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BAB III 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan 

pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa 

pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
38

 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pada 

dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan 

harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar 

lapangan. Dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-

usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. 

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah: 

                                                             
38 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2002), h. 70. 
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1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan, 

2. Sumber daya, meliputi empat komponen, yaitu terpenuhinya jumlah staf dan 

kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau 

kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab 

dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan, 

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program. 

4. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur 

tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai 

hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. 

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses 

implementasi, namun ada juga keterkaitan dan saling mempengaruhi antara satu 

faktor dengan faktor lainnya. Selain itu, dalam proses implementasi sekurag-

kurangnya ada tiga unsur penting dan mutlak, yang selalu dilibatkan dalam 

pelaksanaan suatu program, yaitu:
39

 

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, 

2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan, 

3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut. 

                                                             
39 Ibid., h. 72. 
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B. Pengertian Kursus Pra Nikah 

Dalam literatur arab, nikah disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj 

yang memiliki arti bersetubuh (watha’) dan akad.
40

 Sedangkan secara istilah, 

nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong menolong antara keduanya 

serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.
41

 Akad menjadi penyebab 

dihalalkannya melakukan apa saja dengan istri. Selain itu, akad juga menimbulkan 

akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak serta 

perlunya mempertahankan rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian dan 

ketidakseimbangan antara suami istri. 

Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, perlu 

diadakan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah. Kursus memiliki kata lain yaitu 

belajar. Kursus diartikan sebagai pengajaran mengenai kemahiran, kepandaian, 

keahlian, pengetahuan, dan sebagainya dalam waktu singkat.
42

 Kursus dapat 

dipandang sebagai suatu proses dalam pembelajaran atau pencarian ilmu. Dalam 

al-Quran anjuran untuk belajar disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11: 

                           

                         

              

 

                                                             
40 Jumni Nelli, Fiqih Munakahat, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 1. 

41 Ibid, h. 2. 

42 Peter Salim, Yenry Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 2002), Edisi Kedua, h. 802. 
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa derajat para ahli ilmu 

dan orang mukmin yang lain adalah sejauh 700 derajat. Satu derajat sejauh 

perjalanan 500 tahun.
43

 Demikian derajat orang berilmu dan tidak berilmu disisi 

Allah SWT. Disebutkan juga dalam surat Az-Zumar ayat 9: 

                               

                            

 

Artinya: Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah 

orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 

rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran. 
 

Makna dari ayat ini adalah bahwa Allah tidak mau menyamakan orang yang 

berilmu dan orang yang tidak berilmu disebabkan oleh manfaat dan keutamaan 

dari ilmu itu sendiri. Manfaat serta keutamaan akan didapat oleh orang yang 

berilmu.
44

 Maka tidaklah sama antara orang yang mengikuti kursus pra nikah 

dengan yang tidak mengikuti kursus pra nikah dalam upaya mewujudkan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Bagi yang mengikuti kursus mereka 

                                                             
43 Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, (Beirut: Darul Ma’rifah), Jus. 1, h. 5. 

44 Al-Mawardi, Adab al-Dunya wal ad-Din, (Beirut: Dar Iqra’, 1985), h. 36. 
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telah memiliki bekal pengetahuan tentang rumah tangga. Dari ayat diatas dapat 

disimpulkan bahwa Allah menganjurkan agar hamba-hambanya senantiasa 

belajar, mencari ilmu dan sekaligus menjadi orang yang berilmu baik untuk 

kehidupan didunia, maupun untuk kehidupan diakhirat.  

Pra nikah berasal dari dua kata yang berbeda maknanya, yaitu kara Pra dan 

kata Nikah. Kata Pra merupakan awalan yang maknanya sebelum,
45

 sedangkan 

kata Nikah artinya mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga 

dengan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan 

peraturan agama maupun peraturan negara.
46

 Pernikahan merupakan suatu 

perbuatan yang sakral, dalam istilah agamanya disebut Mitsaqan Galizha yaitu 

suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan 

sighat ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan 

untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
47

 

Dari penjelasan diatas, jika kata-kata kursus pra nikah digabungkan, maka 

dapat diartikan sebagai pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah 

tangga dan keluarga,
48

 dengan harapan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. 

 

                                                             
45 Suharso, Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya 

Karya, 2011), Cet. 9, h. 389. 

46 Peter Salim, Yenry Salim, op. cit., h. 1035. 

47 Kementrian Agama Kabupaten Siak, Pedoman Akad Nikah, (Siak: Seksi Urusan 

Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2012), h. 1. 

48 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I, Ketentuan Umum. Pasal 1, h. 2. 
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1. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah 

a. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  

b. Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 

c. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga 

e. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

dalam Pembangunan Nasional 

f. Keputusan Presiden RI nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak 

g. Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas 

Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik 

Indonesia. 

h. Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2006 tentang Tugas dan Fungsi 

Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 

Kementrian Negara 

i. Keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga 

Sakinah 

j. Keputusan Menteri Agama nomor 480 tahun 2008 tentang Perubahan atas 

Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan 
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Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi dan Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kota 

k. Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementrian Agama 

l. Surat Edaran Menteri dalam Negeri nomor 400/54/III/Bangda perihal 

Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
49

 

2. Maksud dan Tujuan Kursus Pra Nikah 

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, 

perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. 

Tujuan umum Kursus Pra Nikah adalah untuk mewujudkan keluarga 

yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, 

peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga 

dan keluarga. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menyamakan 

persepsi badan/ lembaga penyelenggaraan tentang substansi dan mekanisme 

penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin, 

terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia 

nikah dan calon pengantin.
50

 

  

                                                             
49 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 2. 

50 Ibid., h. 7. 
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3. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah 

a. Sarana pembelajaran 

Sarana penyelenggaraan kursus pra nikah meliputi sarana  belejar 

mengajar yang terdiri dari: Silabus dan modul yang disiapkan oleh 

Kementrian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra 

nikah.  

b. Narasumber/ Pengajar 

Dalam hal ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu konsultan 

keluarga, tokoh agama, psikologi dan pengajar yang profesional 

dibidangnya. Narasumber ini ditunjuk berdasarkan kemampuan dan 

pemahaman, serta situasi dan kondisi yang ada saat hendak 

dilaksanakannya kursus tersebut. 

c. Pembiayaan 

 Pembiayaan kursus pra nikah sesuai Peraturan Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, pasal 5 yang 

berbunyi “pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapat 

bersumber dari APBN dan APBD”. Dana pemerintah ini dapat diberikan 

kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/ 

lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan 

kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/ lembaga swasta dari 

dana APBN/ APBD.
51

  

                                                             
51 Ibid., h. 14. 



46 

 

d. Sertifikat 

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementrian Agama bahwa 

yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifikat 

disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan 

kursus pra nikah. Sertifikat diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda 

kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra 

nikah.
52

  

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan 

sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi 

syarat kelengkapan catatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA 

Kecamatan, sertifikat ini dianjurkan untuk dimiliki oleh calon pengantin, 

karena dengan memilikinya berarti pasangan pengantin sudah mempunyai 

bekal pengetahuan tentang rumah tangga dan berupaya mempersiapkan 

diri secara matang untuk mengarungi kehidupan barunya dalam 

membangun rumah tangga yaitu membekali dirinya dengan pengetahuan 

dan pemahaman tentang seluk beluk rumah tangga, sehingga apapun 

goncangan yang dihadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena 

sudah dibekali rambu-rambunya. 

Sertifikat dapat dikeluarkan oleh penyelenggara kursus setelah 

peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan saat telah mengikuti 

kursus. Bentuk dari sertifikat (warna, model dan ukuran) diserahkan 

kepada Badan/ Lembaga penyelenggara kursus yang berkewajiban, dalam 

hal ini pihak KUA Tualang yang menentukannya dengan mencantumkan 

                                                             
52 Ibid., h. 15. 
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nomor akreditas badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementrian 

Agama.    

4. Materi Pembelajaran dalam Kursus Pra Nikah 

Materi kursus pra nikah terdiri dari 3 kelompok materi, yaitu kelompok 

dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi kursus dalam kelompok 

dasar membahas mengenai prosedur dan tata cara perkawinan, pengetahuan 

agama yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan perkawinan, serta 

peraturan perundamgan di bidang perkawinan. Materi kelompok inti 

membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, 

serta manajemen keluarga. Kelompok penunjang membahas mengenai 

psikologi perkawinan dan keluarga serta perlindungan anak dan penghapusan 

KDRT. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya 

jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
53

  

Salah satu contoh materi yang diajarkan dalam kursus pra nikah adalah 

mengenai Hak suami dan kewajiban istri, yang tergambar dalam ketaatan istri 

dan menghormati keinginannya, juga mewujudkan kehidupan yang tentram, 

damai, sebagaimana yang diinginkan. Istri berkewajiban membahagiakan 

rumah tangga, menjauhkan dari hal-hal yang menimbulkan kebencian dan 

kecelakaan, serta menjauhkan dari akibat permusuhan dan kebencian. Suami 

juga memiliki hak atas istrinya yaitu memimpin karena seorang istri tidak 

akan merasa aman kecuali dibawah pimpinan suami.
54

 

 

                                                             
53 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, op.cit., h. 14. 

54 Muhammad bin Syakir Asy-Syarif, 40 Hadits Wanita, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 

h. 127. 
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C. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah 

Sebuah masyarakat besar tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang 

disebut keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, 

dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya. Tujuan pernikahan adalah untuk 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Membentuk berasal dari 

kata bentuk yang artinya lengkung, keluk, wujud, dan menjadikan.
55

 Sehingga 

kata membentuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan atau 

membuat sesuatu menjadi bentuk tertentu. Sakinah bermakna tenang, tentram dan 

tidak gelisah. Mawaddah bermakna penuh cinta atau rasa cinta plus, rasa cinta 

yang membara, dan rahmah bermakna kasih sayang. Jadi mawaddah dan rahmah 

adalah saling mencintai dan saling menyayangi.
56

 Dapat dipahami arti kata 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu menjadikan keluarga 

tenang, tentram, tidak gelisah serta saling mencintai dan saling menyayangi. 

Pernikahan yang seperti inilah yang didambakan setiap pasangan suami istri. 

Penggunaan nama sakinah terdapat dalam al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21: 

                         

                  

 

Artinya: 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. 

 

                                                             
55 Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 2002), h. 82. 

56 Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, (Surabaya: Terbit 

Terang, 2016), h. 7. 



49 

 

Kata litaskunu ilaiha memiliki makna bahwa Allah menciptakan perjodohan 

bagi manusia agar yang satu merasa tentran terhadap yang lainnya (pasangannya). 

Keluarga sakinah yang diharapkan terwujud dalam rumah tangga memiliki tiga 

kunci, diantara ketiga kunci tersebut adalah: Pertama dengan adanya pondasi yang 

kokoh, maksud pondasi yang kokoh yaitu pemahaman mendalam tentang agama. 

Kedua bahan bangunan yang bagus, yaitu kesiapan fisik dan mental suami dan 

istri. Ketiga memiliki tali perekat yang kuat yaitu sakinah, mawaddah dan 

warahmah serta amanah.
57

 

Islam memberikan petunjuk mengenai beberapa ciri dari keluarga sakinah 

dan sejahtera, diantaranya adalah tercurahnya rahmat Allah, terealisasikannya 

motif dasar kehidupan yang jelas dalam keluarga, mampu menyelesaikan konflik/ 

perbedaan pandangan dalam keluarga, selalu ikhtiar dan bersyukur, serta adanya 

kedudukan dan tanggung jawab yang jelas dalam keluarga.
58

 

 Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, 

mampu memenuhi kebutuhan spritual dan materil secara layak dan seimbang, 

meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan 

selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-

nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.
59

 

Kata sakinah dalam bahasa Arab memiliki sebelas arti
60

, yaitu: bersatu, 

berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling mempercayai, ramah tamah, 

                                                             
57 Elie Mulyadi, Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, 

Warahmah, bimbingan Mamah Dedeh, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 77. 

58 Hazaemah T. Yanggo, Hukum Keluarga Islam, (Palu: YAMIBA, 2013), h. 119. 

59 Ibid., 

60 Muhammad Thalib, Konsep Islam Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah, 

(Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002), cet. Ke-5, h. 25. 
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jinak, sama-sama senang, saling meredakan. Dari arti ini dapat disimpulkan 

bahwa keluarga sakinah yang dihendaki setiap manusia ialah terwujudnya suasana 

keluarga yang memiliki satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun 

dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang sakinah dapat diibaratkan 

seperti sepasang merpati jinak yang berkumpul. Dari hal itu, maka terciptalah 

perasaan sama-sama senang, dan keinginan untuk meredam emosi sehingga 

membawa kebaikan untuk semua anggota keluarga. Terciptanya keluarga yang 

aman, damai, dan sejahtera di tengah masyarakat. 

Keluarga sakinah dapat dicapai melalui mawaddah dan rahmah. Mawaddah 

yaitu kasih, yang lahir dari interaksi fisik. Hal ini dapat diwujudkan dengan rasa 

cinta plus. Rasa cinta yang tumbuh antara suami dan istri adalah anugerah dari 

Allah dan merupakan tabiat manusia. Tidak akan tercela orang yang selalu 

memiliki rasa cinta kepada pasangan hidupnya yang sah dan halal untuknya. 

Bahkan ini merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Rahmah artinya sayang yang 

lahir dari interaksi batin. Interaksi ini dapat bertambah atau berkurang tergantung 

bagaimana cara pasangan memupuk dan menjaganya. Dalam hal ini, kehadiran 

buah hati (anak) merupakan karunia dari Allah dan termasuk rahmah bagi 

pasangan suami istri yang merupakan hasil cinta dan kasih sayang. Pendekatan 

kasih sayang merupakan pendekatan yang paling ideal untuk menciptakan 

keluarga yang sakinah. Untuk menciptakan hal ini, perlu adanya keseimbangan 

antara hak dan kewajiban antara suami dan istri.  
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1. Unsur-Unsur Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah 

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan keluarga. Perkawinan 

harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan 

perundangan yang berlaku. Jika perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka akan mengakibatkan 

timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga, sedangkan hidup bersama 

sebagai suami istri diluar perkawinan adalah perzinaan, dan perzinaan 

merupakan perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa besar yang sangat 

dibenci Allah.  

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 

sakinah, mawaddah, rahmah. Dalam membentuk keluarga sakinah diperluka 

unsur-unsur yang harus ditempuh, unsur-unsur tersebut ialah
61

: 

a. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri 

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti 

tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Suami 

istri sebagai manusia biasa tentunya memilik kelebihan dan kekurangan. 

Masing-masing sebelumnya tidak mengenal, bertemu setelah sama-sama 

dewasa, dan pastilah berbeda sikap, tingkah laku serta pandangan hidup.  

b. Saling menerima kenyataan  

Suami istri haruslah sadar bahwa jodoh, rezeki, dan kematian berada 

dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun 

kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya 

                                                             
61 Syahminan Zaini, Membina Rumah Tangga Bahagia, (Jakarta: Kalamulia, 2013), h. 
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nanti itulah sesuatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan 

suami istri haruslah diterima dengan tulus dan ikhlas. 

c. Saling menyesuaikan diri 

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga 

berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-

masing, dan mau menerima serta mengakui kelebihan yang ada pada orang 

lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh 

masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif bagi 

pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.
62

 

d. Memupuk rasa cinta 

Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan yang bahagia, 

kebahagiaan kehidupan bersifat relatif, sesuai dengan cita rasa dan 

keperluannya. Kebahagiaan merupakan segala sesuatu yang dapat 

mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian serta segala 

sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Agar 

dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri 

senantiasa memupuk rasa cinta dan saling menyayangi, kasih-mengasihi, 

hormat-menghormati, serta saling menghargai dengan penuh keterbukaan.  

e. Melaksanakan asas musyawarah 

Dalam kehidupan keluarga, sikap musyawarah terutama antara 

suami istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal ini sesuai dengan 

prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama 

prinsip musyawarah diamalkan. Dalam musyawarah dituntut untuk 
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terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi, serta sikap tidak 

mau menang sendiri dari suami ataupun istri. Sikap musyawarah dalam 

keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab 

diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan 

masalah-masalah yang timbul.  

f. Saling memaafkan 

Diantara suami istri harus memiliki sikap kesediaan untuk saling 

memaafkan atas kesalahan masing-masing pasangan. Hal ini sangat 

penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi 

sebab terganggunya hubungan suami istri yang dapat mengakibatkan 

timbulnya perselisihan yang berkepanjangan.
63

 

g. Berperan serta dalam kemajuan bersama 

Masing-masing suami istri harus saling membantu pada setiap usaha 

untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada akhirnya akan 

menyebabkan kebahagiaan dalam rumah tangga. 

2. Faktor-Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah 

Islam menganjurkan kawin karena ia mempunyai pengaruh yang baik 

bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.
64

 

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang  paling kuat dan keras yang 

selamanya menuntut adanya jalan keluar. Kawin adalah jalan alami dan 

biologis yang paling baik. Jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, 

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara 

nasab yang oleh islam sangat diperhatikan.  

                                                             
63 Ibid., h. 15. 

64 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6, (Bandung: PT. Alma’arif, 1980), h. 18. 
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Naluri yang dimiliki oleh suami istri adalah naluri kebapaan dan 

keibuan. Naluri ini akan tumbuh dan saling melengkapi dalam suasana hidup 

dengan anak-anak, dengan naluru ini akan tumbuh pula perasaan-perasaan 

ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat kesempurnaan hidup 

seseorang. Selain  hal itu, di dalam rumah tangga ada pembagian tugas antara 

suami dan istri, dimana yang satu mengurusi serta mengatur rumah tangga, 

sedangkan yang lainnya bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah. Hal ini 

merupakan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh suami dan istri. 

a. Faktor Utama:
65

 

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, 

pernikahan dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang 

perlu dipahami, yaitu: 

1) Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap 

suami  

a) Menjadikan sebagai qowwam (yang bertanggung jawab) 

Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan, suami juga 

wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang 

bertentangan dengan syariat Islam. 

b) Menjaga kehormatan diri 

Menjaga akhlak dalam pergaulan, menjaga izzah suami dalam 

segala hal, serta tidak memasukkan orang lain kedalam rumah tanpa 

seizin suami. 

                                                             
65 www.dakwatuna.com/2008/pernikahan-sebagai-landasan-menuju-keluarga-sakinah, 

(13 Februari 2018). 

http://www.dakwatuna.com/2008/pernikahan-sebagai-landasan-menuju-keluarga-sakinah%20(26
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c) Berkhidmat kepada suami 

Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami, 

menyiapkan keberangkatan, mengatur kepergian, suara istri tidak 

melebihi suara suami, serta istri menghargai dan berterimakasih 

terhadap perlakuan dan pemberian suami. 

2) Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap 

istri 

a) Istri berhak mendapat mahar 

b) Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin 

Istri berhak mendapat nafkah berupa sandang, pangan dan 

papan, mendapat pengajaran Diinul Islam, suami memberikan 

waktu untuk memberikan pelajaran, memberi izin atau 

menyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau 

lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya, suami memberi 

sarana untuk belajar, suami mengajak istri untuk menghadiri majlis 

ta’lim, seminar atau ceramah agama. 

c) Mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang 

Berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan 

lebih lagi saat istri haid, hamil dan paska lahir, sesekali suami istri 

bercanda tanpa berlebihan, mendapat kabar perkiraan waktu 

kepulangan, memperhatikan adab kembali ke rumah. 
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b. Faktor Penunjang:
66

 

1) Realistis dalam kehidupan berkeluarga 

Realistis dalam memilih pasangan, menuntut mahar dan 

pelaksanaan walimahan, realistis dan ridho dengan karakter pasangan 

serta realistis dalam pemenuhan hak dan kewajiban. 

2) Realistis dalam pendidikan anak 

Penanganan dalam pendidikan anak memerlukan satu kata antara 

ayah dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak. 

Dalam memberikan ridho’ah (menyusui) dan hadhonah (pengasuhan) 

hendaklah diperhatikan muatan: Tarbiyah Ruhiyyah (pendidikan 

mental), Tarbiyah Aqliyyah (pendidikan intelektual), Tarbiyah 

Jasadiyyah (pendidikan jasmani). 

3) Mengenal kondisi nafsiyyah suami istri 

4) Menjaga kebersihan dan kerapian rumah 

5) Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat (keluarga besar 

suami/ istri, tetangga, tamu, kerabat dan teman dekat). 

6) Memiliki keterampilan rumah tangga 

7) Memiliki kesadaran kesehatan keluarga 

c. Faktor Pemeliharaan: 

1) Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas 

2) Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis 

3) Menghidupkan hal-hal yang tidak dapat merusak kemesraan keluarga, 

baik dalam sikap, penampilan, maupun prilaku.  
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