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MOTTO

            
        
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri 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”.
(Q.S Ar-Rum :21)
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ABSTRAK
Penelitian ini di latar belakangi yaitu tentang kehidupan masyarakat
sehari-hari khususnya yang sudah berkeluarga karna banyak masyarkat di sekitar
kita keluarganya kurang harmonis, sehingga tidak tercapai keluarga yang
diinginkan yaitu keluarga sakinah . Keluarga sakinah mungkin saja menjadi
idaman bagi masyarakat muslim. Namun mewujudkannya bukanlah perkara
mudah, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah,
sehingga banyak terjadinya permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera
keluarga muslim, yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia yaitu keluarga
sakinah karna keluarga hal terpenting
untuk melanjutkan kehidupan
bermasyarakat dan juga keluarga merupakan hal yang penting di kehidupan
manusia, dimana keluarga mereupakan tempat pertama kali manusia mendapatkan
pelajaran dan pendidikan untuk meneruskan hidup mereka. Kemudian dari sebuah
keluarga itulah akan terbentuk ummat, dan dalam ummat itulah akan tegak
masyarakat Islam.
Penelitian ini termasuk kedalam pendekatan penelitian kepustakaan
(library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan
dan mengolah data-data kepustakaan yang berkaitan dengan inti permasalahan.
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu
bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data dan penyusunan data,
kemudian data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis sehingga diperoleh
pengertian data yang jelas dan akurat
Hasil penilitian menunjukkan bahwa konsep atau faktor terwujudnya
keluarga sakinah yaitu suami istri harus saling memahami hak-haknya dan
besabar jika ada kegoncangan dalam rumah tangga saling menerima dari segi
kekurangan pasangan dan bersyukur atas kelebihannya dan adapun kreterianya
yaitu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Bertangung jawab saling
memaafkan dan ma‟asyirah bil ma‟ruf terhadap keluarga.
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C. Tā’ Marbūṭah
Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam:
1. Tā’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya
adalah /h/.
Arab

Indonesia

صالة

Ṣalāh

مراة

Mir‟āh

2. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,
maka transliterasinya adalah /t/.
Arab

Indonesia

وزارة التربية

Wizārat al-Tarbiyah

مراة السمه

Mir‟āt al-Zaman

3. Ta Marbutah yang berharkat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.
Contoh:
Arab

Indonesia

فجنة

Fajannatan

1

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur‟an secara harfiah berarti “ bacaan yang sempurna “ tiada bacaan
seperti al-Qur‟an yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosa
katanya, tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat bahkan sampai kepada kesan
yang ditimbulkan.1
Al-Qur‟an merupakan kitab suci yang terakhir yang diwahyukan Allah SWT
kepada Nabi Muhammad saw. Untuk dijadikan berbagai pedoman hidup bagi
manusia.2 Dalam sejarahnya Al-Qur‟an telah menjadi bagian sentral dalam
kehidupan muslim. Di mata muslim, Al-Qur‟an bukan semata teks yang dipahami
dan dibaca, tetapi teks yang didengar (petuah-petuahnya). Al-Qur‟an telah
menjadi rujukan dalam setiap laku kehidupan muslim. Bahkan bukan hanya laku
kehidupan. Al-Qur‟an memiliki posisi sentral dalam membentuk ajaran,
pemikiran dan peradaban.
Al-Qur‟an sebagai kitab suci, yang diyakini oleh muslim tentang keabadian,
keuniversalan serta kebenarannya. Al-Qur‟an adalah kitab suci yang terakhir yang
dipedomani umat Islam hingga akhir masa. Al-Qur‟an adalah sumber utama
ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur‟an bukan sekedar
memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur
hubungan manusia dengan sesamanya (hablum min Allah wa hablum min an-nas),
serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara
sempurna (kaffah), diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Qur‟an dan

1

M. Quraish shihab, wawasan Al-Qur‟an tafsir maudhu‟I atas berbagai persolan Umat, (
Bandung : Mizan, 1996),h 3
2
Muhammad Ridha telah memperinci tujuan-tujuan Al-Qur‟an ( Maqasid Al-Qur‟an )
menjadi 10 macam, yaitu : menerangkan hakikat agama meliputi iman kepada tuhan, hari akhir
dan amal shalih, 2. Menjelaskan masalah kenabian dan kerasulan serta tugas-tugasnya, 3.
Menjelaskan Al-Qur‟an sebagai agama fitrah, 4. Membina ummat manusia dalam satu kesatuan
yang meliputi : kesatuan umat, agama, undang-undang, persaudaraan seagama, bangsa, hokum,
dan bahasa, 5. Menjelaskan keistimewaan-keistimewaan islam, 6. Menjelaskan prinsip dasar
berpolitik dan bernegara, 7. Menata kehidupan material, 8. Member pedoman umum mengenai
perang dan cara mempertahankan diri, 9. Memberikan kepada wanita hak-haknya, 10.
Memberikan petunjuk dalam hal pemerdekaan budak. Lihat Rasyid Ridha, Al-wahyu AlMuhammady

2

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan
konsisten.3
Di antara persoalan yang terkait dengan hablum min an-nas yang dibahas
dalam al-Qur‟an adalah pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian
dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan
bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”4
Undang-Undang Perkawinan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa
sebuah keluarga (Rumah Tangga) haruslah terbentuk dari niat yang ikhlas yang
diikat dengan perjanjian suci (Miitsaaqan Ghalidzan) sehingga cita-cita untuk
terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia itu akan tercapai. Inilah tujuan yang
ensensial dan mulia dari sebuah perkawinan dan sebuah keluarga, sebagaimana
yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana memberikan
ketegasan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tanggga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah”.
Perkawinan atau Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua
insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab Kabul, dua saksi,
mahar dan wali nikah.Hikmah diciptakan oleh Allah manusia berpasang-pasangan
yang berlainan bentuk dan sifat, adalah agar masing-masing saling membutuhkan,
saling memerlukan, sehingga dapat hidup berkembang selanjutnya. Mendambakan
pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung.
Oleh karena itu, agama mensyari‟atkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan
perempuan, mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”
dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman dan
sakinah.5
3

A.M. Imatullah, konsep sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam al-qur‟an prespektif
penafsiran kitab alqur‟an dan tafsirnya. 54 Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015)
4
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2013), 47-48.
5
Eva yarosdiana, Peran Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah,(Skripsi Syarif
Hidayatullah, Jakarta 2011)

3

Menikah merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah
swt, termasuk manusia. Di dalam ajaran Islam pernikahan merupakan salah satu
sunnah Rasulullah saw yang harus kita laksanakan sebagai salah satu kebutuhan
biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan
saling mencintai.
Allah swt berfirman dalam Al-Qur‟an surat Yaasin ayat 36,

         
   
“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri,
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS.yasin: 36:36)
Kemudian dalam surat Al Hujarat ayat 13, Allah swt berfirman,

         
           
“Hai Manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang
paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti” (QS: 49:13).
Rasulullah saw dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang yang tidak
mau menikah, padahal sudah mampu menurut syari‟at Islam untuk melaksanakan
pernikahan maka orang tersebut bukan termasuk dari golongan umat Nabi
Muhammad saw, sebagaimana beliau bersabda, yang artinya “Nikah itu adalah
sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku (tidak mau menikah),
maka bukanlah mereka termasuk dalam golonganku” (Hadits Riwayat Bukhari
dan Muslim).6

6

Ajamulis, Membentuk Keluaraga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan ketahanan
Keluarga, (Kantor Kemenag , kab. Bengkulu Tengah prov. Bengkulu 2013)

4

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan
mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan syari‟at agama. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk
membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang.
Allah swt berfirman.

           
         
” 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”.7
Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khusus nya umat
islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup
tentram bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam
membina bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerja
sama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak
bertepuk sebelah tangan sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa
tentram, jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi
suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pulak
sebaliknya. Suami akan baru merasa tentram, jika dirinya mampu membahagiakan
istrinya dan istri juga sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi
kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi,
saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya
masing-masing demi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah , warahmah.8

7
8

Depertemen Agama RI, al-Qur‟an Bayan ( Depok : C.V. Bayan Qur‟an, 2009 ).324

Fuad kauma dan Nifan, Membimbing Istri Mendampingi Suami, ( Yogyakarta : Mitra
Usaha 1997 ), 7

5

Keluarga sakinah mungkin saja menjadi idaman bagi masyarakat muslim.
Namun mewujudkannya bukanlah perkara mudah, karena rendahnya pemahaman
masyarakat tentang keluarga sakinah, sehingga banyak terjadinya permasalahan
yang timbul dan mengganggu bahtera keluarga muslim, yang pada akhirnya
menghambat cita-cita mulia di atas. Terlebih lagi kemajuan teknologi informasi
membawa pula berbagai macam gaya hidup, di antaranya tidak sesuai dengan
nilai-nilai Islam. Rendahnya moralitas dan prilaku sosial yang menyimpang dari
nilai-nilai ajaran-ajaran agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku di
masyarakat adalah tantangan dari idaman tersebut. Serta gagalnya komunikasi
pasangan dalam keluarga menjadi salah satu dari beberapa alasan retaknya
keluarga. Karena itu agama dianggap sebagai terapi sekaligus antisipasi kegagalan
bahtera keluarga. Dijelaskan oleh Nazarudin Umar, “bahwa agama merupakan
pedoman hidup termasuk di dalamnya membangun keluarga sakinah, karena
dengan penghayatan dan pengamalan agama yang baik, setiap anggota keluarga
akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.”
Akan tetapi di dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa
yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah pahaman dengan situasi
rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang
berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan bahkan lebih dari itu
bisa saja terjadi perceraian.
Beberapa peristiwa dalam institusi rumah tangga ternyata masih
menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga, seperti seseorang yang
merasakan sesuatu yang aneh,merasa terasing dengan diri sendiri, seolah-olah dia
merasakan ada sesuatu yang belum terpenuhi, seperti kehilangan eksistenti diri.
Padahal Nampak dari luar

hubungan dengan keluarga harmonis dan secara

biologis dan materi tidak ada kebutuhan yang tak terpenuhi, orang seperti ini
mungkin yang dikatakan terasing dengan dirinya,9 kurang memahami diri dan
kehendak hatinya, maka dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan

9

Khairul Rasyadi, Cinta dan Keterasingan , Editor M. Arif Hakim, Cet. 1 ( Yogyakarta :
LKis, 2000 ),26-28

6

yang dibuat-buat, baik kepada suami atau istri dan keluarga. Persolan seperti ini
dapat menimbulkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.
Beberapa persoalan di atas membuat masyarakat muslim lupa untuk
memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagai kerangka nilai
dari pernikahan sebagaimana yang tersebut dalam surat Ar-Rum (30): 21.
Sebagian dari kita masih memahami secara dangkal bahkan tidak mengetahui
bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga
sakinah, sehingga terjadinya perceraian.
Di dalama data Badan Urusan peradilan agama (Badilag) Mahkamah Agung
(MA) ditemukan, bahwa angka perceraian pasangan di Indonesia meningkat
darastis selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga
70%. Pendapat itu ditambahkan oleh Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, bahwa “
perceraian naiknya terus-menerus, begitu juga pada tahun 2011,”di sampaikan
kepada harian Republika, selasa 24 januari. Kalau di urai factor penyebab
perceraian menurut Wahyu Widiana adalah : karena ketidak harmonisan yang
mencapai 91. 841 perkara tidak ada tangnggung jawab mencapai 78. 407 perkara
dan karena masalah ekonomi mencapai 67.891 perkara.10
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji
serta menganalisa konsep keluarga yang ada dalam al-Qur‟an untuk itu penulis
mengambil judul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir
Tematik)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, persoalan pokok kajian ini adalah bagaimana
konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur‟an ? Upaya mengkongkretkan pokok
masalah, adapun beberapa pokok persoalan yang terdapat dalam kajian ini
anatara lain :
1. Apa saja kriteria keluarga sakinah di dalam Al-Qur‟an ?
2. Apa faktor terwujudnya keluarga sakinah di dalam Al-Qur‟an ?

10
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C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang ingin di bahas, maka perlu adanya
sebuah batasan masalah, agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan tidak
keluar dari apa yang menjadi tujuan penelitian. Maka batasan terhadap
permasalahan penelitian ini, penulis hanya fokus pada suatu ayat yang didalamnya
menerangkan faktor-faktor tentang konsep keluarga sakinah dalam al-Qur‟an dan
ayat-ayat yang senada dengannya. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan dan
menafsirkan beberapa ayat yang berbicara tentang konsep atau faktor keluarga
sakinah dalam al-Qur‟an dengan menggunakan metode tafsir tematik.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Secara umum, tujuan panelitian ini yaitu untuk menambah wawasan bagi
penulis dan pembaca Mengetahui tentang keluarga sakinah, sedangkan secara
khusus penelitian ini ditujukan untuk :
a. Ingin mengetahui apa saja kriteria keluarga sakinah
b. Ingin mengetahui faktor terwujudnya keluarga sakinah
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaaan dari penelitian ini adalah :
a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam
memperkaya khazanah keilmuan umat islam.
b. Menambah cakrawala pengetahuan yang berkaitan dengan kajian-kajian
al-Qur‟an.
c. Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, peneliti dan
masyarakat pada umumnya, melalui pembuatan dan penyusunan karya
ilmiah secara baik.
d. Serta sebagai melengkapi persyaratan guna untuk memperoleh gelar
sarjana ( S1 ) jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN
STS Jambi.
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E. Tinjauan Pustaka
Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas
permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam penulisan sikripsi,artikel
jurnal, maupun buku, maka peneliti melakukan kajian pustaka mengenai buku
artikel, jurnal,atau sikripsi yang mengangkat tema yang hampir sama yaitu
“Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur‟an (Kajian Tafsir Tematik)
beberapa sikripsi yang membahas hal yang hampir sama dengna pembahasn
peneliti antara lain:
Dalam sikripsi Anifatul Khuraidatun Nisa‟, yang berjudul

“Konsep

Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur‟an” ( Studi kasus di
Kecematan Singosari

Kabupaten Malang)

di

dalam penelitiannya, dia

memfokuskan untuk meneliti dan membahas tentang bagaimana keluarga sakinah
perspektif keluarga penghafal Al-Qur‟an di kecematan singosari kabupaten
malang. Dan kemudian menjelaskan tentang upaya-upaya keluarga penghafal AlQur‟an di kecematan singosari kabupaten malang dalam mempertahankan
keluarga sakinah.
Dan adapun hasil penelitiannya, yaitu : bahwa konsep keluarga sakinah
menurut para penghafal Al-Qur‟an di kecematan singosaro adalah kehidupan
rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur‟an, yaitu
senantiasa menanamkan nilai-nilai Al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari mereka
dan juga mereka selalu menjalankan rutinitas swbagai penghafal Al-Qur‟an
seperti : tadarus setiap hari, shalat berjamaah dan juga saling terbuka diantara
mereka.11
Dan juga dalam Sikripsi Syamsul Bahri, yang berjudul “Konsep keluarga
sakinah menurut M. Quraish shihab”, pembahasan ini membahas tentang
bagaimana M. Quraish Shihab memaknai keluaga sakinah dan bagaiman konsep
M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah. Menurut M. Quraish Shihab
keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih sayang

11
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yang awal nya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidak pastian untuk
menunjukkan ketengan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis.
Disamping itu, didalam relasi hubungan suami istri menujukkan bahwa
pasangan suami istri adalah iabarat pakaian, hal ini menunjukkan bahwa
hubungan suami istri adalah setara atau sejajar dan bermitra. Selanjutnya, di
dalam konsep M. Quraish Shihab tentang keluaga sakinah dijelaskan bahwa
dengan modal sakinah dapat melahirkan mawaddah dan rahmah.
Untuk mencapai mawaddah ada tiga tahapan yang harus dilalui. Perhatian,
tanggung jawab dan penghormatan. Selain itu, agar sebuah perkawinan langgeng,
lagi diwarnai sakinah konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah dan
kesadaranakan kebutuhan pasangan, sehingga semua anggota keluarga merasa
saling memiliki peran dan tanggung jawab.12
Didalam buku yang berjudul “buku panduan keluarga sakinah” karya yazid
bin abdul qadir jawaz. Didalam bukunya yaitu membahas tentang berbagai aspek
dalam pernikahan yaitu meliputi : tujuan pernikahan dalam islam, manfaat
pernikahan, tata cara pernikahan dalam islam, beberapa pernikahan yang dilarang
syari‟at Islam, pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam pernikahan,
kiat-kiat membina rumah tangga yang ideal, nasihat untuk suami-istri, hal-hal
yang harus dilakukan ketika si buah hati lahir, kewajiban mendidik anak,
menggapai ridha Allah Ta‟ala dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan
lainnya.
Dalam Sikripsi niken yuliani, yang berjudul “Strategi Dalam Membina
Keluarga Bahagia ( Studi Pada Novel Habibie Dan Ainun Karya Bahcaruddin
Jusuf Habibie”, dalam penelitian ini menjelaskan yaitu masalah yang muncul
dalam kehidupan rumah tangga habibie dan ainun, dan cara-cara habibie dan
ainun dalam menagatasi permasalahan tersebut. Serta mengungkapakan tentang
nilai-nilai membina keluarga sakinah.13

12

Samsul Bahri, Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab, (Skripsi UIN
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13
Niken Yuliani, Strategi Dalam Membina Keluarag Bahagia “ Stidi Pada Novel
Habibie Dan Ainun Karya Bcharuddin Jusuf Habibie” ( Skripsi UIN Sunan kalijaga,
Yogyakarta,2014). vii
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Sementara ini, sekian banyak karya ilmiah yang penulis tinjau, banyak
kesamaan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu tentang faktorfaktor terwujudnya keluarga sakinah
Adapun yang penulis kemukakan di sini yaitu tentang Konsep Keluarga
Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur‟an (Kajian Tafsir Tematik), dalam pembahasan
penulis akan menulsusuri ayat-ayat tentang faktor-faktor terwujudnya keluarga
sakinah,. Dan juga penulis menggunakan penilitian pustaka yang kajiaannya di
lakukan dengan menelusuri dan menelaah atau penelitian yang mengkaji tentang
konsep keluarga sakinah
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian adalah merupakan hal yang sangat penting dalam
suatu penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam pendekatan penelitian
kepustakaan ( library research ) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara
mengumpulkan dan mengola data-data kepustakaan yang berkaitan dengan inti
permasalahan.
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif
analisis, yaitu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data dan
penyususnan data, kemudian data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisa
sehingga diperoleh pengertian data yang jelas dan akurat.
2. Sumber dan Jenis Data
Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, karena sumber data dalam
penelitian ini adalah data-data literature, dokumentasi, atau berbagai sumber
tertulis lainnya seperti buku-buku ilmiah, majalah ilmiah, dokumen pribadi,
jurnal, dan artikel-artikel. Adapun sumber data untuk memperoleh informasi
sebagai teori dan hasil penelitian, penulis akan mengkaji berbagai sumber yang
dapat diklasifikasi kepada dua bentuk, yaitu primer dan sekunder. Sumber data
primer ( data utama ) yaitu data-data yang diperoleh dari literature-literature yang
berkaitan langsung dengan judul ini, atau buku-buku yang mengandung tema
mayor untuk membahas objek materi dari judul ini. Buku yang menjadi rujukan
utama penulis dari sumber primer adalah Alqur‟an dan terjemahnya, Depertemen
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Agama RI. Untuk data sekundernya yaitu data pendukung yang memberikan
informasi tambahan, yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian, ( tema
minor ) agar dapat memudahkan di dalam proses penelitian. Data sekunder ini
berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian, yaitu
berkenaan dengan konsep keluarga sakinah.
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian

ini

menggunakan

teknik

pengumpulan

data

dan
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dokumentasi. Teknik ini merupakan penelahaan terhadap semua referensi yang
berhubungan dengan permasalahan di atas. Pada tahap ini penulis berusaha
memperoleh data melalui penelitian kepustakaan ( library research ). Dan
diantara metode pengumpulan data adalah dengan cara membaca, menela‟ah,
sertra menganalisa bagian-bagian yang terpenting dari kitab-kitab ataupun bukubuku yang berkaitan dengan masalah yang telah penulis rumuskan di rumusan
masalah. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan di analisis sehingga dapat
memberikan pengertian dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaanpertanyaan yang menjadi sasaran objek penelitian
4. Analisis Data
Pada dasar nya analisis data merupakan penguraian melalui tahapan
kategorisasi, klarifikasi dan pencarian hubungan antar data yang spesifik. Semua
data-data tersebut akan dianalisa melalui beberapa tekhnik kerja tafsir maudu‟I
(Tematik) dengan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a. memilih atau menetapkan masalah al-Qur‟an yang akan dikaji secara
maudu‟I ( Tematik )
b. melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah
yang telah ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyah.
c.

menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa
turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunya ayat
atau asbab al-nuzul.
14
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d. mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masingmasing suratnya.
e. menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis sempurna
dan utuh (outline).
f. melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila di pandang perlu,
sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
g. mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan
cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa,
mengompromikan anatara pengertian ayat yang „am (umum) dan khas (
khusus), antara yang muthlaq dan muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat
yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat yang nasikh dan
mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa
perbedaan atau kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian
ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.
G. Sistematika Penulisan
Untuk lebih mudah memahami isi skripsi ini dan agar tidak memperluas
objek dalam penelitian, maka di perlukan adanya sistematika penulisan. Skripsi
ini terbagi kepada lima bab membahas permasalahn-permasalahn tersendiri, tetapi
tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika
penulisannya sebagai berikut :
Bab I merupakan bab pendahuluan, yang mana dalam bab ini memaparkan
latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulis.
Bab II Gambaran umum tentang keluarga sakinah, yang berisikan tentang,
Pngertian Keluarga Sakinah, Unsur-unsur Terbentuknya Keluarga Sakinah,
Karaekteristik Keluarga Sakinah.
Bab III Ayat-ayat Tentang Keluarga Sakinah,yang berisikan, ayat yang
berkaitan tentang keluarga sakinah, Asbab An-Nuzul Munsabah ayat
Bab IV berisikan tentang kriteria dan faktor-faktor terwujudnya keluarga
sakinah , beriman dan bertaqwa, bertanggung jawab,Mua‟syarah bil-ma‟ruf
memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami,

13

memahami hak istri atas suami dan kewajiban suami atas istri, bersabar atas
kekurangan pasangan dan bersyukur atas kelebihannya, saling menerima
Bab V penutup, memaparkan tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup.
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BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH
A. Pengertian Keluarga Sakinah

keluarga sakinah merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu keluarga
dan sakinah. Adapun pengertian keluarga yaitu : keluarga dalam bahasa arab
adalah ahlun, disamping kata ahlun kata yang bisa memiliki pengertian keluarga
adalah ali dan ashir. Kata ahlun berawal dari kata ahila yang berarti rasa senang,
rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain kata ahlun berasal dari kata ahala
yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep islam, keluarga adalah satu
kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut
ajaran islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan
anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.15
Dan juga kata keluarga dalam bahasa arab selain dari kata ahlun ada juga
usrah. Kata ini juga berarti keluarga dan saudara seorang laki-laki. Namun, usrah
juga bermakna tameng atau perisai pelindung. Selain itu, kata itu juga dipakai
untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu
kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat
disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.
Pengertian usrah sebagai keluarga dan saudara berlaku dalam sebuah
masyarakat dalam bentuk kecil, walaupun ada beberapa perbedaan unsur-unsur
yang ada di dalamnya. Sebenarnya, semua manusia tidak lain adalah keluarga
besar dengan bahasa dan warna kulit yang berbeda. Ini disebabkan mereka adalah
keturunan Adam dan istrinya Hawa, yang kemudian melahirkan anak cucu lakilaki dan perempuan.
Sementara itu, penggunaan kata usrah atau keluarga saat ini tidak terbatas
pada pasangan suami istri semata. Yang dimaksud keluarga pada saat ini adalah
suami istri yang terbentuk melalui perkawina. Disini ada titik penekanan melalui
perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup
bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika
15
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kedua nya tidak diikat oleh perkawinan karena itu perkawinan diperlukan untuk
membentuk keluarga dan anak-anak yang ada didalamny.16 Pengertian ini
tampaknya sesuai dengan firman Allah SWT.

           
    
“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan
memberimu rezki dari yang baik-baik.”(QS.An-Nahl,72).17
Sedangkan Sakinah secara etimologi berasal dari sakana-yaskunu berarti
sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (tsubutu as-sya‟I ba‟da taharruk)
pisau dalam bahasa arab disebut Sikkin, karena ia adalah alat yang membuat
binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak yang sebelumnya
meronta.
Dan juga Sakinah secara terminologi diartikan dengan damai atau tenang
dan tentram semakna dengan Sa‟adah (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih
sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.18
Sedangkan

sakinah

dalam

kamus

bahasa

Arab

berarti;

al-

Waqar,athtthuma‟ninah, dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman dan
kenyamanan). Imam ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilaihi
berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan
ketenangan fisik. Dalam Al-Qur‟an surat al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah
SWT memberikan kedamaian dan ketentraman di dalam hati manusia yang
berbunyi :

16

Zidan Abdul Baqi, Sukses Keluarga Mendidik Balita, (Jakarta: Pena Pundi
Aksara,2005).7
17
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18
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“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 dan adalah
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.al-Fath,4).19
Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan atau antonim
kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis dalam setiap
rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi
dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan
lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus
dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian
hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat kehadiran
sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus
disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.20
Jadi, Istilah Keluarga Sakinah adalah dua kata yang saling melengkapi,
kata sakinah sebagai kata sifat,yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata
keluarga. Keluarga sakinah diartikan dengan keluarga yang tentram, tenang,
bahagia, dan sejahtera lahir batin serta dilandasi dengan rasa cinta dan kasih
sayang. Dalam hal ini Islam menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah
membentuk keluarga sakinah yang di landasi dengan mawaddah dan warahmah.21
Tidak mudah membangun keluarga yang sakinah. Ia merupakan bentangan
proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya bukan hal
yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi disekitar kita bisa diambil
pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk menjadi cerminan dalam
membangun sebuah, apabila membangun rumah tangga yang terjalin cinta antara
19

Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah, (Bandung : C.V.
DiPonegoro,2010).511
20
M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur‟an : Kalung Permata Buat Anak-anakku,(Cet,
1;Jakarta: Lentera, 2007).80-82
21
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2001), 70.
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suami dan istri, maka diperlukan adanya penerapan sistim keseimbangan peranan,
maksudnya disamping perannya sebagai suami dan peranannya sebagai istri juga
mejalankan peranan seperti tugas sehari-hari. Maka dari itu, tujuan adanya
pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan tujuan laini-lainnya.22
Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian keluarga sakinah
adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Mampu memberikan kasih
sayang kepada anggota keluarga sehinngga mereka memiliki rasa aman,tentram
damai serta bahagia.23 Dan juga mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan
material secara layak dan seimabang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota
keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan
memahami serta

mengamalkan nilai-nilai keimanan,ketaqwaan dan akhlaq

mulia.24
B. Unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah
Keluarga sakinah perlu direncanakan mulai dari masa pra pernikahan, masa
nikah bahkan paska nikah. Upaya perencanaan keluarga sakinah pada masa pra
nikah antara lain dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa calon mempelai
sama-sama rela untuk menjadi suami istri dan sama-sama telah dewasa secara
fisik, mental, maupun sosial untuk bersama mengemban kewajiban dalam
keluarga, pemiliharaan sakinah pada masa nikah antara lain dapat dilakukan
dengan pembagiaan peran fleksibel dalam memenuhi kebutuhan keluarga, pada
prinsipnya siapa pun yang lebih kuat secara ekonomi, pendidikan , maupun fisik
harus melindungi dan memberdayakan yang lebih lemah.
Sakinah paska pernikahan adalah situasi dimana sakinah gagal diraih dalam
keluarga dan perceraian disepakati sebagai jalan keluar, maka proses perceraian
agar mempertimbangkan keinginan semua pihak baik suami, istri, maupun anakanak, setelah cerai terjadi mesti ada jaminan bahwa kewajiban orang tua atas
22
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anak-anak mereka dapat terpenuhi dengan baik karena anak selamanya anak orang
tuanya.
Tuntunan Islam begitu lengkap tentang proses yang seharusnya dilalui oleh
laki-laki dan wanita untuk memasuki hidup berumah tangga, proses tersebut
diawali dengan memilih pasangan hidup dianjurkan mempertimbangkan kriteria
Agama, disamping factor keturunan, performance, dan ekonomi.25
1. Memilih pasangan yang ideal
Setiap manusia mempunyai jodohnya masing-masing dan jodoh kita
ada ditangan tuhan. Ya, karena pena Ilahi telah mencatat semua yang akan terjadi
hingga hari kiamat kelak. Di antara yang dicatat di lauh mahfuzh itu adalh
masalah jodoh. Oleh sebab itu,tidak perlu cemas, resah khawatir, takut atau
bahkan terburu-buru untuk mendapatkan jodoh.
Meskipun demikian, bukan berarti jodoh tidak perlu dicari. Tetapi perlu
adanya ikhtiar untuk menjemput jodoh itu. Ingat, mencari jodoh yang baik adalah
syarat utama membentuk generasi Rabbani, penerus peradaban, umat yang kelak
dibanggakan Rasulullah karena tidak hanya jumlahnya yang banyak, tetapi karena
ketaatannya pada Agama.26

2. Membina dan Menanamkan Nilai-Nilai agama dalam Keluarga
Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peran agama menjadi sangat
penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dabn pahami akan tetapi harus
dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan
dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan
ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan
agama.
Setiap anggota keluarga harus senantiasa berusaha dekat kepada Allah
dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebab

25
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dengan kedekatan kepada Allah akan terwujud nilai-nilai keimanan dan
ketaqwaan yang dapat mempermudah penyelesaian urusan atau permasalahan
dalam rumah tangga serta mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah SWT,
sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Atthalaq ayat 1dan 2 yang
berbunyi :

               
                
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya
jalan keluar.dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.
dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan
yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan
bagi tiap-tiap sesuatu.”(QS,At-Thalaq :2-3).27
Rumah tangga yang beriman dan bertaqwa kepada Allah akan terliahat dalam
pengalaman ibadah sehari-hari, disamping itu juga akan terlihat semakin
membaiknya

hubungan

dengan

kerabat,

tetangga

dan

masyarakat

lingkungannya.28
3. Membina Hubungan Antara keluarga dan lingkungan
Keluarga dalam lingkungan yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah,
ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar
lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan
lingkungan masyarakat.
Hubungan yang harmonis antara suami istri dan anggota keluarga tidak akan
terjadi dengan sendirinya, tetapi keharmonisan membutuhkan usaha yang
sungguh-sungguh, ibarat sebatang tanaman yang perlu di sirsam, di pupuk dan
dirawat serta dibersihkan dari hama agar dapat tumbuh dengan akar dan batang
27
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yang kuat. Oleh karena itu cint, kasih dan sayang perlu dijaga dan dipelihara
dengan jalan membangun komunikasi yang kondusif dan edukatif, meluangkan
waktu untuk keluarga, saling pengertian, saling hormat menghormati antara satu
dengan yang lainnya.29
4. Menanamkan Sifat Qona’ah dalam Keluarga
Sifat Qona‟ah perlu ditumbuh kembangkan dalam keluarga, sebab dengan
sifat qonaah suami atau istri merasa rela dan cukup atas apa yang dimiliki.
Apalagi dalam era globalisasi yang ditandai denga tingginya tuntutan kebebasan
individu dan hak zasi, menonjolkan sifat naterialistis ditengah masyarakat akan
dapat menagancam ketentraman rumah tangga. Oleh karena itu sifat qona‟ah
harus menjadi benteng dalam rumah tangga agar keharmonisan kehidupan rumah
tangga dapat terpelihara serta keretakan dan kehancuran rumah tangga dapat
dihindari.
C. Karakteristik Keluarga Sakinah
1. Lurusnya Niat (Islah al-Niyyah) dan Kuatnya Hubungan dengan Allah
(Quwwati Sillah Fi llah)
Motivasi menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis
atau fisik. Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sebagai
mana diungkap dalam Al-Qur‟an yang berbunyi :

           
         
“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.”(Q.S.Al.Rum :21).30
Sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan perintah
Allah SWT yang berbunyi :
29
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui.Maksudnya hendaklah laki-laki yang belum
kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat
kawin.”(Q.S. Al-Nur :32).31
Yang berarti suatu aktifitas yang bernilai ibadah dan merupakan sunnah
Rasul dalam kehidupan sebagaimana ditegaskan dalam satu hadis, “Barang siapa
yang dimudahkan baginya untuk menikah, lalu ia tidak menikah maka tidaklah ia
termasuk golongan ku” (HR. al-Thabrani dan al-Baihaqi).32
2. Kasih Sayang
Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi setiap
anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai
karena Allah (Mahabbah Fi llah) antara suami istri dan segenap anngota keluarga.
Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga
sakinah dan merekatkan persahabatan di antara mereka.33
Munculnya cinta karena Allah SWT. Di sebabkan karena setiap anggota
keluarga memiliki keimanan dan melakukan ketaatan kepadanya. Jika ada yang
tidak disukainya dari salah satu anggota keluarga, hal itu karena ia tidak rela
melihat salah satu anggota keluarga nya melakukan kemaksiatan dan
kemungkaran kepada Allah SWT.Rasulullah SAW bersabda,”siapa saja yang
memberi karena Allah,menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci
karena Allah, dan menikah karena Allah, berarti ia telah sempurna imannya”
(HR. Al-Hakim)

31
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Dalam proses perwujudan keluarga sakinah. Ikatan kasih sayang antara
anak dan orang tua ini mempunyai peran yang sangat penting. Curahan kasih
sayang yang diberikan oaring tua dapat menciptakan kesan yang sangat kuat
didalam hati dan benak anak. Perasaan kasih inilah yang berperan membentuk
jiwa, sekaligus membangun kepribadiaannya. Para pakar psikologi menjelaskan
bahwa perasaan seorang anak kecil terhadap curahan cinta, respon, dan interaksi
orang-orang disekitarnya terhadap dirinya sangat penting dalam membantu
pertumbuhan emosional dan kejiwaan, bahkan kecerdasan anak.34
3. Komunikasi dan Musyawarah
Pernikahan adalah menyatukan dua orang yang erasal dari latar belakang
yang berbeda dan dua keluarga yang berbeda. Karena itu, suami istri perlu saling
memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta menerimanya dengan
lapng dada tanpa ada penyesalan yang berkepanjangan. Kadangkala suami
mempunyai kelebihan dalam kemampuan berkomunikasi. Sedangkan istrinya
kuarang. Sebaliknya, istri memiliki kemampuan manajemen, sedangkan suaminya
lemah. Kelebihan yang ada pada salah satu pasangan tidak menunjukkan
ketinggian orang tersebut, demikian juga kekurangan yang ada pada seseorang
tidak menunjukkan dia rendah. Tinggi rendahnya manusia di sisi Allah SWT
adalah karena ketaqwaan.35 sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur‟an :

            
      

  

“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

34
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kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS.AlHujurat :13).36
Saling memahami akan menjadikan suami istri berempati terhadap
pasangannya sehingga tidak mudah saling berburuk sangka. Sikap saling empati
atau memahami tidak berarti toleran terhadap kesalahan dan kelemahan yang
dapat merugikan pasangannya. Namun, sikap ini memudahkan suami istri untuk
untuk berpikir jernih sebelum memberikan pendapat, kesimpulan maupun
penilaian. Kejernihan berfikir akan dapat memudahkan seseorang untuk bersikap
dengan tepat dan benar terhadap pasangannya. Dengan itu, masing-masing akan
terhindar dari kesalah pahaman yang memunculkan perselisihandan pertengkaran.
Keluarga sangat besar pengaruh dan perannanyadalam mewujudkan komunikasi
yang hangat antara orang tua dan anak terutama peran ayah (suami). Dalam
keluarga sakinah seorang ayah adalah ia yang mampu mewujudkan suasana
keluarga yang harmonis dan komunikatif, sehingga tercipta komunikasi yang
dialogis antara orang tua dan anak. Menurut hasan basri, komunuikasi dalam
keluarga memiliki beberapa fungsi. Pertama , sarana untuk mengungkapkan kasih
sayang; Kedua, media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas
pendapat yang disampaikan; ketiga,saran untuk menmbahkan keakraban
hubungan sesame anggota keluarga dan keempat menjadi barometer bagi baik
buruknyakegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga.37
Dengan demikian,komunikasi yang baik dapat melahirkan hubungan yang
baik pula. Sehingga dari sinilah dapat diperoleh keuntungan yang luas dalam
kehidupan keluarga, seperti keutuhan keluarga, kasih sayang dantanggung jawab
semakin

bertambah

besar,prestasi

belajar

anak

semakin

membaik

tarapmkesehatan mental keluarga, semangat kerja pergaulan sosial, kepuasan
hubungan suami istri, dan hugungan emosional anggota keluarga yang semakin
kuat, seta tarap kemampuan dalam menghadapi persoalan keluarga dan kehidupan
pada umumnya yang semakin kompleks. Terciptanya komunikasi yang dialogis
36
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terhadp anak tergantung kepada bagaimana pola hungan atau pola asuh orang tua
terhadap anak. Dalam hal ini ada bebrapa pendapat para ahli tentang pola
hubungan atau pola asuh keluarga secara garis besar dapat dilihat dari tiga tipe
keluarg. Yaitu yang pertama Keluarga Koersif atau Otoritar yang kedua
Permissiv38 atau laizzez Fair dan yang ketiga dialogis dan demokratis.39 Dari
ketiga tipe tesebut,perkemabangan anak akan lebih luwas dan dapat menerima
kekuasaan secara rasional, apbila anak dibesarkan dalam keluarga yang diliputi
oleh suasana yang dialogis dan demomokratis. Dalam pola asuh ini, orang tua
menanamkan harapannya dengan cara berbicara dari hati kehati serta menjelaskan
pertimbangan keinginan mereka pada anak-anak. Karena adanya hubungan
egaliter yang dibangun anak-anak terlatih untuk menjadi jujur, kritis dan terbuka
terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara itu, pola asuh permisif, alih-alih
membuat mereka mandiri, orang tua justru terlalu menyerahkan anak pada dunia
yang sedang berputar. Anak terkadang menjadi merasa tidak diperhatikan, tidak
diberikan bibit harapan, serta menganggap orang tua menganggap mereka tidak
berarti, dengan kata lain, dalam pola asuh yang demokratis akan tercipta
komunikasi yang dialogis antara anak dan orang tua serta adanya kehangatan yang
membuat anak merasa diterima oleh orang tua sehingga ada pertautan perasaan.
Sebaiknya orang tua yang bersikap otoriter dan memberikan kebebasan penuh
akan mendorong anak untuk berprilakui agresif. Dalam Al-Qur‟an, pola hubungan
demokratis telah diisyaratkan, seperti dalam surat Al-Imron yang berbunyi :

38
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS.Al-Imran :159).40
Ayat diatas menjelaskan tentang persoalan musyawarah yang merupakan
salah satu nilai demokrasi disamping nilai adil dan persamaan.
4. Adil
Sikap adil meruopakan faktor yang harus muncul dalam keluarga Sakinah.
Adil seimbang dan proposional, dengan demikian keadilan dapat diartikan sebagai
keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak diskriminatip dan
memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan
masing-masing. Kata adil merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu „adil, di
dal;am Al-Qur‟an, pengertian adil tidak hanya ditunjukkan oleh kata „adil tetapi
juga ditunjukkan oleh kata qist41.
Sikap adil mempunyai peran besar berlaku adil terhadap anak-anak dan
memperlakukan mereka secara sama tanpa pilih kasih dapat menjadikan anak
tumbnuh sehat dan jauh dari sifat iri hati, dengki, dan dendam. Oleh Karen aitu,
Islam mewajibkan untuk berskap adlil kepada anak-anak, sekaligus melarang
untuk melebi-lebihkan dan mengutamakan salah satu dari anak-anak. Sebab hal
itu dapat menjerumuskan mereka kepada perbuatan durhaka, di samping dapat
40
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merusak tali silaturrahmi. Dalam Al-Qur‟an telah digambarkan bagaimana bahaya
yang ditimbulkan oleh perasaan didiskriminasikan antar saudara, sebagaimana
dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi :

             
 
“(yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara
kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri,
Padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita
adalah dalam kekeliruan yang nyata.”(QS,Yusup : 8).42
Perasaan iri, dengki, dan dendam saudara-saudara yusuf a.s telah
mengatarkan mereka untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan mencederai
hak dan kewajiban persaudaran dan keluarga mereka sendiri, didala Al-Qur‟an
menyebutkan mereka ingin mmebunuh nabi yusuf sebagimana didalam Al-qur‟an
allah menyebutkan :

            
 
bunuhlah Yusuf atau buanglah Dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya
perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu
menjadi orang-orang yang baik.(QS.Yusuf: 9).43
Kisah ini menjadi salah satu bukti tentang penting perinsip dan pemenuhan
rasa keadilan dalam keluarga, sehingga tidak aneh jika Rasulullah saw, sebagai
sosok pendidik awal umat manusia mendorong para orang tua untuk dapat
mewujudkan prinsip keadilan anatr anak. Bahkan Rasulullah menoalk keras dan
mengingkari perilaku tidak adilterhadap anak-anak. Dalam satu hadisnya
Rasulullah saw bersabda yang artinya :

42
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Hajib bin al-Mufadhdhal bin al-Muhallab dari bapaknya, ia berkata, "Aku
mendengar al-Nu'man bin Basyir berkata dalam khutbahnya, 'Rasulullah saw.
bersabda, 'Berlakulah adil kepada anak-anakmu, berlakulah adil kepada anakanakmu, berlakulah adil kepada anak-anakmu (H.R. al-Nasâi).44
Lebih lanjut Rasulullah menjelaskan bahwa berlaku adil kepada anak
merupakan salah satu cara untuk membuat anak mau berbuat baim]k kepada orang
tua. Rasulullah menjanjikan bagi orang tua seperti ini akan dirahmati oleh Allah
seperti sabadanya,” Allah merahmati oarng tua yang membantu anaknya untuk
berbuat baik kepadanya.” Pada gilirannya, situasi ini akan mewariskan kegemaran
untuk permusuhan, persaingan tidak sehat, pertengkaran, dan rusaknya tali
silaturrahmi (persaudaran dan kekeluargaan) pada diri anak. Kaen aitu, Islam
mewajibkan untukbersikap adil paad anak-anak dan melarang perilaku membedabedakan dan melebihkan salah satu dari mereka, baik dalam masalah pemberian
maupun kepemilikan.45
5. Sabar dan Syukur
Dengan kesadaran awal bahwa suami istri dan anak-anak dapat berpeluang
menjadi musuh, maka sepatutnya suami istri berbekal diri dengan kesabgran
sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an :

        
          
“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anakanakmu ada yang menjadi musuh bagimu[1479] Maka berhati-hatilah kamu
terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta
mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.[1479] Maksudnya: kadang-kadang isteri atau anak dapat
menjerumuskan suami atau Ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang tidak dibenarkan agama.”(QS.At-Thagaabun : 14).46

44
27Al-Nasâi,
45

Sunan al-Nasâi, Kitâb al-Nahl, Beirut, Dâr al-Fikr, 1930, jilid III, hlm. 262.
Siti Chadijah,Karateristik Keluarga Sakinah dalam Islam,Rausyan Fikr. VOL .14 NO. 1
maret 2018.124
46
Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah, (Bandung : C.V.
DiPonegoro,2010).557
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Bagian dari kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan atau
kekurangan pasangan suami istri yang memang diluar kesanggupannnya.
Penerimaan terhadap suami istri harus penuh sebagai satu “paket”.dia dengan
segala hal yang melekat pada dirinya, adalah hal yang harus diterima secara utuh.
Begitupun penerimaan orang tua kepada anak-anak dengan segala potensi dan
kecendrungannya. Kesabaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang
fundamental (asasi) untuk mencapai keberkahan, sebagaimana ungkapan berikut:
“pernikahan adalah fakultas kesabaran dari universitas Kehidupan”. Mereka yang
lulus dari fakultas kesabaran akan meraih banyak keberkahan .
Syukur juga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam
kehidupan berumah tangga. Rasulullah mensinyalir bahwa banyak diantara
penghuni neraka adalah kaum wanita, disebabkan mereka tidak bersyukur kepada
suaminya. Mensyukuri rezeki yang diberikan Allah leawt jerih payah suami
seberapapun besarnya dan bersyukur atas keadaan sauami tanpa perlu
membanding-bandingkan dengan suami orang lain, adalah modal mahal dalam
meraih keberkahan; begitupun syukur terhadap keberadaan anak-anak dengan
segala potensi dan kecendrungannya, adalah modal masa depan yang harus
dipersiapkan. Dalam keluarga harus dihidupkan semangat “memberi” kebaikan,
buka semangat “menuntut” kebaikan, sehingga akan terjadi surplus kebaikan.
Inilah wujud tambahnya kenikmatan dari Allah swt.
Mensyukuri kehadiran keturunan sebagai karunia Allah, harus di
wujudkan dalam bentuk mendidik mereka dengan pendidikan Rabbani sehingga
menjadi keturunan yang menyejukkan hati. Keturunan yang mampu mengemban misi
risalah dien ini untuk masa mendatang, maka jangan pernah bosan untuk selalu
memanjatkan do‟a.
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BAB III
AYAT-AYAT TENTANG KELUARGA SAKINAH DALAM AL-QUR’AN
Al-Qur‟an diturunkan sebagai pedoman bagi sekalian manusia, Al-Qur‟an
adalah kitab suci yang memiliki pembahasan komprehensip yanbg sangat luar
biasa, berkedudukan sebagai pelenkap dan penyempurna terhadap kitab-kitab
sebelumnya, sekaligus yang akan membimbing dan mengarahkan manusia pada
jalan yang diridhai-Nya melalui makna-makna yang terkandung didalamnya.
Al-Qur‟an memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah
satu diantara nya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keotentikannya dijamin
oleh Allah, dan ia adalah kitab yang selalu di pelihara.47
Al-Qur‟an memiliki keragaman makna sehingga banyak dari para peneliti
Al-Qur‟an yang menafsirkan Al-Qur‟an menurut pendapat mereka sehingga
menjadi petunjuk bagi orang banyak dan menjadi solusi bagi kehidupan manusia
pada umunya dan umat Islam khususnya.
Adapun yang menjadi pembahsan pada penelitian ini yaitu mengumpulkan
ayat-ayat yang berkaitan tentang keluarga sakinah
A. Ayat-ayat Yang berkaitan Tentang Keluarga Sakinah
Berdasarkan hasil pencarian penulis pada penelitian ini yaitu mengenai ayatayat tentang keluarga sakinah di dalam Al-Qur‟an ada beberapa ayat yang
berkaitan dengan keluarga sakinah diantaranya yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 187,
228, QS. Ali-Imran [3]: 134, QS. An-Nisa‟ [4]:1,3,9,19,34,35,75, dan 128, QS.
Al-A‟raf [7]: 189, QS. At-Taubah [9]: 71, QS. Maryam [19]: 55, QS. Ar-Rum
[30]: 21, QS. Al-Ahzab [33]: 28-30, QS. Al-Fathir [35]: 11, QS. Al-Hujurat [49]:
13, QS. Al-Talaq [65]: 6, dan QS. Al-Tahrim [66]: 6.48

47

Quraish Sihab, membumukan Al-Qur‟an (Bandung Mizan 1996),5
Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah, Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur‟an
(Studi Komparatif Penafsiran Penafsiran Al-Qurt{ubi dalam Tafsi>r Jami>‟ Li>Ah}ka>m AlQur‟a>n dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Muni>r) Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur‟an dan
Tafsir 2, 2 (Desember 2017).108
48
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Kemudian ayat-ayat ini di bagi menjadi dua bagian Makiyyah dan
Madaniyyah. Adapun ayat-ayat yang makiyah yaitu.
1. Ayat-ayat Makiyyah yang berkaitan dengan keluarga sakinah
a. QS. Al-A‟raf : 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 terraasuk orang-orang
yang bersyukur".(QS. Al-A‟raf : 189).49
b. QS. Maryam[19] : 55

         

“Dan ia menyuruh ahlinya50 untuk bersembahyang dan menunaikan zakat,
dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.”(QS. Maryam: 55).51
c. QS. Ar-Rum[30]: 21

           
         
49

Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah,(Bandung : dipenegoro

2010),175
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Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlinya ialah umatnya.
Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah,(Bandung : dipenegoro
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“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”.(QS. Ar-Rum: 21).52

d. QS. Al-Fathir: 11

               
                
    
“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani,
kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan
tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan
melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur
seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan
(sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu
bagi Allah adalah mudah”.(QS. Al-Fathir: 11).
2. Ayat-ayat madaniyah yang berkaitan keluarga sakinah
a. Al-Baqarah: 187 dan 228

              
           
            
             
            
      
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan
isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian
bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu,
52

Ibid, 406
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karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka
sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah
untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang
hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,
(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf 53 dalam
mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka
bertakwa”.(QS. Al-Baarah : 187).54

           
              
             
    
“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru'55. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suamisuaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya56. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.(QS. Al-Baqarah : 228).57
b. QS. Ali-Imron[3] :134

           
  
“(Yaitu)

orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan

53

I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.
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Quru' dapat diartikan suci atau haidh.
Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan
Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34
57
Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah,(Bandung : dipenegoro
2010),36
56
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(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.(QS.
Ali-Imran: 134).58
c. QS. An-Nisa‟[4]: 1, 3, 9, 19, 34, 35, dan 75

            
              
  
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya59 Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,60 dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu”.(QS. An-Nisa‟ :1).61

             
               

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat Berlaku adil62, Maka (kawinilah) seorang saja63, atau budak-

58
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Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk)
Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang
menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s.
diciptakan
60
Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya
kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya
atau meminta kepadamu dengan nama Allah.
`61 Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah,(Bandung : dipenegoro
2010).77
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Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat,
giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah
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budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya”.(QS. An-Nisa‟: 3).64

           
   
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.(QS.
An-Nisa‟ : 9).65

             
            
          
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa66 dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata67. dan
bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai
mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,
Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”QS.An-Nisa‟: 19).68

63

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini
poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.
ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.
64
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Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa
dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka
anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri69 ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka)70. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya 71, Maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan
untuk menyusahkannya72. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha
besar”.(QS. An-Nisa‟ :34).73

            
          
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka
kirimlah seorang hakam74 dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan,

69

Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya
Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan

70

baik.
71

Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti
meninggalkan rumah tanpa izin suaminya
72
Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan
pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah
dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul
mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya
janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
73
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Hakam ialah juru pendamai
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niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. An-Nisa‟: 35).75

           
            
      
“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orangorang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang
semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah)
yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan
berilah Kami penolong dari sisi Engkau!".(QS. An-Nisa‟: 75).76
d. QS. At-Taubah[9]; 71

         
         
       
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.(QS. At-Taubah: 71).
e.

QS. Al-Ahzab[33]: 28-30

          
    
“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian
mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan

75
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Ibid, 90

37

kepadamu mut'ah77 dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.(QS. AlAhzab: 28).78

           
  
“Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan RasulnyaNya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah
menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar”.(QS.
Al-Ahzab: 29).79

           
     
“Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan
perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka
dua kali lipat. dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah”.(QS. Al-Ahzab:
30).80
f. QS. Al-Hujurat[49]:13

            
         
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki 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”.(QS. AlHujurat: 13).81

77

Mut'ah Yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan
menurut kesanggupan suami.
78
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g. At-Thalaq[65]: 6

            
           
           
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu
sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya”.(QS. At-Thalaq: 6).82
h. QS. At-Tahrim[66]:6

          
           
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan”.(QS. At-Tahrim: 6).83
Adapun perbedaan gaya bahasa makiyyah dan madaniyyah yaitu ayat-ayat
makiyyah umumnya memiliki gaya bahasa yang kuat, kalimatnya keras, karena
kebanyakan masyarakat ketika itu adalah orang-orang yang suka menantang.
Adapun ayat-ayat madaniyah umumnya memiliki gaya bahasa yang
lembut, mudah dicerna kalimatnya, karena kebaynakan masyarakat ketika itu
adalah orang-orang yang menerima dan orang-orang yang menyerahkan diri nya
kepaad.84

82

Ibid, 559
Ibid, 560
84
https://muslimah.or.id/6770-surat-makiyyah-dan- madaniyyah.html
83
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3. Klasifikasi ayat
Ayat-ayat tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa ayat yang berkaitan
dengan penelitian ini diantaranya yaitu :
a. QS. 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”. (QS. Ar-Rum:21).85
b. QS. An-Nisa‟[4] : 19

            
          
          
  
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang
nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu
tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak”.(QS. An-Nisa‟ 19).86
c. QS. Al-A‟raf [7]: 189

85
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“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 terraasuk orang-orang yang
bersyukur".(QS.Al-A‟raf :189).87
d. QS. At-Tahrim[66]: 6

         
          
 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. AtTahrim 6).88
e. QS. An-Nisa‟[4]:39

           
    
“Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada
Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah
diberikan Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui
Keadaan mereka”.(An-Nisa‟: 39).89
87
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f. QS. Ali –Imran[3]:134

        
     
“Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya
dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang
berbuat kebajikan”.(Ali-Imran :134).90
g. QS. At.Talaq[65] : 06

        
            
          
   
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang
sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;
dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq : 6).91
B. Asbabun Nuzul Ayat
Adapun Asababun Nuzul ayat dalam penilitian ini yaitu hanya terdapat
pada Surat An-Nisa‟ ayat 19
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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.
dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak.”(QS. An-Nisa‟ :19)
Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa‟I meriwayatkan bahwa Ibn Abbas
berkata , dulu jika seseorang meninggal dunia maka para walinya merupakan
orang-orang yang lebih berhak terhadap bekas istri-istri mereka dari pada keluarga
itu sendiri. Sebagian mereka ada yang menikahinya, ada juga yang
menikahkannya dengan orang lain. Lalu turunlah firman Allah ini.
Ibn Jarir dan meriwayatkan dengan sanad hasan bahwa Abu Umamah bin
Sahl bin Hunaif berkata, “ketika Abu Qais Ibnul Aslat meninggal dunia, anaknya
ingin menikahi bekas istrinya. Hal ini memang kebiasaan orang-orang pada masa
jahiliah maka turunlah firman Allah ini.92
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C. Munasabah Ayat
1. QS. An-Nisa‟ 19 dengan An-Nisa‟ 22, dan 23

             
    
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya
perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang
ditempuh)”.(QS. An-Nisa‟ 22).

      
       
        
          
        
           
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan93; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu
(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu
(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya;
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,

93

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan
anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga
yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu,
menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya
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kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS.An-Nisa‟ : 23).
2. Al-A‟raf 189 dengan Al-Hujurat [49]: 13 dan An-Nisa‟ [4] :1

           
          
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki 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”.(QS. Al-Hujurat :13)

           
            
     
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya94 Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta
satu sama lain95, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(QS. An-Nisa‟ : 1)

94

Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk)
Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang
menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya
Adam a.s. diciptakan
95
Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya
kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya
bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah
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BAB IV
KRITERIA DAN FAKTOR-FAKTOR TERWUJUDNYA KELUARGA
SAKINAH DALAM AL-QUR’AN

A. Kriteria Keluarga Sakinah menurut mufassir
Menjalin keluarga sakinah, tentu menjadi idaman bagi setiap manusia.
Pasalnya, hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan
dalam berumah tangga.96 Dengan memiliki keluarga yang sakinah itulah yang
menjadi pilihan utama dalam berumah tangga, keluarga sakinah ini mempunyai
beberapa kriteria adapun kriteria keluarga sakinah yaitu :
1. Beriman dan Bertaqwa
Iman merupakan hal yang terpenting dalam keluarga muslim, karena Iman
yaitu mengajarkan tentang keluarga untuk mengenal Allah SWT, dan keesaan
Allah swt, didalam berkeluarga orang tua terutama sekali yang mengajarkannnya
karna sekolah yang paling pertama untuk anak-anknya yaitu kedua orang tuanya
didalam mendidik anak hendakalh orang tua yang bersifat arif dan bijkasana
dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Tugas lainnya adalah
memberi contoh yang baik, menasehati, membimbing, serta mengontrol sehingga
anak berkembang sesuai dengan ajaran agama

          
           
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan”.(At-Tahrim :6).97
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Menurut buya hamka didalam kitab tafsirnya Wahai orang-orang yang
beriman! Peliharalah diri-diri kamu dan keluarga-keluarga kamu dari api neraka.
Dipangkal ayat ini jelas bahwa semata-mata mengakui beriman saja belum cukup.
Iman mestilah dipelihara dan dipupuk, terutama sekali dengan dasar iman
hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api
neraka.Itulah yang diperingatkan kepada orang yang beriman, bahwa mengakui
beriman saja tidaklah cukup kalau tidak memilihara diri janganlah sampai esok
masuk ke dalam neraka yang sangat panas dan siksa yang sangat besar itu, disertai
jadi penyala dari api neraka.
Dari rumah tangga itulah dimulai menanamkan Iman dan memupuk Islam
karena dari rumah tangga itulah akan terbentuk ummat. Dan dalam ummat itulah
akan tegak masyarakat Islam. Masyarakat ialah suatu masyarakat yang yang
bersamaan pandangan hidup, bersamaan pernilaian terhadap alam.
Oleh sebab itu maka seseorang yang beriman tidak bolehlah pasip, artinya
berdiam diri menunggu-nunggu saja, nabi sudah menjelaskan tanggung jawab
dalam menegakkan Iman menurut Hadis Shahih yang dirawikan oleh Bukhari dan
Muslim. Yang mula-mula sekali di peringatkan ialah supaya memelihara diri
sendiri lebih dahulu supaya jangan masuk neraka. Setelah itu memelihara seluruh
isi rumah tangga.98
Sedangkan Ibn kastir menjelaskan dalam tafsirnya “Peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka.” Mujahid mengatakan: “ Bertaqwalah kepada
Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertaqwa kepada Allah.”
Sedangkan Qatadah mengemukakan: Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka
bernuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepadanya. Dan
hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan
mereka untu menjalankannya, serta membantu mereka dala menjalankannya. Jika
engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah
mereka.
Demikian itu pula yang dikemukakan oleh adh-Dhahhak dan Muqatil bin
Hayyan, di mana mereka mengatakan: “ setiap muslim berkewajiban
98
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menjaga keluarga nya, termasuk kerabat dak budaknya, berbagai hal dan
berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Ta‟ala kepada mereka
dan apa yang dilarangnya.99
Dan juga Menurut Quraish Shihab dalam Tafsirnya Dalam suasana
peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi saw seperti diuraikan oleh ayat-ayat
yang lalu, yang diatas memberi tuntunan kepada kaum berimanbahwa : Hai
orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani
Nabi dan pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh yang
berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik
mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadika
berhala-berhala.
Ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus
bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum
pria (Ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka, ayat ni tertuju
kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa
(misalnya ayat yang memerintahakn berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan
perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak
dan juga pasangan masing-masing sebagai mana masing-masing bertanggung
jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan
satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh
hubungan yang harmonis.100
2. Tanggung Jawab
Dalam sebuah keluarga haruslah ada rasa tanggung jawab sesuai dengan
peran mereka masing-masing. Seorang suami atau ayah sebagai kepala keluarga
bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya baik itu nafkah lahir maupun
nafkah batin. Seoarang istri atau ibu bertanggung jawab penuh dalam mengelola
keperluan rumah tangga dan mendidik anak, karena pendidikan pertama kali akan
mereka dapatkan dari ibu mereka. Sebagai mana diterangkan dalam Al-Qur‟an :
99
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48

          
            
           

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu
Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” ( At-Thalaq : 6).101
Menurut Tafsir Ibn Katsir “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu
bertempat tinggal.” Maksudnya yaitu di sisi kalian “menurut kemampuanmu.” Ibn
Abbas, Muajahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: “Yakni, kesanggupan
kalian.” Sampai Qatadah mengemukakan “kalaupun engkau tidak mendapatkan
tempat kecuali disamping rumahmu, maka tempatkanlah disana”
“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka.” Muqatil bin Hayyan mengatakan: “menakutinya agar dia mau
memberikan tebusan dengan apa yang dimilikinya atau agar keluar dari
rumahnya.”102
Dalam Ayat ini Hamka menjelaskan kewajiban bagi seorang suami
menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana si suami bertempat, menurut
ukuran hidup si suami itu sendiri. Meskipun si istri anak orang kaya-raya, sedang
si suami tidak sekaya mertua atau istrinya, dia pun hanya berkewajiban
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menyediakan menurut ukuran

hidupnya juga. Sebagai mana pepatah orang

melayu;”sepanjang tubuh sepanjang baying-baying.”103
Dan juga Rasa tanggung jawab bukan hanya dibebankan kepada orang tua
saja, tapi berlaku bagi seluruh anggota keluarga termasuk anak. Ini bukan berarti
untuk memberatkan, akan tetapi untuk melatih agar anak terhindar dari sikap lepas
tangan atau tidak bersifat sportif Memiliki sikap tanggung jawab akan membuat
seseorang berhati-hati dalam berbuat, karena semua perbuatan tersebut, tentunya
akan memiliki konsekuensinya. Bila perbuatan itu benar maka tidak perlu takut
untuk dikerjakan, namun bila perbuatan tersebut salah, maka harus dihindari, agar
tidak membawa resiko bagi diri sendiri dan orang lain.
3. Memiliki sifat saling memaafkan
Memnita maaf lebih mudah daripada memaafkan, begitulah ungkapan
yang sering kita dengar dari ahli bijak. Karena manusia memiliki sifat lupa dan
salah, maka pada saat berbuat salah akan lebih mudah mengakui dan meminta
maaf dibandingkan dengan orang yang dirugikan kemudian dengan lapang dada
memaafkan kesalahan orang tersebut
Dalam rumah tangga, sikap saling memaapkan dan lapang dada sangat
dibutuhkan, karena dengan dua sikap ini akan hilang perasaan marah, sakit hati,
kebencian dan lain sebagainya. Sebagai mana Allah swt berfirman ;

          
   
“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS.
Al-Imran : 134)
Buya Hamka menjelaskan dalam Tafsirnya Al-Azhar yaitu tentang
tingkatan-tingkatan ketaqwaan seorang Mu‟min yang pertama mereka pemurah ,
baik dalam waktu senang atau dalam waktu susah. Artinya kaya ataupun miskin
103
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berjiwa dermawan. Naik setingkat lagi, yaitu pandai menahan marah. Tetapi
bukan tidak ada marah. Karena orang yang tidak ada rasa marahnya melihat yang
salah, adalah orang yang tidak berperasaan. Yang dikehendaki disini, ialah
kesanggupan mengendalikan diri ketika marah. Ini adalah tingkat dasar.
Kemudian naik setingkat lagi yaitu memberi maaf. Kemudia naik ketingkat yang
di atas sekali, menahan marah,memberi maaf yang diiringi dengan berbuat baik,
khususnya kepaad orang yang nyaris dimarahi dan di maafkan. Ini benar-benar
jiwa yang terlatih dengan taqwa.104
Di dalam menuju hidup yang demikian itu tentu kita mafhum, bahwa kita
sebagai manusia tidak juga luput dari dari kesalahan. Namun Tuhan tidaklah
menutup rahmatnya bagi orang yang lalai dan alpa
Sedangkan Menurut Quraish Sihab Seorang yang memaafkan orang lain,
adalah yang menghapus bekas luka hatinya akibat kesalahan yang dilakukan
orang lain terhadapnya. Kalau dalam peringkat pertama di atas, yang
bersangkutan baru sampai pada tahap menahan amarah, kendati bekas-bekasbekas luka itu masih memenuhi hatinya, maka pada tahapan ini yang
bersangkutan telah menghapus bekas-bekas luka itu. Kini, seakan-akan tidak
pernah terjadi satu kesalahan, atau suatu apapun. Namun, karena pada tahap ini,
seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu, maka boleh jadi juga tidak terjalin
hubungan. Untuk mencapai tingkat ketiga Allah mengingatkan bahwa yang
disukainya adalah orang-orang yang berbuat kebajikan, yakni bukan sekedar
menahan amarah, atau memaafkan tetapi justru berbuat baik kepada yang pernah
melakukan kesalahan.105
Dan juga Didalam kitab tafsir Ibn Katsir yaitu “orang-orang yang infakkan
hartanya pada malam dan siang hari, secara rahasia maupun terang-terangan”,
maksudnya yaitu mereka tidak disbukkan oleh sesuatu apapun untuk berbuat taat
kepada Allah SWT, berinfak dijalannya dan juga berbuat baik dengan segala
macam kebajiakan, baik kepada kerabat maupun kepada yang lainnya.
104
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“Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan
orang”, maksudnya yaitu jika mereka marah, maka mereka menahannya, yakni
menutupinya dan tidak melampiaskannya. Selain itu mereka pun memberikan
map kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya.106

4. Ketenangan dalam keluarga
Kriteria keluarga sakinah yang selanjutnya yaitu ketenangan, didalam
hidup dalam berkeluarga tidak dikatakan bahagia jika dalam kehidupan keluarga
tidak merasa tenang dan tentram baik dari segi lahiriah maupun batiniah.
Sebagaimana Allah SWT berfirman :

           
         
“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.” (QS.Ar-Rum :21).107
Menurut buya Hamka dalam Tafsirnya “Agar tentramlah kamu
kepadanya”. Artinya akan gelisalah hidup kalau hanya seorang diri karena
kesepian, terpencil tidak berteman. Namun si laki-laki mencari-cari si perempuan
sampai dapat dan si perempuan menunggu laki-laki sampai datang. Maka hidup
pun di padukanlah jadi satu. Karena hanya dengan perpaduan jadi satu itulah akan
dapat pembiakan manusia. “dan dijadikan di antara kamu cinta dan kasih
sayang.”
Tentang mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang yang tersebut
dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa mawaddah yang kita artikan
dengan cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan
106
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seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah Thabi‟at atau
kewajaran dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan
yang sehat,

senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan

menumpahkan kasih yang disertai kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat
kepuasan bersetubuh, bertambah termaterailah mawaddah atau cinta kedua belah
pihak. Oleh sebab itu maka tidak ada salahnya dalam pandangan ajaran Islam jika
kedua belah pihak suami istri membersihkan badan, bersolek, berharum-harum,
wangi-wangian, hingga kasih mesra mawaddah itu bertambah mendalam kedua
bela pihak.108
Cinta dan kasih sayang akan sendirinya tumbuh. Pertama sebab positif
selalu ingin menemui negative, jantan mencari betina dan laki-laki mnecari
perempuan. Segala sesuatu mencari timbalannya. Dan yang demikian tidaklah
akan terjadi atau membawa hasil yang dimaksudkan, yaitu perkembangan biak,
kalau tidak dari yang sejenis, orang yang mendapat sakit syahwat setubuh yang
keterlaluan (sex manic) bisa saja menyetubuhi binatang, misalnya kuda atau sapi.
Namun dari persetubuhan itu tidaklah akan menghasilkan anak. Di satu
penyelidikan “seorang perempuan manusia dengan gorilla atau monyet besar,
mereka dapat bersetubuh dengan puas, tetapi tidak menghasilkan anak. Itulah
hikmah maknanya daripada “kamu sendiri dijadikan akan istri-istri kamu”.
Sedangkan Menurut Quraish Shihab didalam kitab tafsirnya Dan diantara
tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk kamu secara khusus
pasang-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu
tenang dan tentram serta cendrung kepadanya yakni kepada masing-masing
pasangan itu, dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmah
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kamu yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.
Kata  تسكنواterambil dari kata  سكهyaitu diam, tenang setelah sebelumnya
goncang dan sibuk. Dari sisni, rumah dinamai sakan karena dia tempat
memperoleh ketenangan setelah seblumnya si penghuni sibuk diluar rumah.
108
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Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin pria atau wanita,
jantan atau betina dilengkapi Allah dengan alat kelaminn, yang tidak dapat
berpungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksintensi
makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan
pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk
menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingun mempertahankan
eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluru seksual.
Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini,
dari hari kehari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa
gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika
penggabungannya dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi, karena
itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan
gejolak jiwa itu merada dan masing-masing memperoleh ketenangan.109
Dan juga Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya yaitu dia yang
menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis
kalian sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya
Selain pada ayat yang diatas juga dijelaskan pada ayat yang lain
menjelaskan tentang ketenangan dan ketentraman yaitu :

            
            
     
“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
terraasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-A‟raf : 189)
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Yaitu Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam.
Seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan
wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan,
niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan di antara berbagai
pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidak senangan
seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian, di antara
rahmatnya kepada manusia adalah menjadikan pasang-pasangan mereka dari
jenis mereka-mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang
diantara mereka. Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita
adakalnya di karenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya
seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara
keduanya.110
5. Mu’asyarah Bil Ma’ruf
Di dalam sebuah keluarga harusnya terdapat mu‟asyarah bil ma‟ruf. Di
antara bentuk perlakuan yang baik adalah melapangkan nafkah, meminta pendapat
dalam urusan rumah tangga, menutup aib istri, menjaga penampilan, dan
membantu tugas-tugas istri dirumah.111
Salah satu hikmah Allah mewajibkan seorang suami bermu‟asyarah bil
ma‟ruf kepada istrinya adalah agar pasangan suami istri itu mendapatkan
kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Karen itu,”Mu‟asyarah bil ma‟ruf”
sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan
kebaikan dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah.
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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah
dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa‟ :19).112
“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.” Di dalam ayat tersebut
Ma‟ruf, kita artikan sepatutnya (yang patut). Yaitu pergaulan yang diakui baik dan
patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya.
Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan santun, yang menjadi suri teladan
kepada orang kiri kanan. Agama tidaklah memberi perincian bagaimana coraknya
pergaulan yang patut dan ma‟ruf itu. Itu diserahkan kepadacsinar iman yang ada
dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula kepada kebiasaan di tiap-tiap negeri
dan di tiap-tiap masa. Sebab yang ma‟ruf itu sudah boleh dihubungkan dengan
pendapat umum.
Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini berkata: “Pergaulan yang
ma‟ruf ialah bahwa engkau pakai dihadapan istrimu itu pakaian yang bersih,
bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki. Menurut riwayat Ibnu
Mundzir dari Ikrimah, tafsir-tafsir bergaul dengan ma‟ruf itu, ialah pergaulilah
mereka dengan persahabatan yang baik, sediakan pakaiannya dengan rezkinya
yang patut.
Berkenaan dengan penafsiran Ibnu Abbas tadi, teringatlah kita akan
perbuatan Nabi kita yang dapat menyenangkan istrinya. Beliau mempunyai
sebuah kotak kecil untuk menyimpan sisir beliau, sikat gigi (siwak) dan minyak
wangi. Rambut beliau selalu harum, sehingga lantaran itu semuanya suasana Nabi
dengan istrinya selalu gembira. Beliau benci kepada orang yang kotor, yang
kainnya jarang dicuci.
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Untuk ini semua sebagai mana Rasulullah SAW bersabda artinya: “yang
sebaik-baik kamu ialah orang yang baik tehadap ahlinya (iatrinya). Dan aku
adalah seorang yang baik terhadap ahliku.”
Dan juga firman Allah yang sering kita bacakan sehari-hari, yaitu doa
hamba-hamba Allah yang Rahman di dalam pergaulannya dengan anak istrinya
yaitu :

          
  
“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada
Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami),
dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan
: 74).113
Penawar mata : Di minangkabau disebut orang pamenan mato, obat jerih
pelerai demam, sidingin tampal di kepala. Melihat istri yang taat hatipun senang.
Melihat yang memenuhi harapan, kesusahan ayah terobat. Itulah kekayaan yang
sejati.114
Dalam tafsir Al-Misbah di jelaskan, “Wahai orang-orang yang beriman,
tidak halal,” yakni tidak dibenarkan dengan alasan apapun bagi kamu berlaku
seperti kelakuan orang-orang yang tidak beriman yang mempusakai harta atau diri
wanita dengan jalan paksa, yakni dengan memaksa mereka, atau dalam keadaan
mereka terpaksa oleh satu dan lain sebab. Dan bergaullah degan mereka secara
makruf, yakni patut, bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepadanya.
Jika kamu masih cinta kepadanya, asah dan asuhlah cinta itu, tetapi jika
kamu tidak lagi menyukai mereka, maka bersabarlah dan jangan cepat-cepat
menceraikannya, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, termasuk tidak
menyukai pasanganmu dalam beberapa sifat padahal Allah menjadikan padanya,
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yakni pada apa yang tidak kamu sukai itu atau pada diri pasanganmu itu sifat-sifat
lain yang merupajkan kebaikan yang banyak.
Dan bergaullah dengan mereka secara makruf,

ada ulama yang

memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai
maupun tidak. Kata Ma‟ruf yang mereka pahami mencakup tidak mengganggu,
tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik
kepadanya. Asy-Sya‟rawi memiliki pandangan lain. Dia menjadikan perintah di
atas tertuju kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Ulama mesir
yang meninggal pada tahun 1999 membedakan antara mawaddah yang seharusnya
menghiasi hubungan suami istri dengan ma‟ruf yang diperintahkan di sini. AlMawaddah menurutnya adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang
bersamanya serta bergembira dengan kehadirannya, sedang ma‟ruf tidak harus
demikian. Mawaddah pastilah disertai dengan cinta, sedang ma‟ruf tidak
mengharuskan adanya cinta.115
Dan juga menurut Ibnu katsir dalam kitab tafsirnya :”Dan gaulilah mereka
dengan cara yang ma‟ruf” perhaluslah kata-katamu dan perindahlah perilaku dan
sikapmu sesuai kemampuanmu. Sebagaimana engkau menyenangi hal itu darinya,
maka lakukanlah yang serupa untuknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

       
“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah : 228).116
Dan juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Sebaik-baik kalian
adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang
yang paling berbuat baik kepada keluargaku.”
Diantara akhlak-akhlak Rasulullah SAW baik dalam pergaulan, selalu
berseri, bersenda gurau dengan keluarganya, lemah lembut kepada mereka,
memberikan keluasan nafkah, bercanda dengan istri-istri beliau sampai-sampai
115
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dengan „Aisyah Ummul Mukminin dengan penuh kecintaan. Dalam hal ini,
„Aisyah berkata, Rasulullah SAW berlomba denganku, lalu aku memenangkannya
dan disaat itu badanku belum gemuk. Kemudian aku berlomba dengannya dan
beliaupun mengalahkanku disaat badanku mulai gemuk. Beliau pun bersabda ini
adalah untuk (kekalahan) yang lalu.
Beliau menghimpun istri-istrinya setiap malam dirumah dimana beliau
menginap, kadang-kadang beliau makan malam bersamanya mereka kemudian
masing-masing kembali kerumahnya. Beliau tidur bersama salah seorang istrinya
dengan satu pakaian dalam (tidur), yaitu beliau melepaskan dari kedua pundaknya
dan tidur dengan memakai kain. Jikja beliau selsai salat isya. Beliau masuk rumah
lalu berbincang-bincang dengan keluarganya sesaat sebelum tidur, menghibur
mereka dengan hal itu. Allah SWT berfirman :

        
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat
dan Dia banyak menyebut Allah.”( QS.Al-Ahzab : 21).117

            
“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak.(QS. An-Nisa‟ : 19).118
Artinya boleh jadi kesabaran kalian dalam mempertahankan mereka dalam
keadaan tidak menyukainya, mengandung banyak kebaikan bagi kalian di dunia
dan di akhirat. Sebagai mana yang dikatakan oleh inu Abbas tentang ayat ini,
yaitu bersabar dengannya, lalu di beri karunia anak darinya. Lalu pada diri anak
itu terkandung banyak kebaikan.119
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Analisis beriman dan bertaqwa kepada Allah swt adalah hal yang wajib bagi
kita, setiap melakuakn perbuatan yang ingin bernilai pahala disisi Allah swt maka
diawali dengan iman, begitu juga dengan pernikahan, maka hendak lah kita
mengharap pahala dari Allah SWT, Sehingga tercapai lah keluarga yang
diinginkan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, di samping
itu juga suami harus bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anaknya dan
mengajarkannya tentang hal-hal yang baik yaitu selalu mangajak hal yang baik
yang diridhai Allah SWT.
Dan juga saling memaafkan mudah untuk memminta maaf dan memberi maaf,
bersikap ramah dalam lingkungan sekitar. Dan juga Dalam hidup berumah tangga
kita harus berlaku baik, yaitu Ma‟asyirah Bil-Ma‟ruf sehingga tecapainya
keluarga sakinah itu, jika ada permasalahan dalam rumah tangga lebih baiknya
bicarakan baik-baik sehingga tidak terjadi yang tidak diinginkan, bermusyawarah
dengan hati yang tentram.

B. Faktor Terwujudnya Keluarga Sakinah menurut para mufassir
Keluarga sakinah adalah merupakan dambaan bagi semua kalangan
masyarakat bahkan pemerintah pun memberikan dukungan dalam pembentukan
keluarga sakinah ini dengan melalui Departemen Agama sampai ditingkat yang
paling rendah seperti KUA, dengan juklak dan juknis pembentukan keluarga
sakinah. Tiap-tiap orang mencita-cita untuk membangun keluarga sakinah, yakni
selain dapat menciptakan suasana yang mesra
Dalam rangka untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah membutuhkan adanya kerja sama dari seluruh anggota
keluarga, dan tidak hanya dibebankan kepada salah satu anggota keluarga saja,
seperti suami atau istri saja, bahkan mertua, anak menantu dan sanak kerabat juga
ikut membantu untuk menciptkan sebuah keluarga yang sakinah.120
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Untuk mewujudkan sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ini
berlaku bagi setiap anggota keluarga. Adapun faktor-faktor untuk mewujudkan
sebuah keluarga sakinah yaitu :
1. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami
Diantara hak suami pada istri adalah istri patuh kepadanya selama tidak
disuruh bermaksiat, menjaga kehormatan diri dan menjaga hartanya, tidak
melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti bermuka masam dan
berpenampilan buruk didepannya.
Aisyah Radiyaallahu Anha berkata,”Aku bertanya kepada Rasulullah
SAW,‟siapakah orang yang paling besar haknya terhadap istri ?‟Beliau
bersabda,‟Suaminy.‟Aku bertanya lagi,‟Lalu, siapakah orang yang paling besar
haknya pada suami?‟ Beliau bersabda, „Ibunya‟‟‟ (HR. Al-Hakim)
Dan juga Rasulullah SAW menegaskan tentang hak suami pada istri
sebagaiman beliau bersabda, “Sekiranya aku memerintahkan seseorang bersujud
pada orang lain, aku pasti memerintahkan seorang istri bersujud pada suaminya
karena besarnya hak suami padanya (HR. Abu Dawud dan At-Tirmizi)
Dan juga Allah SWT mendeskripsikan istri yang salehah sebagaiman
firmannya :

          
           
      
            
 
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
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memelihara diri.121 ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah
memelihara (mereka)122. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya123
Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya124. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha besar.” (An-Nisa‟:34).125
Buya Hamka menjelaskan dalam Tafsirnya “Laki-laki adalah pemimpin
atas perempuan-perempuan,lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka
atas yang sebahagian” Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah
mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai
perempuan kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah
kenyataan . tidakpun ada perintah, namun kenyatannya memang laki-lakilah yang
meminpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan
memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan
kenyataan hidup manusia karena laki-laki dberi kelebihan diatas mereka.
Betapapun modern rumah tangga, namun keputusan terakhir tetap pada
laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan
sama kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan itu, menurut kejadian jasmani dan
rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki.126
Sedangkan Menurut Quraish Shihab didalam tafsir nya Al-Misbah yaitu
para lelaki atau suami adalah qawwamun, pemimpin dan penanggung jawab atas
para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian
yang lain dan Karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah
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menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup
untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu maka wanita yang salaeh, ialah yang taat
kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama
dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak
mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu ia juga memilihara diri, hakhak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah
telah memilihara mereka. Pemiliharaan Allah, terhadap para istri antara lain dalam
bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir
dari kepercayan suami terhadap istrinya.127
Dan juga Menurut Ibn Katsir dalam Tafsirnya kaum laki-laki itu adalah
pemmpin bagi kaum wanita yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam
arti pemimpin, kepala, hakim, dan pendidikan wanita, jika ia menyimpang, oleh
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang
lain (wanita). Yaitu karena laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki lebih
baik daripada wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk laki-laki.
Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka, yang
berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah
kepada mereka dalam Al-Qur‟an dan Sunnah nabi. Maka laki-laki lebih utama
dari wanita dalam hal jiwanya dan laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan
sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita.Ali bin Abi Thalhah dari
Ibn Abbas tentang Ar-Rijalu Qawwamuna „Alannisa kaum laki-laki itu adalah
pemimpin bagi kaum wanita. Yaitu, pemimpin-pemimpin atas wanitayang harus
ditaati sesuai perintah Allah untuk menta‟atinya. Dan keta‟atan padanya adalah
berbuat baik terhadap keluarganya dan memilihara hartanya.128
Menurut imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mereka para lelaki memberikan
nafkah pada perempuan; juga karena mereka adalah para penguasa, pemimpin dan
orang yang (dibebankan) berperang, dan hal itu semua tidak dibebankan kepada
127
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perempuan. Ayat ini menunjukkan agar lelaki mendidik istri mereka, jika mereka
para istri menjaga hak-hak suami, dan tidak boleh bagi suami berbuat buruk dalam
menggauli istrinya. Kepemimpinan lelaki atas perempuan dalam batasan ini, yaitu
dia mengatur dan mendidik istrinya menahannya didalam rumah, mencegahnya
untuk membuka aurat, wajib seoarang istri taat kepada suaminya dan menerima
perintahnya, selama bukan kemaksiatan, hal itu karena alasan keutamaan lelaki,
memberi nafkah, kecerdasan, kekuatan dalam berjihad, masalah waris, dan amar
ma‟ruf nahi mungkar.129
Sebagai imbalannya, suami berhak mendapatkan penghormatan dan
kepatuhan dari istri, meskipun dalam hal-hal yang sepele jika sang istri menolak,
maka haknya untuk mendapatkan nafkah dan perlakuan yang adil telah hilang.
Salah satu bentuk penghormatan adalah memanggil suami dengan panggilan yang
disukai suami dan menghindari panggilan yang tidak disukainya.130
Adapun hak suami atas istrinya diantaranya ialah :
a. Menaati Suami
Istri harus smenaati suami perintah suami selama perintah itu dalam halhal yang dibolehkan sayariat. Sebaliknya, ia tidak boleh menaatinya, bila perintahperintah suami mengandung unsur maksiat kepada Allah. Sebab tidak ada
ketaatan seseorang dalam rangka maksiat kepada Allah Sang Khaliq.131
Suatu ketika datanglah seorang perempuan menghadap Nabi SAW yang
telah menikahkan anak gadisnya denga seseorang. Sedang rambut anak gadisnya
banyak yang rontok. Maka perempuan tadi berkata kepada Rasul,”Suaminya
menyuruh saya untuk menyambung rambutnya.” Maka Rasulullah SAW
bersabda,”jangan,

sebab

Allah

melaknati

perempuan-perempuan

yang

menyambung rambutnya.
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Imam Bukhari menuliskan bab khusus dalam masalah ini, yang diberi
nama : „Bab istri tidak boleh menaati suami dalam kemaksiatan‟ bab ini tertulis
dalam kitab (An-Niakah)
Dalam Al-Qur‟an disebutkan juga sebagai mana Allah berfirman :

        
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan
untuk menyusahkannya. (QS An-Nisa: 34).
Menurut tafsir ibn katsir yaitu jika istri mentaati suaminya dalam semua
kehendak yang di bolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain
setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya.132
b. Tidak durhaka kepada suami
Rasulullah saw telah memberikan peringatan kepada kaum wanita yang
menyalahi pada suaminya dalam sabdanya yang artinya :
Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ketempat tidurnya tetapi ia tidak
mau datang, suami semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat
kepadanya sampai pagi. (HR. Muttaeaq Alaihi)
Rasulullah SAW juga menjelaskan mayaoritas sesuatu yang memasukkan
wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya
(tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu bahwa
Rasulullah SAW bersabda : Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayaritas
penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa
berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari
engkau ia berkata: “Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali.”133
c. Melayani suami ketika dirumah
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Istri wajib melayani suami, mengasuh anak-anak, serta mengatur dan
mengelola urusan kerumah tanggaan sebaik mungkin mulai dari memasak,
mengatur dan membersihkan rumah, dan lain-lain. Ia harus melayani suami
dengan sebagaimana ada di masyarakatnya. Sifat dan kualitas pelayanan ini tentu
berbeda sesuai kondisi. Pelayanan yang diberikan istri di pedalam (badui), tentu
tidak sama dengan istri yang tinggal diperkotaan. Pelayanan istri yang berfisik
tentu tidak sama dengan yang lemah. Dan itulah pendapat yang benar menurut
ulama.
Istri yang mukminah hendaklah mengambil keteladanna dari kisah
Fatimah binti Muhammad Saw (Sayyidah para wanita penghuni surga), putri dari
Rasul penutup. Ia sendiri yang melayani suami, sehingga kulit telapak tangannya
terkilir menumbuk gandum. Ia memasaknya sendiri hingga menjadi roti.
Teladan lain dicontohkan oleh istri bapak para Nabi, Ibrahim Alaihi
ssalam. Suatu ketika ia datang pada istrinya dengan membawa sejumlah tamu dan
anak sapi gemuk agar dimasak. Benar, ia kemudian memasak dan menghidangkan
daging tersebut kepada tamu-tamunya. Mereka adalah para malaikat Allah ArRahman, sehingga tidak memakannya. Allah berfirman :

          
             
     
“Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim
(Yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (ingatlah) ketika mereka masuk
ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun
(kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal."Maka Dia pergi dengan diamdiam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi
gemuk.lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan
anda makan."(Adz-Dzuriyat :24-27).134
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Yang sungguh mengherankan saat ini adalah laki-laki yang menikahi
perempuan kemudia ia mendapatkan istrinya hanya bisa menyebut nama-nama
restoran, bahkan memasak telor aja ia tidak bisa. Boleh saja, si suami
mendatangkan orang lain (pembantu) guna membantu istrinya dalam hal-hal
demikian jika secara materi memungkinkan untuk itu.
Sebagaimana dijelaskan, bahwa istri wajib melayani suami. Hal ini bukan
berarti suami tidak dianjurkan membantu urusan istrinya, jikia memungkinkan
baik waktu ataupun tenangnya, bahkan hal ini merupakan bentuk „pergaulan yang
baik‟ antara suami istri.135
2. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami atas istri
Istri memiliki hak yang berkaitan dengan masalah, harta, yati mahar dan
nafkah, dan hak yang tidak berkaitan dengan masalah harta, yaitu diperlakukan
dengan baik dan adil.Kita telah mengetahui bahwa mahar adalah hak istri yang
ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah, dan dala haidis Shahih dijelasakan
Rasulullah SAW bersabda tidak membolehkan pernikahan tanpamahar.
Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri dalam hal makanan tempat
tinggal, pembantu, dan obat-obatan meskipun sang istri itu kaya. Sebagai mana
dijelaskan didalam Al-Qur‟an :

           
            
           
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka
135
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perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq :
6).136
Menurut Tafsir Ibn Katsir “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu
bertempat tinggal.” Maksudnya yaitu di sisi kalian “menurut kemampuanmu.” Ibn
Abbas, Muajahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: “Yakni, kesanggupan
kalian.” Sampai Qatadah mengemukakan “kalaupun engkau tidak mendapatkan
tempat kecuali disamping rumahmu, maka tempatkanlah disana”
“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka.” Muqatil bin Hayyan mengatakan: “menakutinya agar dia mau
memberikan tebusan dengan apa yang dimilikinya atau agar keluar dari
rumahnya.”137
Adapun hak-hak istri atas suaminya yaitu :
Berikut ini ada beberapa hak istri atas suami. Namun, ketahuilah wahai
istri salehah, hendaknya engkau menerima kekurangan suami dalam memenuhi
hak-hak mereka. Kemudian, hendaklah menutupi kekurangan suami dengan
bersungguh sungguh dalam mengabdikan diri karena dengan demikian kehidupan
rumah tangga yang harmonis akan kekal dan abadi.
a. Memperlakukan istri dengan cara yang baik

            
          
           
 
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa138 dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
136
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hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.139
dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai
sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(QS. AnNisa‟ : 19).140
Adapun maksud ayat diatas, yaitu memberi makan apabila dia juga makan,
dan memberi pakaian apabila dia berpakaian. Mendidiknya, jika takut dia akan
durhaka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam mendidik
istri, yaitu dengan cara menasehatinya dengan nasihat yang baik tanpa mencela
dan menghina maupun menjelek-jelekkannya. Apabila dia (istri) telah kembali
taat maka berhentilah, tetapi jika tidak maka pisahlah dia ditempat tidur. Apabila
dia masih tetap pada kedurhakaannya maka pukullah dia pada selain muka dengan
pukulan yang tidak melukai.141
Kewajiban pertama suami pada istrinya adalah menghormati, berprilaku
dan bergaul dengan baik, memberikan hal-hal yang menyenangkan istri
semampunya, menanggung dan bersabar atas keburukan yang ada pada istri dan
perlakuan lembut suami pada istri adalah salah satu bukti akhlak yang mulia dan
iman yang kuat.
Menghormati istri adalah bukti kematangan seorang suami, sedangkan
menghina istri adalah bukti kehinaan dan kerendahan dirinya. Rasulullah SAW
bersabda,”Takkan memuliakan istri kecuali orang yang mulia, dan takkan
menghina istri kecuali orang yang hina”.
Salah satu cara memuliakan istri adalah bergurau dan bercanda dengan
istri. Rasulullah SAW senang bergurau dengan Aisyah Radiyallahu A‟nha dan
berlari didepannya. Aisyah berkata,” Rasulullah berlari didepanku, lalu aku dapat
berlari mengejarnya. Setelah aku bertambah gemuk, dan aku berlari didepan
anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh
dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau
tidak dibolehkan kawin lagi
139
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beliau,

beliau

dapat

mengejar

aku.”

Rasulullah

kedudukannya satu-satu.”(HR.Ahmad dan Abu Dawud).

bersabda,”Sekarang,

142

b. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya
Memberi nafkah adalah kewajiban suami, meskipun si istri kaya. Ia wajib
mencukupi kebutuhan makan dan sandangnya dengan tidak berlebihan atau terlalu
kikir. Hal ini tentu disesuaikan dengan kadar kemampuannya, didalan Al-Qur‟an
sudah dijelaskan :

               
            
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta
yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(QS.Ath-Thalaq:7).143
Ayat diatas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusuan dan
sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa :
hendaklah yang lapang yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi
nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan
dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki
pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezkinya
yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu
dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak drestui Allah. Allah tidak
memikulkan beban kepada seorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan
kepadanya. Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan
pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah
semua pihak selalu optimis dan mengharapkan kiranya Allah memberikan
142
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kelapangan karena Allah biasanya akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan.
Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali
kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat
atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur‟an dan Sunah dengan U‟ruf yang tentu
saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta
waktu dan waktu yang lain.144
3. Bersabar terhadap kekurangan pasangannya dan bersyukur atas
kelebihannya
Dalam kehidupan bahtera rumah tangga tidaklah selamanya berjalan
dengan mulus, suatu saat bertemu dengan berbagai macam Kendala, rintangan,
cobaan dan musibah yang menimpa pada sang istri maupun suami. Maka demi
menjaga keutuhan cinta kasih, kebahagian didalam rumah tangga, maka dilkala
menghadapi suatui cobaan atau musibah seorang suami yang salih dan istri yang
shalihah harus tetap dapat menahan diri, bersabar tetap teguh hati tetap berada
didalam lingkungan ketentuan Allah.
Setelah rasa sabar dan usaha yang semaksimal mungkin telah dilalui maka
langkah selanjutnya adalah diserahkan semua urusan kepada dzat yang maha
menciptakan alam semesta ini. Karena boleh jadi Allah memberikan kekurangan
tersebut adalah sengaja untuk menguji sejauh mana tingkat kesabaran dan
keimanan seseorang. Dan hendaklah tetap berusaha membalas kekurangannya
dengan kebaikan kebaikan yang kita miliki. Dan Allah SWT selalu menyertai
orang-orang yang sabar. Sebagai mana dijelaskan didalam Al-Qur‟an:
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“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai
sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
Menurut buya HAMKA dalam Tafsirny menjelaskan “Pergaulilah mereka
dengan cara yang patut.” Di dalam ayat tersebut Ma‟ruf, kita artikan sepatutnya
(yang patut). Yaitu pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum,
tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan
yang bersopan santun, yang menjadi suri teladan kepada orang kiri kanan. Agama
tidaklah memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan ma‟ruf
itu. Itu diserahkan kepada sinar iman yang ada dalam dada kita sendiri, dan
bergantung pula kepada kebiasaan di tiap-tiap negeri dan di tiap-tiap masa. Sebab
yang ma‟ruf itu sudah boleh dihubungkan dengan pendapat umum.145
Maksudnuya yaitu “dengan cara yang makruf” di dalam firman Allah
SWT adalah diperuntukkan bagi suami istri. Maksudnya Adalah, baik suami
maupun istri dalam menuntut keseimbangan harus dilakukan dengan cara yang
baik menurut pandangan syari‟at. Mereka berdua harus bersopan santun, saling
berkata baik, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, bahkan pada
masalah berdandan. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang makruf.146
4. Saling menerima
Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, setiap keluarga tentunya
mengharapakan kehidupan yang baik, layak sejahtera dan bahagia. Salah satu
faktor yang terpenting adalah terpenuhinya sandang, pangan dan papan yang layak
dan baik. Namun tidak semua keluarga dapat memenuhi hal tersebut dengan baik
disebabkan faktor pendidikan, keterampilan modal dan lain sebagainya.
Ketika hal ini muncul, maka setiap anggota keluarga dituntut untuk tidak
saling tuding dan saling menyalahkan, akan tetapi berupayalah untuk tetap
bersabar, menerima dengan lapang dada, ikhlas serta tidak putus asa untuk selalu
berusaha terus mengubah kehidupan menjadi lebih baik.
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Sikap optimis ini hendaklah selalu tertanam dalam sebuah keluarga yang
menghendaki terwujudnya kelurga sakinah, mawaddah dan rahmah. Senantiasa
berusaha, dan bekerja untuk penghidupan yang lebih baik. Allah SWT telah
menganugerahkan kepada manusia daratan dan lautan merupakan sumber rezeki
bagi manusia itu sendiri, dengan ketentuan manusia itu harus berusaha.Sesuai
dengan firman Allah :

          
      
“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan
makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra‟ 70).
Menurut Buya Hamka dalam Tafsirnya Al-Azhar yaitu banyak sekali
kemuliaan yang diberikan kepada Anak Adam, yang terutama ialah dia diberi
akal dan fikiran, diberi khayal untuk memikirkan zaman-Nya yang lampau,
yang sekarang dan zaman depan, dan diberi dia Ilham, Ath-Thabari
mengatakan: “Manusia makan dengan jarinya, tidak mulutnya yang langsung
terceceh ke tana.” Adh-Dahahhak mengatakan: “Manusia pandai berkata-kata
dan membedakan.” Atha‟ mengatkan: “Tegak manusia lurus.” Yaman
mengatakan: “Rupa manusia cantik!”Ath-Tahbari mengatakan: “Manusia
dapat memerinthkan semua makhluk.” “Dan kami beri bereka kendaran dan
dilaut. “Kendaraan di laut sejak dari biduk, sekenar, perahu, bahtera sampai
kepada kapal yang semoderen-moderennya, sebagai yang telah disebutkan di
ayat-ayat yang lalu, alamat sayang Allah kepada manusia. Di darat ada kuda,
da nada kendaraan modern, sampai kepada kendaran di udara “Dan kami beri
rezki dengan yang baik-baik.” Buah-buahan yang lezat, daging yang empuk,
air susu dan maknana yang dimasak. “Dan kami lebihkan lebihkan mereka
daripada kebanyakan makhluk kami, dengan sebenar-benar kelebihan
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Sebenar-benar kelebiahan itu dapat dilihat pada kemajuan hidup manusia,
bertmabah lama bertambah maju, dari gua batu, samapai bertani, menangkap
ikan dan sampai berniaga dari pulau ke pulau, benua ke benua dan sampai
terbang keudara, menelam di laut dan dizaman mutaakhir ini telah mencapai
bulan.147
Sedangkan Menurut Quaraish Shihab dalam kitab Tafsirnya Al-Misbah ayat
ini menjelaskan anugrah yakni karena manusia adalah makhluk unik yang
memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia baik ia taat beragama
taupun tidak . dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataannya dengan
kata Qad, ayat ini menyatakan bahwa dan kami, yakni Allah bersumpah bahwa
sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, dengan bentuk tubu8h yang
bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuandan kami beri
juga mereka kebebasan memilah dan memilih.
Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan dengan aneka alat transport
yang kami ciptakan dan tundukkan bagi mereka, atau yang kami ilhami mereka
pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang
kesemuanya kami ciptakan untuk mereka. Dan kami juga beri mereka rizki dari
yang baik-baik sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk
pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka dan kami lebihkan mereka atas
banyak makhluk dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang
senpurna. Kami lebihkan mereka dari hewan

dengan akal dan daya cipta,

sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab. Kami lebihkan yang taat dari
mereka atas malaikat karena ketaatan malaikat tanpa tantangan.148
Dan juga Menurut Tasfisr Ibnu Katsir yaituAllh SWT memberitahukan
tentang pemuliaan dan penghormatannya terhadap anak cucu Adam, yakni dalam
penciptaan mereka dalam bentuk yang sebaik-baiknyadan paling sempurna.
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Yaitu sesosok makhluk yang dapat berjalan tegak dengan berpijak pada
kedua kakinya dan makan dengan kedua tangannya. Sedangkan makhluk lain dari
berbagai macam binatang berjalan dengan keempat kakinya dan makan dengan
mulutnya. Selain itu Allah swt juga memberikan pendengaran, penglihatan, dan
hati yang dengannya ia dapat memahami, mengambil manfaat, dan membedakan
bnayak hal, mengetahi manfaat dan keistimewaan serta bahayanya dalam urusan
agama dan juga duniawi, dan kami angkut mereka di daratan dengan
menggunakan kendaraan binatang kuda dan keledai. Sedangkan di lautan, kami
angkut dengan menggunakan kapal-kapal besar maupun kecil. Dan kami
karuniakan kepada mereka berbagai macam rizki yang baik-baik berupa tanamtanaman, buah-buahan, dagiang, susu, dan beraneka macam makanan yang
beraneka warna yang sangant lezatjuga pemandangan yang indah, pakaian yang
bagus-bagus dengan baerbagai macam jenis warna dan bentuknya, yang mereka
buat untuk diri mreka sendiri atau mereka ambil dari daerah lain. Dan tel;ah kami
lebihkan mereka atas makhluk lainnya, yaitu hewan dan makhluk lainnya.149
Analisis faktor untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu suami istri
harus saling memahami hak-haknya masing-masing istri harus patuh kepada
suaminya selama tidak melanggar syariat agama dan juga suami istri harus
bersabar atas kekurang pasangan dan bersyukur atas kelebihannya dan jagan
merendahkan satu sama lain, dan selalu bersyukur atas pemberian Allah swt
Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, setiap keluarga tentunya
mengharapakan kehidupan yang baik, layak sejahtera dan bahagia. Salah satu
faktor yang terpenting adalah terpenuhinya sandang, pangan dan papan yang layak
dan baik. Namun tidak semua keluarga dapat memenuhi hal tersebut dengan baik
disebabkan faktor pendidikan, keterampilan modal dan lain sebagainya. Jia tidak
terpenuhi semua itu maka harus bersabar dan menerima apa adanya.

149

Abdullah bin Muhammad, Terjemah Tafsir Ibn Katsir, jilid 4,Cet 1 (Bogor : Pustaka
Imam Syafi‟I 2004).189

75

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian panjang lebar, tentang konsep keluarga
sakinah dalam Al-Qur‟an kajian tafsir tematik, sesuai denga batasan masalah yang
telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari
penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Menjalin keluarga sakinah, tentu menjadi idaman bagi setiap manusia.
Pasalnya, hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan
kenyamanan dalam berumah tangga. Dengan memiliki keluarga yang
sakinah itulah yang menjadi pilihan utama dalam berumah tangga,
keluarga sakinah ini mempunyai beberapa kreteria adapun kreteria
keluarga sakinah yaitu : Beriman, Tanggung Jawab, Saling
memaafkan, dan Mua‟asyarah bil ma‟ruf
2. Dan juga faktor terwujudnya keluarga sakinah yaitu ada beberapa
faktor yang harus dimiliki dalam hidup berumah tangga,sebagai
konsep untuk mewujudkan keluarga sakinah yang pertama suami istri
harus saling memahami hak-hak nya dan juga

saling menerima

kelebihan ataupun kekurangannya
B. Saran-saran
1.

Kepada segenap para kaum muslimin agar selalu mempelajari tentang
ilmu Al-Qur‟an dan tafsir, karna alquran sangat penting bagi
kehidupan kita Al-Qur‟an memmbahas segala hal, sebagian dari
padanya yaitu tentang membina keluarga sakinah dan saya sangant
mengharapkan kembali, untuk masa yang akan datang ada yang
membahs lebih rinci lagi tentang keluarg sakinah sehingga bisa
masyarakat kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehariharinya.
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2. Dan juga kepada para dosen ilmu tafsir khususnya di kampus UIN STS
JAMBI hendaknya memberikan perhatian yang lebih terhadap mata
kuliah ini karena masih banyak mahasiswa belum mengerti tentang
ilmu tafsir .
Berdasarkan hal di atas maka penulis mohon kepada bapak-bapak / ibuibu yang bersangkutan untuk mempertimbangkan dan memakluminya, demi
untuk kemajuan UIN STS JAMBI di masa yang akan datang.
Demikian saran-saran yang dapat penulis kemukakan, semoga ada
manfaatnya bagi kita semua dan semoga itu bernilai ibadah. Disisi Allah Swt
dengan balasan berlipat ganda. Amin Ya Rabbal „Alamin.
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