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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa1. Agar cita-cita

dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami isteri

yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu

meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina

kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup

bermasyarakat2.

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai tiang keluarga teguh dan kokoh,

didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang

akan merasakan adanya tali ikatan suci yang menjunjung tinggi sifat

kemanusiaannya, yaitu ikatan lahir dan batin yang membuat tingginya derajat

manusia dan menjadikannya sebagai makhluk yang mulia. Bahkan hubungan

suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih-sayang3.

Sebagaimana dasar hukum pernikahan dalam surat An-Nur (24): 32:






1 Undang–Undang  Nomor  1 Tahun 1947 Tentang Pekawinan Pasal 1.
2 Badan Penasihatan  Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, Membina

Keluarga Sakinah, (Jakarta: BP4 DKI Jakarta,  2001), h. 1.
3 Abdul Aziz Muhammad Azam, dkk. Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah danTalak, (Jakarta:

AMZAH, 2009), h. 40.



2




Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha
mengetahui”4. (Q.S. An-Nur: 32).

Ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan

disyari’atkannya perkawinan dalam Islam, diantaranya adalah untuk terciptanya

rasa tentram dan kasih sayang antara pasangan yang melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Ar-Rum (30): 21:








Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”5. (Q.S. Ar-Rum: 21).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah satu perjanjian yang

kuat, teguh atau kokoh (mitsaqon golizhan)6. Mitsaqon menurut hukum Islam

adalah aqad yang kuat dan golizhan adalah menaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah7. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah8. Sedangkan

tujuan lainnya adalah untuk memelihara pandangan mata, menjaga kehormatan

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: PT. Toha Putra, 1999),
h. 319.

5 Departemen Agama RI, op.cit., h. 366.
6 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim

Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), h. 24.
7 Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-Dasar  Perkawinan Pasal 2.
8 Ibid., pasal 3.
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diri, mendapat keturunan yang sah, sehat jasmani, rohani maupun sosial, juga

dapat mempererat silaturrahim serta untuk mencapai masa depan individu dan

keluarga yang lebih baik9.

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan

pelayanan yang bersifat materil dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan materil

ini hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang mulia dan tinggi, yakni

kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah10.

Dalam masalah keluarga, syari’at Islam merupakan undang-undang yang

sangat elok, karena syari’at Islam akan menjamin tegaknya pondasi keluarga yang

kuat, terjamin kesempurnaan dan kelangsungannya. Sebab dalam syari’at Islam

terdapat cara-cara untuk menghadapi berbagai problem keluarga11.

Menurut Aisyah Dahlan, ketentraman dalam keluarga dapat terwujud mana

kala suami isteri dapat membina:

1. Hubungan suami isteri yang meliputi: kasih-sayang, hormat-menghormati,

terpenuhi hak dan kewajiban, saling memaafkan.

2. Hubungan suami isteri dengan keluarga yang meliputi: membina hubungan

baik dengan anaknya serta mendidiknya, orang tua dan mertua.

9 Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji, Membina Sakinah, (Jakarta, Depag RI, 2003), h. 10-12.

10 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri, (Yogyakarta:
ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), h. 36.
11 Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, Pengaruh Agama Terhadap Struktur
Keluarga, (Surabaya PT. Bina Ilmu, 1987), h. 82.
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3. Hubungan suami isteri dengan masyarakat yang meliputi: membina

hubungan baik dengan tetangga, berperan dalam kegiatan keagamaan dan

sosial dalam masyarakat12.

Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bukan

persoalan yang mudah, suami dan isteri sebelumnya harus memiliki bekal

pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, akhlak moral yang benar.

Menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan

dalam rumah tangga. Banyak pasangan suami isteri yang merasa siap dan

memiliki bekal yang banyak, namun di tengah perjalanan mereka gagal mencapai

tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Mereka gagal menciptakan dan

membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi13.

Ajaran agama Islam berupaya mewujudkan kesejahteraan umat, baik

kesejahteraan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat, baik secara

perorangan maupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan

tercapai apabila kesejahteraan dalam keluarga sudah terwujud, karena keluarga

merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan

masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula

kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup

keluarganya14. Keluarga dalam lingkup yang lebih besar menyangkut hubungan

persaudaraan antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.

12 Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah
Tangga, (Jakarta: Jamunu, 1968), h. 132.

13 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.
169.

14 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 13.
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Kehidupan rumah tangga tidak ada yang sunyi dari problema, baik problema

besar atau kecil. Timbulnya problema dapat disebabkan kelemahan dari pihak

isteri ataupun pihak suami atau timbul dari pihak ketiga15. Berbagai masalah

rumah tangga yang biasa terjadi antara lain:

a. Cemburu Buta, yang disebabkan suami merasa cemburu apabila si isteri

dekat dengan teman-temannya dan apabila isteri menggunakan telephon

terlalu lama, suamipun timbul kecurigaan kepada isteri.

b. Ekonomi, yang disebabkan rendahnya penghasilan suami sehingga tidak

mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, isteri kurang bisa mengatur

pengeluaran rumah tangga, isteri terpengaruh oleh lingkungan sehingga

tidak jarang isteri lebih mendahulukan kebutuhan sekunder daripada

kebutuhan primer.

c. Anak, yang disebabkan karena sudah lama menikah tentunya

menginginkan kehadiran seorang anak. Akan tetapi sudah lama ditunggu

belum mendapat keturunan, dan juga faktor tingkah laku seorang anak

yang kurang baik terpengaruh oleh lingkungan maka ketidakharmonisan

keluargapun muncul16.

d. Tidak terbuka, suka berdusta dan tidak jujur, yang disebabkan

penghasilan yang didapatkan oleh suami tidak tahu oleh isteri dan

isteripun hanya dapat sedikit nafkah yang dikasih oleh suami.

15 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian  Perkawinan (BP4), Membina Keluarga
Sakinah, (Pekanbaru: Kemenag Pekanbaru, 2013), h. 8.

16 Ibid., h. 9.
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e. Sikap egoisme dan emosional, yang disebabkan suami marah kalau isteri

banyak tanya dan apabila isteri mau keperluan rumah tangga, suamipun

menanggapi dengan sikap emosi yang tidak terkontrol.

Berdasarkan problematika rumah tangga yang terjadi di lingkungan RT.

01/RW.35 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru, sebagaimana wawancara penulis

dengan pengurus majelis taklim Al-Ummahat tentang masalah rumah tangga yang

dihadapi klien dalam hal ini, Jawanis17 mengungkapkan yaitu pada kasus seorang

isteri pergi jalan-jalan bersama temannya ke luar kota, namun suami tidak

mengizinkannya, jika diingatkan tentang masalah penggunaan telepon yang terlalu

lama isteri merasa suami menekannya. Selanjutnya isteri tidak mau menerima

setiap pemberian dari suami, dan selalu menentang setiap yang dilakukan atau

dikatakan suami. Bahkan si isteri juga pernah pulang ke kampung bersama adik

iparnya selama dua hari untuk menjemput pembantu, hal ini tentu  menimbulkan

kecemburuan suami. Dan si isteri juga tidak menjaga nama baik suami. Disisi lain

isteri merasa suami dalam mengurus rumah tangga kurang bekerja sama dengan

isteri. Akibatnya suami selalu marah dan merasa kurang dilayani oleh isteri.

Dalam kasus ini tindakan yang dilakukan pengurus dan anggota majelis

taklim Al-Ummahat adalah memberi nasehat dan bimbingan tentang hak dan

kewajiban isteri terhadap suami atau suami terhadap isteri serta memberikan

dukungan moril agar keluarganya tetap langgeng.

17 Jawanis, Penasehat Majelis Taklim Al-Ummahat, Wawancara, Pekanbaru, 12 Agustus
2015.
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Yurni18 menuturkan dalam kasus berbeda yaitu penyebab permasalahannya

adalah ketidak terus-terangan suami berkaitan dengan permasalahan ekonomi

dimana isteri merasa suami meminjam uang tanpa ada kompromi dengan isteri.

Walaupun menurut suami uang yang dipinjam untuk membayar keperluan ala-alat

rumah tangga dan untuk melunasi hutang. Akhirnya si isteri mengatakan

suaminya tak betanggung jawab sepenuh terhadap rumah tangga. Dan membuat

suami marah terhadap tingkah laku isteri. Dalam hal ini pengurus dan anggota

majelis taklim Al-Ummahat memberi nasehat dari hati ke hati serta memberi

bimbingan tentang arti penting mentaati suami dan menjalankan kewajiban

sebagai isteri sesuai dengan tuntunan syari’at Islam.

Dalam rangka untuk menyelesaikan masalah rumah tangga serta

mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan RT. 01/RW. 35 Kelurahan Tuah

Karya Pekanbaru bahwa kehadiran majelis taklim Al-Ummahat sangat penting

artinya. Majelis taklim Al-Ummahat merupakan salah satu lembaga pendidikan

non formal untuk terwujudnya keluarga sakinah. Karena semakin banyaknya

majelis taklim yang tersebar di berbagai tempat, momentum majelis taklim inilah

yang cocok dijadikan sarana sebagai pusat konsultasi keluarga sakinah dan solusi

memecahkan masalah rumah tangga.

Pada umumnya majelis taklim adalah lembaga swadaya masyarakat murni

yang dikelola, dipelihara, dikembangkan dan didukung oleh anggotanya. Oleh

karena itu, majelis taklim Al-Ummahat yang berada di lingkungan RT.01/RW.35

kelurahan Tuah Karya Pekanbaru yang dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat

18 Yurni, Anggota Majelis Taklim Al-Ummahat, Wawancara, Pekanbaru, 12 Agustus 2015.
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untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri serta mempunyai potensi dasar dalam

membangkitkan semangat masyarakat dalam pembangunan dan dapat

memberikan sinar bagi pembangunan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai

kerohanian yang luhur19.

Tujuan utama  dari majelis taklim Al-Ummahat ini adalah berupaya untuk

memperkuat ikatan perkawinan dengan jalinan kasih sayang diantara pasangan

suami isteri dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah serta mencegah dari

pertikaian dan pertengkaran rumah tangga. Suatu hal yang menarik adalah

majelis taklim ini didirikan oleh mayoritas ibu-ibu yang terdiri dari berbagai

jenjang pendidikan dan usia serta profesi yang berbeda sekaligus mempunyai

komitmen untuk membina keluarga sakinah dan menjadikan pusat konsultasi

keluarga di RT.01/RW.35 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru.

Asmidar20 menyebutkan program yang dijalankan majelis taklim Al-

Ummahat adalah untuk pembinaan keluarga sakinah. Kegiatan tersebut mencakup

lima aspek pembinaan yaitu:

1. Aspek kehidupan beragama dan ibadah dalam keluarga, meliputi rutinitas

kenduri dan silaturrahim setiap satu kali dalam seminggu;

2. Aspek pendidikan keluarga, meliputi pendidikan kerohanian yaitu membaca

dan mempelajari al-Qur’an serta tanya jawab tentang hukum keluarga Islam;

19 Tutty Alawiyah, Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim, (Bandung: Mizan,
1997), h. 75.

20 Asmidar, Ketua Umum Majelis Taklim Al-Ummahat, Wawancara, Pekanbaru, 12
Agustus 2015.
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3. Aspek kesehatan keluarga, meliputi pengobatan gratis untuk setiap anggota

keluarga yang dilakukan di Klinik yang dikelola oleh majelis taklim Al-

Ummahat;

4. Aspek ekonomi keluarga, meliputi binaan kelompok arisan/tabungan yang

dikelola majelis taklim Al-Ummahat;

5. Aspek hubungan fungsional antar keluarga dan lingkungan, meliputi

kegiatan sosial seperti bakti sosial dan kegiatan keagamaan serta

musyawarah dan lainnya.

Tujuan dari program ini adalah terwujudnya keluarga yang saling mencintai,

penuh kasih sayang, setiap anggota keluarga merasa aman, tentram, tenang, damai

dan sejahtera, namun dinamis menuju kehidupan yang baik, baik di dunia maupun

di akhirat.

Suatu umat tidak akan berdiri dengan tegak kecuali apabila umat itu dapat

berkumpul dalam organisasi, tempat organisasi itu dapat menjamin adanya ikatan

kerja sama yang kokoh dan kuat sehingga menjadi satu kesatuan umat yang hidup

laksana satu tubuh21. Hal ini sejalan dengan tujuan utama majelis taklim Al-

Ummahat sebagai media untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Majelis taklim Al-Ummahat sebagai kelompok pengajian binaan keluarga

sakinah merupakan berupaya untuk mewujudkan ketentraman hidup berumah

tangga sekaligus meminimalisir perceraian. Dalam rangka menyelesaikan

permasalahan rumah tangga yang tidak ada ujungnya, perceraian memang

mengandung kemaslahatan. Namun, akan lebih baik apabila ada tindakan

21 Tutty Alawiyah, op.cit., h. 63.
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preventif atau upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi kerusakan dalam hidup

rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Tujuan umum ditetapkan hukum

adalah untuk kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari kerusakan22.

Namun cara untuk mencapai tujuan itu belum di jelaskan secara konkrit.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian di majelis taklim Al-

Ummahat yang berada di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru dalam sebuah skripsi

yang berjudul “Peran Majelis Taklim Al-Ummahat Dalam Mewujudkan

Keluarga Sakinah di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru”.

B. Batasan Masalah

Agar skripsi ini terarah secara sistematis maka penulis membatasi masalah

mengenai peran majelis taklim Al-Ummahat RT.01/RW.35 dalam mewujudkan

keluarga sakinah di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja upaya-upaya majelis taklim Al-Ummahat dalam mewujudkan

keluarga sakinah ?

2. Apa saja kendala-kendala majelis taklim Al-Ummahat dalam mewujudkan

keluarga sakinah ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran majelis taklim Al-

Ummahat dalam mewujudkan keluarga sakinah ?

22 Oman Fathurohman SW, Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh, (Yogyakarta: CV. Bina
Usaha, 1986), h. 49.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian yang

hendak dicapai adalah:

a. Untuk mendeskripsikan upaya majelis taklim Al-Ummahat dalam

mewujudkan keluarga sakinah.

b. Untuk mendeskripsikan kendala majelis taklim Al-Ummahat dalam

mewujudkan keluarga sakinah.

c. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap peran majelis taklim

Al-Ummahat dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sebagai syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar S.Sy (Sarjana

Syari’ah) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum.

b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang pentingnya

modal kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka

memperkaya khazanah keilmuan, khususnya sebagai referensi ilmiah yang

berkaitan dengan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan obyek yang

dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam



12

mengerjakan penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis

dan terarah sehingga mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan memuaskan.

1. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik23, dengan

mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan

dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam obyek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research),

karena dalam memperoleh data penulis harus datang langsung ke lapangan

untuk melakukan pengamatan (observasi) dan memperoleh data melalui tanya

jawab (wawancara).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada majelis taklim Al-Ummahat RT.01/RW.35

di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru.

4. Subyek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah para pengurus dan

anggota majelis taklim Al-Ummahat selaku pihak yang mempunyai misi agar

terwujudnya keluarga sakinah.

23 Deskriptif adalah menguraikan semua data yang  telah terkumpul, baik yang berupa
naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sehingga dapat memberikan
kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analitik adalah jalan yang di pakai untuk mendapatkan
ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan
memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh
kejelasan mengenai halnya. Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1966), h. 66.
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Objek penelitian adalah sifat keadaan atau atribut dari suatu benda atau

sasaran penelitian, bisa berupa sifat, kuantitas dan kualitas. Dalam penelitian

ini yang menjadi objek adalah peran majelis taklim Al-Ummahat

RT.01/RW.35 di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk

gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama24. Populasi dalam

penelitian ini yaitu pengurus dan anggota majelis taklim Al-Ummahat yang

berjumlah 30 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi25. Penulis

mengambil sampel dari populasi pengurus dan anggota majelis taklim Al-

Ummahat yakni dengan teknik Total Sampling, yaitu suatu teknik yang

dilakukan dengan memberi peluang atau kesempatan kepada seluruh populasi.

Karena populasi dalam penelitian ini dapat terjangkau.

6. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data utama penulis peroleh dari pengurus dan anggota

majelis taklim Al-Ummahat melalui observasi dan wawancara.

b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari sumber

referensi, berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber

lainnya seperti keterangan dari tokoh masyarakat.

24 Amiruddin Zainal, Pengantar  Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 95.

25 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), h. 119.
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7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan

pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena

yang diselidiki26. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan

pengamatan dan peninjauan pada majelis taklim Al-Ummahat RT.01/RW.35 di

Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru.

b. Wawancara yaitu peneliti mendapatkan informasi atau keterangan dengan cara

bertanya langsung dan bertatap muka dengan responden27. Dalam hal ini

peneliti melakukan wawancara kepada para pengurus dan anggota majelis

taklim Al-Ummahat yang dilakukan dengan cara indepth interview (wawancara

mendalam), artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam

yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara

mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin.

c. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan

pemikiran dan pendekatan terhadap dokumen-dokumen yang tersimpan tentang

suatu peristiwa. Metode ini mencari data dengan melihat sejarah berdiri majelis

taklim Al-Ummahat, struktur organisasi, program-program kerja dan kegiatan

rutin majelis taklim Al-Ummahat.

d. Studi pustaka, peneliti mencari data dari bahan-bahan tertulis yang berupa

buku-buku atau karya ilmiah yang ada kaitannya dengan keluarga sakinah,

makalah-makalah, skripsi-skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan

penelitian ini.

26 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta.
2006), h. 128.

27 Irawati Singarimbun, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3S, 1989), Cet ke-1, h. 92.
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8. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu

data-data yang terkumpul diklasifikasikan kedalam kategori-kategori

berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu

dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh

tentang masalah yang diteliti.

9. Metode Penulisan

Setelah diperoleh dengan menggunakan teknis diatas, maka disusunlah

data tersebut dengan menggunakan metode berikut:

a. Metode deskriptif analitif, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data

yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa. Sehingga dapat disusun

menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Metode deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang umum,

kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan khusus.

c. Metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti dan dari fakta-fakta tersebut

diambil kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi dan mendapat hasil penelitian yang

sistematis, maka  penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.
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Bab kedua ini menguraikan tinjauan umum tentang sejarah berdiri majelis

taklim Al-Ummahat, letak georafis majelis taklim Al-Ummahat, struktur

organisasi, program-program kerja dan kegiatan rutin majelis taklim Al-Ummahat.

Bab ketiga ini membahas tentang keluarga sakinah, meliputi; pengertian

keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, unsur-unsur mewujudkan keluarga

sakinah.

Bab keempat ini berisi tentang analisis tentang upaya-upaya majelis taklim

Al-Ummahat dalam mewujudkan keluarga sakinah, kendala-kendala yang

dihadapi majelis taklim Al-Ummahat, tinjauan hukum Islam terhadap peran

majelis taklim Al-Ummahat dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bab kelima ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan dan

beberapa saran berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang telah

dilakukan.


