua dan anak, ayah dan ibu, suami dan isterri 

terdapat pada keluarga nabi. 
124

  Maka karakter keluarga yang ditemukan dalam 

Alqur’an sebagai hasil penelitian penelitian secara umum yaitu : 

a. Penanaman Akidah sebagai dasar dalam perilaku. 

b. Penanaman nilai-nilai akhlak. 

c. Karakter keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
125

  

           Islam  memperhatikan keluarga, memberikan penjelasan yang konkret 

bahwa keluarga harus diwarnai dengan rasa cinta kasih dan sayang. Islam 

mengingatkan bahwa pernikahan  tidak  sekedar teori dari adanya seorang laki-

laki yang merasa cenderung dan tertarik kepada seseorang wanita kemudian 

melampiaskan nafsunya. Tetapi, pernikahan sebuah ikhtiar seseorang untuk 

membentuk keluarga yang harus memperhatikan hak-hak Allah swt guna 

melahirkan keturunan atau generasi dengan menjaga nilai-nilai ajaran serta prinsip 

Islam.   

         Institusi keluarga mencakup suami,  istri, anak-anak dan keturunan 

mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka,  

mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka 

(sepupu). Pemahaman psikologi, keluarga  diartikan  dua orang yang berjanji 

hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan 

fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin.
 126
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Sukadji Soetarlinah, Keluarga Dan Keberhasilan Pendidikan  (Depok : Urusan 

Produksi dan Distribusi Alat Tes Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1988), hlm. 12.  
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Karakter keluarga sakinah; bersikap saling mencintai karena Allah swt, saling 
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Mufradat Alfath Alquran, (Beirut Dar alfikr, t.t).  
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         Keluarga mempunyai peran dominan dalam mengantarkan pribadi menjadi 

manusia seutuhnya, setiap keluarga membawa misinya menurut konsep yang 

dibangun. Konsep keluarga timur di bangun atas dasar  ikatan dan tanggung  

jawab. Sehingga menunjukan beban, kesempitan dan kesusahan. Sedangkan di 

Barat keluarga di bangun  atas dasar kesenangan dan perkenalan. Individu 

terikat dengan keluarganya berdasarkan kepentingan dan kapan saja untuk 

mengubah ikatan.  Keluarga di Barat tidak menunjukan  suatu hubungan 

interaksi serta tidak mengisyaratkan tanggung jawab yang bisa di tuntut seperti 

keluarga di Timur. Privasi bagi mereka dianggap penting, namun kebanyakan 

lebih cenderung kepada pemenuhan kebutuhan materi yang menyebabkan  

kurangnya hubungan kekeluargaan, hubungan antar tetangga. Hal ini 

menyebabkan pemerintah kian terlibat dalam kehidupan keluarga. Di Timur 

keluarga yang dapat mewujudkan keamanan bagi individu ialah keluarga kecil. 

Sedangkan  di Barat yang dapat mewujudkan keamanan bagi individu ialah 

keluarga besar atau negara yang dikepalai oleh kepala negara, sehingga keluarga 

tidak mempunyai fungsi sebab ia lebur dalam kerangka nasional atau 

kebangsaan.
127

 

         Islam dengan Alqur’an tidak memandang Timur atau Barat jika 

berpedoman pada Alquran baik Timur maupun Barat maka konsepnya akan 

sama. Keluarga dibangun atas dasar kesenangan. Alqur’an menyadarkan 
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manusia dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt. dengan 

sesama manusia dan dengan lingkungannya. 
128

 

           Rumah tangga adalah suatu lembaga dimana laki-laki dan perempuan 

bertemu,  untuk  melakukan  aktifitas  bersama.  Lembaga 

ini  adalah  perwujudan hak dan  kewajiban  seseorang.  Artinya,   berhak untuk 

berumah tangga, karena disana memperoleh kebahagiaan.
129

 

        Sulit mengabaikan peran keluarga dalam pendidikan. Anak-anak sejak usia 

balita hingga usia sekolah memiliki lingkungan tunggal yaitu keluarga.  

Kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan 

keluarga. Sejak dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, anak-anak menerima 

pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga. Pendidikan dianggap 

penting untuk menanamkan rasa dan sikap keberagaman pada manusia.  Melalui 

pendidikan pula pembentukan sikap keagamaan bisa diimplementasikan.
130

  

Peran pendidik anak tidak mutlak kewajiban seorang ibu justru Alquran 

banyak memberi kisah yang menceritakan  besarnya peran ayah dalam 
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Keluarga muslim adalah keluarga yang berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat 

yang diikat oleh hubungan kekerabatan. Hubungan ini berperan penting dalam kehidupan 

manusia baik individu maupun kelompok. Suami-isteri dalam keluarga dijalin oleh beberapa 

kepentingan, baik jasmani maupun rohani, penghidupan ataupun sosiologis. Eksistensi keluarga 

sebagai sel masyarakat terjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat lainnya. Hubungan 

antar sesama manusia termasuk di dalamnya keluarga, keharmonisan akan berimplikasi terhadap 

kehidupan sosial, jika keluarga baik maka masyarkatpun akan baik. Lihat.  Mantep Miharso, 

Pendidikan Keluarga Qur’ani.... hlm. 4.7.  
129

Kehidupan berumah tangga,  didalamnya terdapat visi dan  misi  mulia  yang 

diberikan Allah untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi. Karena rumah tangga 

adalah organisasi, maka harus memiliki hirarki diantara anggotanya sekaligus aturan main 

dalam berorganisasi, dan begitulah Islam memberikan petunjuknya. Tim Al-Manar,  Fikih  

Nikah  Panduan Syar’i Menuju Rumah Tangga  Islami,.... hlm. 5. 
130

Bayi yang baru lahir merupakan makhluk yang tidak berdaya, namun dibekali berbagai 

kemampuan yang bersifat bawaan.  Maka bayi memerlukan berbagai pemeliharaan yang 

berkesinambungan. Bahwa tanpa bimbingan dan pengawasan yang teratur bayi akan kehilangan 

kemampuan untuk berkembang secra normal, walaupun ia memiliki potensi untuk  tumbuh dan 

berkembang serta potensi-potensi lainnya. Lihat. Jalaluddin, Psikologi Agama Edisi Revisi, 

(Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015). Cet. Ke-17. hlm. 253-255.   
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mengasuh anak.  Ayah merupakan panutan keluarga bagi ibu dan anak-anak. 

Ayah  juga bertanggung jawab terhadap masa depan anak dengan mengajarkan 

bagaimana menghadapi kehidupan, taudan yang bagi anak-anaknya.
131

 

           Keluarga  merupakan faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas 

generasi masa depan. Keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat yang 

mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-peran hidup dalam masyarakat yang 

harus dilaksanakan.
132

  

           Struktur sosial menunjuk pada defenisi bersama yang dimiliki individu 

yang berhubungan dengan bentuk yang cocok yang menghubungkan antara satu 

sama lain. tindakan individu serta pola interaksi dibimbing oleh defenisi  

bersama  serupa itu yang dikonstruksikan  melalui proses interaksi. Prinsip  

dasar dari paradigma ialah : pertama, individu menyikapi sesuatu atau apa saja 

yang ada dilingkungannya. Kedua,  interaksi sosial dijalin dengan individu lain. 

ketiga, melalui proses interpretatif yang berkaitan dengan hal-hal yang 

dijumpainya.
133

  

         Sebuah keluarga merupakan cerminan atau miniature dari suatu masyarakat, 

karena masyarakat  dibentuk dari keluarga-keluarga yang ada dalam suatu 

komunitas. Suatu masyarakat maju pasti dibentuk oleh keluarga-keluarga yang 
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 Journal Assiciation Of Islamic Psychology Jilid 3,  (Malang : UIN Malang Press, 

2011), Cet. Pertama, hlm. 47. 
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Dalam melaksanakan fungsi keluarga  harus memberikan suasana lingkungan yang 

memberikan kenyamanan, keceriaan,  kehangatan dan penuh semangat.  Keluarga juga berfungsi 
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Apabila keluarga tidak mampu menerapkan atau melaksanakan fungsi dan perannya berarti 
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konstelasi keluarga, termasuk perkembangan kepribadian anak. Syamsu Yusuf, Psikologi 

Perkembangan Anak & Remaja, (Bandung: Rosda Karya, 2008), Cet. Ke-IX, hlm. 42-43.   
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Akhmad Mujahidin, Wewenang Hisbah  Dalam Transaksi Perdagangan, (Pekanbaru: 

Suska Press, 2007), Cet. Pertama, hlm. 100.  
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maju, suatu masyarakat yang aman, pasti dibentuk oleh keluarga-keluarga yang 

aman, dan suatu masayarakat beragama, karena dibentuk oleh keluarga-keluarga 

yang beragama. Dengan demikian, maka sebuah keluarga menjadi tolok ukur akan 

keberadaan suatu masyarakat.
134

 

C. Tinjauan Penelitian Yang  Relevan 

Asy’ari Nur, Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Perceraian di Kota 

Pekanbaru, Disertasi Tahun 2015. Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim 

Riau.  Dalam penelitian ini mengungkap kasus-kasus perceraian yang ada di 

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, kemudian persepsi pasangan yang bercerai 

terhadap keluarga sakinah. Temuan dari disertasi ini (1) keluarga sakinah 

bermakna sandiwara (2) keluarga sakinah bermakna keterbukaan (3) keluarga 

sakinah bermakna neraka (4) keluarga sakinah bermakna taqdir Allahswt. (5) 

keluarga sakinah beermakna kesetiaan (6) keluarga sakinah bermakna 

pengukuhan dominasi laki-laki (7) keluarga sakinah bermakna kesetiaan (6) 

keluarga sakinah bermakna pengukuhan dominasi laki-laki (7) keluarga sakinah 

bermakna proteksi diri.
135

 

Jurnal “ kajian keislaman tentang perkembangan pemikiran Islam dan 

filsafat islam” 2013. Pemikiran Hamka Tentang Perkawinan Monogami Dan 

Relevansinya Terhadap Keutuhan Keluarga Muslim (Studi Terhadap Tafsir Al-

Azhar). Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Hamka memandang 

ketaatan istri kepada suami bukanlah ketaatan dalam hal-hal yang bertentangan 
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dengan ajaran agama, sebab ketaatan kepada suami berada dalam naungan 

ketaatan kepada Allah; juga bukan ketaatan y ang mengabaikan hak istri, sebab 

sebagaimana kutipan di atas, Hamka mengatakan istri yang taat adalah istri yang 

tahu hak dan kewajibannya; juga bukan ketaatan yang mengabaikan peran istri 

dalam menentukan kebijakan rumah tangga, sebab pengambilan keputusan 

didahului dengan musyawarah; juga bukan ketaatan yang akan mengukuhkan 

superioritas suami, sebab mustahil terjadi musyawarah jika tidak ada saling 

menghargai dan salah satu pihak merasa lebih unggul. Konsep Hamka tentang 

ketaatan istri ini terlihat selaras dengan konsepnya tentang kepemimpinan suami; 

sama-sama menutup kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dan 

ketidakadilan dalam rumah tangga.
136

 

A.M. Ismatulloh,  Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah  Dalam Al-

Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya), temuan dalam 

tulisannya ialah bahwa ; Konsep sakinah, dalam QS. al-Rum ayat 21, dalam al-

Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan 

tenteram. Sedangkan dalam menafsirkan konsep mawaddah dan rahmah, al-

Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama merujuk kepada berbagai pendapat para 

ulama, sehingga apa yang dijelaskannya, menurut penulis sifatnya mengakomodir 

dari berbagai pendapat. Misalnya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang 

berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata “nikah” 

(bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti “anak”. Ada yang 

berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang 
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tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang 

makin lama terasa makin kuat antara suami istri.
137

 

Enung Asmaya, Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga 

Sakinah, dalam tulisan ini ditemukan bahwa, Agama menjadi bagian yang 

penting dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai keluarga muslim yang didirikan 

atas pernikahan yang sah senantiasa menjadikan agama Islam sebagai pondasi dan 

dasar dalam meniti kehidupan bersama keluarga. Pondasi tersebut menjadi 

pembimbing, pengarah dan petunjuk dalam setiap problema kehidupan tidak 

terkecuali dalam rangka menuju keutuhan keluarga guna mencapai keluarga 

sakinah. Implementasi dari peran agama tersebut, setiap anggota keluarga 

senantiasa 

memiliki rasa kasih-sayang, saling mendekati dan tidak berburuk sangka, saling 

percaya dan mememilihara rasa kagum, saling menasehati dan senantiasa 

berorientasi masalah dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam keluarga.
138

 

Thoriq Fadli Zaelani, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi 

Atas Tafsir Al-Azhar) Skripsi    2017 M. / 1438 H. Penelitian ini bersifat 

kepustakaan (library research). Sumber primernya diambil dari tafsir al-Qur’an 

Al-Azhar. Sementara itu, sumber sekundernya diambil dari berbagai kitab, buku, 

jurnal, dan makalah ilmiah yang membahas tentang keluarga sakinah dalam 

penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskripsi dimana 

penulis menguraikan secara teratur konsep pemikiran dari tokoh yang penulis 
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teliti, termasuk di dalamnya adalah biografi dari tokoh tersebut. Dan teori tafsir 

sastra terhadap al-Qur’an (al-tafsîr al-adabî li al-Qur’an) sebagai pisau 

analisanya yang digagas oleh Amîn al-khûlî.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat 

yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah Hamka mengkaitkannya 

dengan hadis-hadis Nabi dan dengan pemikiran tokoh-tokoh serta para mufasir 

lainnya, Hamka juga terkesan analitis dalam penafsirannya karena Hamka 

menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan panjang lebar dan mencakup berbagai 

aspek yang terkandung di dalam ayat sesuai dengan keahlian dan keilmuannya. 

Sedangkan konsep dalam keriteria keluarga sakinah menurut Hamka dalam 

skripsi di bagi menjadi empat, yaitu; Beriman, Tanggung jawab, Ketenangan, dan 

Mu’asyârah bi al-ma’rûf.
139

 

Risa Hidayah, Zinah  menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar, Skripsi 

2017 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam. Hasil penelitian diperoleh zinah 

badhaniyah berupa keindahan tubuh, zinah kharijiyah berupa keindahan yang ada 

di luar fisik, zinah bathiniyah berupa keindahan yang ada dalam jiwa seseorang, 

selain itu juga diperoleh relevansi penafsiran Hamka dengan konsep kekinian. Hal 

ini bisa dilihat pada Q.S. al-A’raf ayat 3 Hamka menafsirkan ayat ini bahwa orang 

mukmin  hendaknya seimbang dalam menyikapi perhiasan tidak terlalu berlebihan 

dalam mencarinya.
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Berdasarkan pada kajian terdahulu, menunjukkan bahwa penelitian yang 

penulis lakukan dengan judul “Konstruksi sakinah mawaddah dan rahmah 

dalam perkawinan (Studi analisis pemikiran Buya Hamka 1908-1981 dalam 

Tafsir Al-Azhar)  sangat jauh berbeda dari  penelitian yang sudah pernah 

dilakukan.  Maka penelitian ini diharapkan berkontribusi dan solutif dalam 

menghadapi fenomena, problematika yang terjadi dikalangan rumah tangga 

muslim kontemporer. 


