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ABSTRAK 

Muna, Muzalifatul, 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk 

Keluarga saki>nah Pada Keluarga Penghafal Al-Qur’an Di Desa 

Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag. 

 

Kata Kunci: Keluarga, Penghafal Al-Qur’an, Membentuk Keluarga Sakinah 

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang 

berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, 

damai dan sejahtera. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang 

saki>nah, mawaddah wa rah}mah. Untuk sampai pada tujuan tersebut banyak cara 

yang dapat ditempuh. Bagi penghafal Al-Qur’an yang sudah berkeluarga tentu 

mereka menjadi bertambah kewajibannya, yaitu mengurus keluarga dengan baik 

dan menjaga hafalan. Sebagaimana pada keempat keluarga penghafal  Al-Qur’an 

di Desa Nglewan mereka merupakan sebagian orang yang ikut serta menjaga dan 

memelihara Al-Qur’an dengan cara menghafal. Aktifitas mereka yang kerap kali 

disibukkan dengan mengamalkaan Qur’an sehingga menjadikan kewajibannya 

mengurus keluarga menjadi tidak maksimal, misalnya pekerjaan rumah tidak 

tertata, kewajiban mengurus suami dan anak tertinggal, serta suami tidak 

maksimal dalam bekerja dengan alasan mengutamakan amalan Al-Qur’an 

sehingga istri ikut membantu sepenuhnya dalam mencari nafkah.  Berdasarkan hal 

tersebut peneliti ingin mengetahui upaya mereka untuk membentuk keluarga 

saki>nah.   

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Al-Qur’an di 

Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana upaya 

penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

Dengan melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti akan 

memaparkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan baik dengan wawancara 

maupun observasi, sebagai metode pengumpulan data dan menarik kesimpulan 

dengan metode analisis data. Selain itu, proses analisis tersebut juga didukung 

dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh 

dari lapangan.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Pemenuhan 

hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Al-Qur’an di Desa 

Nglewan secara keseluruhan sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena fakta 

dilapangan suami dan istri sudah berusaha untuk melaksanakan kewajibannya 

meskipun dalam penerapannya masih kurang maksimal. Dikarenakan mereka juga 

mempunyai kewajiban untuk menjaga hafalan Al-Qur’an. 2). Upaya penyelesaian 

problematika pada keluarga penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan secara 

keseluruhan sudah diterapkan sesuai dengan hukum Islam. Karena upaya untuk 

menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan dengan saling menasehati hingga 

mereka berdamai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat 

yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang 

tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang 

diantara anggotanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 

“Keluarga”: terdiri dari ibu, bapak dan anak-anaknya, satuan kekerabatan 

yang sangat mendasar di masyarakat.1  Keluarga dibina oleh sepasang 

manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus 

dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri 

dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan 

meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.2 

Kualitas jasmani, rohani, kecerdasan intelektual setiap individu 

dalam keluarga dapat mempengaruhi kualitas bangunan keluarga. 

Keluarga merupakan kesatuan sosial yang terikat oleh hubungan darah dan 

masing-masing anggotanya mempunyai peranan yang berlainan sesuai 

dengan fungsinya; atau sekumpulan orang yang hidup bersama dalam 

tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya 

                                                           
1 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.  
2 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Padang: Kementerian Agama RI, 

2011), 5-6. 
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pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling 

memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.3  

Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, 

merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, 

merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi 

keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah 

tangga yang sakinah. 

Munculnya istilah rumah tangga/keluarga saki\nah sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam surat Al-Ru>m Ayat 21 yang menerangkan bahwa 

tujuan perkawinan adalah meraih saki\nah dengan pengembangan potensi 

mawaddah dan rah}mah, sedang tujuan akhirnya adalah melaksanakan 

tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah Swt. Di dalam Al-

Qur’an terdapat penjelasan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap 

pasangannnya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan.4 

Firman Allah dalam Al-Qur’an  yaitu: 

ا  ْزَواًج ْم َأ ُك ِس ُف  ْ ن ْن َأ ْم ِم ُك َق َل َل ْن َخ ِه َأ اِت ْن آَي واَوِم ُن ُك ْس َت ا  ِل َه  ْ ي َل ِإ
كَّ  َف تَ  ْوٍم يَ  َق اٍت ِل َي َك ََل ِل ي ذََٰ نَّ ِف ًة ۚ ِإ َم ًة َوَرْح َودَّ ْم َم ُك َن يْ  َل بَ  َع  ُرونَ َوَج

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

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S.  Al-Ru>m Ayat 21).5 

                                                           
3 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba, 2015 ), 167-168.  
4 M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata Buat Anak-Anakku (Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), 80. 
5 Al-Qur’an,30:21. 
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 Sebagaimana yang telah di jelaskkan dalam ayat diatas bahwa 

rumah tangga bahagia itu disebut dengan keluarga saki\nah, yaitu dambaan 

setiap orang dan Allah menginginkan setiap hambanya yang menikah 

dapat mewujudkan saki\nah mawaddah wa rah}mah. Karena itulah Allah 

memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun saki\nah 

tersebut dengan berpedoman al-Qur’an maupun hadits.6  

 Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih 

dan sayang antara suami istri dan anak-anaknya, tidak mau berbagi baik 

suka maupun duka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau 

tidak dapat dikatakan telah gagal.7 Mengenai hubungannya dengan 

masyarakat keluarga saki\nah merupakaan pilar pembentuk masyarakat 

ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih. Bentuk dan harapan 

dari keluarga tiada lain adalah mengamalkan perintah Allah dan Sunnah 

Rasul-Nya. Dengan satu tujuan hidup dibawah keridhaan Allah dan 

bahagia dunia akhirat.8 

Gangguan-gangguan dalam hubungan suami istri atau dalam 

kehidupan keluarga pasti ada, baik masalah yang besar maupun kecil. 

Masalah dalam keluarga umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya 

hak dan kewajiban oleh suami istri, atau tidak terpeliharanya nilai-nilai 

yang dikehendaki dan disenangi oleh kedua belah pihak. Berbagai cara 

                                                           
6 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam , 5-6.  
7 M. Ali  Hasan, Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 14.  
8 Ahmad Masrul,Kawin  Dengan Al-Qur’an (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 

2012), 425. 
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ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai 

dan sejahtera.  

Sebagaimana pada keluarga penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ini, bahwa mereka juga 

melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keluarganya agar tercapai 

tujuan saki\nah. Disadari atau tidak, proses menghafal al-Qur’an yang 

mengharuskan mereka untuk melakukan interaksi intensif dengan al-

Qur’an. Kemurnian Al-Qur’an sebenarnya sudah dijaga langsung oleh 

Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: 

ونَ  ُظ اِف َح ُه َل نَّا َل َر َوِإ ا الذ ِْك َن زَّْل ُن نَ  ْح نَّا َن  ِإ

Artinya: “Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al-Hijr [15]: 9)9 

Dengan jaminan Allah dalam ayat tersebut tidak berarti umat islam 

terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara 

kemurniannya dari tangan-tangan jahil dan musuh-musuh Islam yang tak 

henti-hentinya berusaha mengotori dan memalsukan ayat-ayat Al-Qur’an.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sebagaimana 

yang dilakukan oleh keempat keluarga penghafal Al-Qur’an di Desa 

Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, mereka merupakan 

sebagian oreng yang ikut serta memelihara Al-Qur’an dengan cara 

menghafal. Salah satu upaya untuk menjaga hafalan yaitu dengan selalu 

                                                           
9 Al-Qur’an, 15:9.  
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mengulang-ulang hafalan (muraja’ah). Aktivitas tersebut tentunya bukan 

hanya sekedar dihafal dan diulang begitu saja, namun harus disertai 

dengan penghayatan dan berusaha khusyu’.  

Mereka bukan hanya sekedar mengulang hafalan sendiri, namun 

sebagian mereka juga ada yang mempunyai kegiatan khusus yaitu 

sima’an Al-Qur’an, mereka juga sering diundang ke acara tasyakuran 

untuk diadakan khatmil Qur’an. Bukan hanya itu, mereka juga 

mempunyai aktivitas belajar mengajar Al-Qur’an setiap hari dirumah 

masing-masing.  Hal ini menjadi sebuah amanah serta tanggung jawab 

tersendiri bagi mereka, karena mereka sudah berkeluarga sehingga 

memiliki dua tanggung jawab yang sama-sama penting. Yaitu tanggung 

jawab mengurus keluarga (rumah tangga) dan memelihara Al-Qur’an 

dengan menghafalkannya. Karena tanggung jawab mereka yang 

bertambah sehingga membuat mereka terkadang tidak mampu 

menyelesaiakan pekerjaan rumah dan menjadi terbengkalai atau tidak 

tertata. Karena mereka lebih mengutamakan untuk pemeliharaan 

terhadap Al-Qur’an. 

Keluarga mereka selalu terlihat baghagia dan damai karena 

rumahnya selalu dibacakan Al-Qur’an, selain itu karna adanya pengaruh 

positif dari mengamalkan Al-Qur’an. Meskipun demikian, bukan berarti 

bahwa keluarga mereka tidak pernah ada masalah. Dengan segala 

kesibukan mereka berbagai macam upaya mereka lakukan untuk 

mewujudkan keluarga saki\nah.  
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 Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti sebuah 

keluarga penghafal al-Qur’an yang ada Desa Nglewan yang mana peneliti 

mengamati pada beberapa keluarga penghafal al-Qur’an tersebut ternyata 

keharmonisan dan ketentraman dalam berkeluarga begitu terlihat sebagai 

salah satu bentuk cerminan keluarga saki\nah. Dalam penelitian ini peneliti 

hanya memfokuskan pada dua aspek sebagai upaya untuk membentuk 

keluarga saki\nah. Dua aspek itu pertama adalah aspek pemenuhan hak dan 

kewajiban suami istri dan kedua yaitu aspek upaya penyelesaian 

problematika pada keluarga penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan. 

Dari studi ini diharapkan akan diketahui kebenaran adanya 

pengaruh positif dari menjaga dan mengamalkan al-Qur’an dalam 

mewujudkan terciptanya keluarga saki\nah pada para keluarga penghafal 

al-Qur’an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

bagaimana keluarga penghafal al-Qur’an tersebut membentuk keluarga 

saki\nah sebagai tujuan pernikahan. Adapun judul yang diangkat adalah “ 

Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga 

Saki\nah Pada Keluarga Penghafal Al-Qur’an Di Desa Nglewan 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga 

penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo ? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal 

Al-Qur’an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada 

keluarga penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian problematika pada keluarga 

penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan 

diatas, dalam penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, 

baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya yaitu:  
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1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan 

sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang ajaran 

Islam khususnya terkait kajian keluarga saki\nah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Fakultas dan Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi fakultas syari’ah khususnya jurusan hukum 

keluarga islam dan digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa informasi 

dan pemikiran ilmiah pada penelitian dan masyarakat yang ingin 

memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan, khususnya 

dalam menciptakan dan pembinaan keluarga saki\nah  

E. Telaah Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak terlepas dari hasil 

penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

dapat dijadikan perbandingan antara lain:  

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Badriatin Amanah (IAIN 

Ponorogo, 2019) dengan judul, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. 
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Quraish Shihab”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa 

makna keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab, (2) Apa saja kriteria 

keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab, dan (3) Bagaimana tahapan-

tahapan menuju keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab. Dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa menurut M. Quraish Shihab keluarga 

sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya kalbu 

harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan. Mengenai kriteria 

keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang, yang mana  dalam keluarga  

tersebut selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan 

arahan dalam membina keluarga. Yang terakhir untuk menuju keluarga 

sakinah yaitu bilamana masing-masing pasangan menginginkan hidup 

bersama  selamanya, saling ingin memberi dan menerima segala perhatian 

dan pemeliharaan.10 (Perbedaan dengan skripsi penulis adalah mengkaji 

tentang upaya yang dilakukan keluarga penghafal Al-Qur’an untuk 

mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari hukum Islam. Dalam 

penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada dua variabel yaitu 

bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga 

penghafal Al-Qur’an dan upaya penyelesaian problematika pada keluarga 

penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo). 

Kedua,  skripsi yang ditulis oleh Mu’az Akhzani (IAIN Ponorogo, 

2020) dengan judul, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada 

                                                           
10 Badriatin Aminah, Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab, Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). 
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Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

latar belakang pernikahan dini di Desa Karanggede (2) Bagaimana upaya 

mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga pernikahan dini di Desa 

Karanggede. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa alasan untuk 

melakukan pernikahan dini dikarenakan kemauan masing-masing pihak 

untuk menikah di usia muda, jika dilihat dari sudut pandang agama terkait 

faktor yang melatar belakangi lima keluarga pernikahan dini di Desa 

Karanggede ini  bahwa itu  murni persoalan bukan melanggar 

agama.Terlebih dalam melaksanakaan pernikahan tidak  ada unsur paksaan 

dari pihak manapun dan pernikahan ini juga  sudah mendapat dispensasi 

nikah jadi pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.11 

(Perbedaan dengan skripsi penulis adalah mengkaji tentang upaya yang 

dilakukan keluarga penghafal Al-Qur’an untuk mewujudkan keluarga 

sakinah ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis hanya 

memfokuskan pada dua variabel yaitu bagaimana pemenuhan hak dan 

kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Al-Qur’an dan upaya 

penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Al-Qur’an di Desa 

Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo). 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Lia Rusdiana (IAIN Ponorogo, 

2017) dengan judul, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama’ah 

Tabligh”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

                                                           
11 Mu’az Akhzani, Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa 

Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).  
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kriteria konsep keluarga sakinah perspektif jama’ah tabligh, (2) 

Bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban istri ketika 

khuru>j fi< sabi>lilla>h dalam mewujudkan keluarga sakinah, (3) Bagaimana 

upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga jama’ah tabligh.12 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa mengenai kriteria konsep 

keluarga sakinah menurut jamaah tabligh yakni lebih memfokuskan 

kepada mengembalikan istri kepada fitrohnya sebagai seorang perempuan 

yang seharusnya tidak bekerja diluar rumah. Mengenai imlementasi 

pemenuhan hak dan kewajiban istri ketika khuru>j fi< sabi>lilla>h dalam 

mewujudkan keluarga sakinah apabila jamaah tabligh berdakwah 

meninggalkan istri dengan nafkah sesuai pendapat mereka pada dasarnya 

sah-sah saja, selama istri ridho dan mampu menjalankan sesuatu yang 

diamanahkan oleh suami. Terakhir mengenai upaya untuk mewujudkan 

keluarga sakinah yang diterapkan oleh jama’ah tabligh sejalan dengan 

konsep keluarga sakinah oleh masyarakat muslim lainnya. Yakni 

didasarkan pada konsep Islam yang meniru keluarga Nabi, didasarkan 

pada buku fadhilah{ amal, dan mengadakan ta‘lim di dalam rumah. Dalam 

membangun keluarga sakinah mereka didasarkan pada nilai yang 

didapatkan dalam dakwah khuru>j fi< sabi>lilla>h. (Perbedaan dengan skripsi 

penulis adalah mengkaji tentang upaya yang dilakukan keluarga penghafal 

Al-Qur’an untuk mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari hukum Islam. 

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada dua variabel yaitu 

                                                           
12 Lia Rusdiana, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama’ah Tabligh (Studi Kasus Desa 

Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).  
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bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga 

penghafal Al-Qur’an dan upaya penyelesaian problematika pada keluarga 

penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo). 

Dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan penelitian-penelitian 

diatas tersebut adalah sama-sama meneliti tentang konsep keluarga 

sakinah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti ini, sangat berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Letak 

perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, lokasi 

penelitian dan teori yang digunakan . Hal yang menjadi menarik untuk  

diteliti adalah peneliti lebih fokus terhadap pemenuhan hak dan kewajiban 

suami istri dan penyelesaian problematika dalam keluarga penghafal al-

Qur’an. Sehingga penelitian diatas dapat dijadikan sebagai perbandingan 

Dalam penelitian ini.  

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu metode. Metode 

penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang akan menjadi sasaran 

penelitian penulis. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dan 

termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian 
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lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di 

lokasi penelitian, dan merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai 

lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, 

yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.13 Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pradigma, 

strategi, dan implementasi model secara kualitatif.14 Peneliti dalam 

penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen 

tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan 

terlibat langsung dan/ atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, 

kontekstual, dan menyeluruh. Peneliti bukan mengumpulkan data 

sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap 

demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari 

awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratik dan holistik.15 Penelitian 

ini berusaha mendapatkan informasi dari pihak yang bersangkutan, 

yaitu para penghafal al-Qur’an di Desa Nglewan tentang pemenuhan 

hak dan kewajiban suami istri dan upaya penyelesaian problematika 

dalam keluarga.  

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti sangat penting dan dibutuhkan dalam penelitian 

ini, karena untuk memperoleh suatu data, peneliti harus berhubungan 

                                                           
13 Abdurrahmat Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,(Jakarta: 

PT Rineka Cipta 2006), 96 
14 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 

20. 
15 Muri yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Jakatra: Prenadamedia Group 2014),328. 



 

14 
 

langsung dengan responden guna memperoleh sumber data yang benar 

dan mampu memahami kaitan kenyataan fenomena yang telah terjadi 

di lapangan. Dalam penelitian lapangan ini tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan dan wawancara langsung dengan keluarga penghafal al-

Qur’an. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali 

informasi secara mendetail  terhadap upaya membentuk keluarga 

sakinah pada keluarga penghafal al-Qur’an di Desa Nglewan 

Kecamatan Sambit Kabupaaten Ponorogo.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan 

diteliti.16 Dalam penelitian ini lokasi yang peneliti lakukan penelitian 

adalah di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ini hanya terfokus pada keluarga penghafal al-Qur’an. 

Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti melihat terdapat fakta 

tauladan yang baik dari keluarga penghafal al-Qur’an tersebut dalam 

berrumah tangga.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-

pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam 

menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu 

                                                           
16 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 91. 
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sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara 

empirik, melalui analisis data.17 Data-data yang peneliti butuhkan 

dalam menganalisis masalah, akan menjadi pokok pembahasan 

dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data-data utama yang 

peneliti butuhkan dalam penelitian ini yaitu penjelasan tentang 

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan upaya penyelesaian 

problematika dalam keluarga keluarga penghafal al-Qur’an. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) 

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. 

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung 

dengan cara menggali informasi dari para informan yang 

berupa penjelasan dari beberapa keluarga penghafal al-Qur’an 

tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan 

penyelesaian problematika dalam keluarga penghafal Al-

Qur’an.  

 

 

                                                           
17 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 104. 
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2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak 

lain, tidak langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya.18   

Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari tokoh masyarakat yakni Bapak Taufik (modin 

Desa Nglewan).  

5. Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting 

dalam penelitian, karena teknik ini merupakan strategi untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian 

besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang 

digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan 

informasi yang dapat dipercaya.19 Dalam pengumpulan data peneliti 

memperoleh informasi dari pihaknya secara langsung, yaitu empat 

informan yang merupakan keluarga penghafal al-Qur’an. Adapun 

pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan teknik: 

 

 

                                                           
18 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
19 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 93. 
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a. Observasi 

Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai 

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek 

sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi 

(observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi 

(observee). Dalam penelitian ini penulis mendatangi langsung 

lokasi guna untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta 

penjelasan dari keluarga penghafal Al-Qur’an tentang pemenuhan 

hak dan kewajiban suami istri dan penyelesaian problematika 

dalam keluarga penghafal Al-Qur’an.. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan tekinik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab lisan yang berlanggsung satu arah, artinya 

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban 

diberikan oleh yang diwawancarai.  

Wawancara/Interview dibedakan ke dalam dua macam, 

yaitu responden dan informan. Responden adalah sumber data 

primer, data tentang dirinya sendiri sebagai objek sasaran 

penelitian, sedangkan informan adalah sumber data sekunder, data 

tentang pihak lain tentang responden.20 Oleh sebab itulah informan 

hendaknya dipilih dari orang yang banyak mengetahui atau 

                                                           
20 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 105. 
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mengenal keadaan responden.  Maka dalam penelitian ini peneliti 

langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan 

yaitu keluarga penghafal al-Qur’an sesuai dengan topik 

permasalahan yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami 

istri dan penyelesaian problematika dalam keluarga penghafal Al-

Qur’an.  

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman (1984) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus meneruus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.  

a. Data Reduction (reduksi data) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 
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kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.21 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 

Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering 

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan tek yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. 

c. Conclusion drawing/verification 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

                                                           
21 Matthew B. Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI- Press, 

1992), 16.  
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oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan  merupakan kesimpulan yang kredibel.22 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam pengecekan keabsahan data, aspek yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif yaitu berdasarkan nilai kebenaran. Uji keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan uji kredibilitas 

(credibility) data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan, trianggulasi.23 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang 

pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan 

ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin 

terbentuk, sebakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti 

dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu 

                                                           
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 

2019), 329. 
23 Ibid., 365. 
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salah atau tidak. Selain itu peneliti juga dapat memberikan deskripsi 

data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

Triangulasi dalam kredibilitas berarti sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam 

penelitian ini analisis triangulasi melibatkan penggunaan satu atau 

lebih teknik analisis untuk menganalisis seperangkat data yang sama 

untuk tujuan validasi.  

G. Sistematika Pembahasan 

Agar dapat menyampaikan gambaran ide yang jelas mengenai 

penelitian ini maka disusunlah sebuah sistematika pembahasan, agar dapat 

dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. Dalam 

penyusunan skripsi ini nanti, penulis membagi pembahasan kedalam lima 

bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika 

pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:  

BAB I ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang 

akan ditulis oleh peneliti. Bab ini berisi tentang latar belakang yang 

menjelaskan alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini. 

Setelah itu rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang 

diambil dari latar belakang masalah tersebut yang berguna untuk 

membatasi fokus penelitian. Setelah itu tujuan dan manfaat penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Telaah 

Pustaka yang berisi tentang pemaparan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya untuk dilihat persamaan dan perbedaannya. Metode 
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penelitian, berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian 

ini. Kemudian sistematika pembahasan, berisi tentang penjelasan dari 

beberapa bab yang akan dibahas dalam penulisan skiripsi yang akan 

dilakukaan oleh penulis.  

 BAB II mengulas tentang kajian teori yang berhubungan dengan 

judul penelitian yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk 

Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal al-Qur’an. Dalam bab ini 

akan diuraikan tentang konsep keluarga sakinah menurut hukum islam, 

prinsip-prinsip keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami isri dalam 

keluarga dan upaya penyelesaian problematika keluarga menurut hukum 

islam.  

  BAB III  merupakan pemaparan data yang meliputi gambaran 

umum tentang lokasi penelitian yaitu di Desa Nglewan. Gambaran umum 

tentang keluarga penghafal Al-Qur’an, pemenuhan hak dan kewajiban 

suami istri dan upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal 

al-Qur’an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV merupakan bagian inti dari penelitian, karena pada bab ini 

akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data 

primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan 

data dan analisis penelitian diantaranya mengenai analisa tentang 

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan analisis tentang upaya 

penyelesaian problematika pada keluarga penghafal al-Qur’an. 
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BAB V merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban singkat 

atas rumusan masalah yang telah dibuat.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan dan Keluarga Sakinah 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 

yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga 

“pernikahan”, berasal dari kata (  artinya mengumpulkan, saling ( حا نك 

memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” 

sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk 

arti akad nikah.24 

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Perkawinan adalah 

salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada  semua makhluk 

Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini 

mendasar pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Adz-Dzariat 

ayat 49 yang artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-

jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir”. 

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai 

jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga 

                                                           
24 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 7.  
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kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukaan 

perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.25 

Menurut Zakiyyah Dradjat pernikahan adalah akad yang 

memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga 

(suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong 

dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban 

bagi masing-masing.26 

Dari pengertian diatas, perkawinan mengandung aspek akibat 

hukum, bahwa melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan 

hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan 

yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk 

pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya suatu tujuan 

dan maksud untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT.  

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan 

tujuannya diatur dalam pasal 2 dan 3 yaitu perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsa>qan 

gha>lizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang saki>nah, mawaddah dan rah}mah.27 

Pernikahan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga, 

keluarga merupakan suatu unit, yang terdiri dari beberapa orang yang 

                                                           
25 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif  

(Yogyakarta: UII Press, 2011), 20-21 
26 Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012),  9.   
27 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dan 2 (Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992), 

18.  



 

26 
 

masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu.28 

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang 

berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, 

aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang 

diantara anggotanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 

“Keluarga”: terdiri dari ibu, bapak dan anak-anaknya, satuan 

kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.29  

Maka dalam kehidupan berkeluarga, pernikahan mendorong 

pasangan suami istri untuk berusaha sekuat tenaga untuk saling 

mementingkan kewajibannya dalam rumah tangga atau keluarga, agar 

masing-masing anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan 

ketenangan secara lahir batin.30 

Adapun kata saki>nah ( سكينة ) berasal dari bahasa Arab, yang 

berarti tenang, tidak bergerak, diam.31 Secara khusus, kata saki>nah 

disebut dalam al-Qur’an sebanyak 6 kali, yaitu dalam surat al-Baqarah 

ayat 248, at-Taubah ayat 26 dan 40, al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Dalam 

ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa saki>nah itu dihadirkan oleh Allah 

SWT. Kepada hati para Nabi dan orang-orang beriman agar sabar dan 

tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun.32 Jadi dapat 

                                                           
28 M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata Buat Anak-Anakku,147. 
29 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 33.  
30 Hasinah Hasan, Keluarga Penghuni Surga (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), 7.   
31 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an), 174.  
32 Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 

2007), 11.  
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disimpulkan bahwa keluarga saki>nah adalah keluarga yang penuh 

dengan rasa damai, tentram, dan sejahtera diantara anggota 

keluarganya.  

Munculnya istilah keluarga saki>nah tidak terlepas dari adanya 

landasan normatif yang terdapat dalam al-Qur’an. Adapun landasan 

normatif  yang menjadi dasar dibentuknya sebuah keluarga adalah 

Firman Allah dalam surat Ar-Ru>m ayat 21 yang berbunyi: 

ا  ْزَواًج ْم َأ ُك ِس ُف نْ  ْن َأ ْم ِم ُك َق َل َل ْن َخ ِه َأ اِت ْن آَي واَوِم ُن ُك ْس َت ا  ِل َه يْ  َل ِإ
ًة  َم ًة َوَرْح َودَّ ْم َم ُك َن  ْ ي َل بَ  َع ْوٍم  ۚ  َوَج َق اٍت ِل َي َك ََل ِل ي ذََٰ نَّ ِف ِإ

ُرونَ  كَّ َف تَ   يَ 
 

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

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S.  

Ar-Ru>m Ayat 21).33 

 

Kata taskunu pada ayat di atas dikaitkan dengan kata mawaddah 

wa rahmah. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan 

keluarga didukung faktor mawaddah wa rah}mah,. Menurut Wahbah al-

Zuhaili, mawaddah mengandung arti cinta, sedangkan rahmah berarti 

kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang 

mendorong suami istri mau saling membantu, menegakkan keluarga 

                                                           
33 Al-Qur’an, 30 : 21.  
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pada pondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenanagan yang 

sempurna.34 

Menurut Al-Asfahani, (ahli sejarah dan sastra dalam ilmu 

balaghah (retorika) dan syair). Menurutnya mawaddah bisa dipahami 

dalam beberapa pengertian. Pertama, berarti cinta (mahabbah) 

sekaligus keinginan untuk saling memiliki. Kedua, kasih sayang, disini 

hanya semata-mata mencintai dan menyayangi, layaknya dalam 

hubungan kekerabatan, berbeda dengan cintanya suami istri dalam hal 

ini bentuk cinta dan kasih sayang senantiasa menjaga hubungan 

kekerabatan agar tidak putus, dan ketiga, berarti ingin atau 

menginginkan.35 

Perspektif lain tentang hakikat sakinah adalah pandangan para 

sufi. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, makna saki>nah adalah 

ketenangan dan tuma’ninah yang diturunkan Allah ke dalam hati 

hamba-Nya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan yang 

mencekam. Syaikh menyebutkan bahwa sesuatu yang diturunkan Allah 

kedalam hati Rasul dan hamba-Nya yang mukmin mencakup tiga 

makna: cahaya, kekuatan, dan ruh yang menghasilkan tiga buah yaitu: 

ketenangan orang yang takut, kegembiraan orang yang sedih, dan 

ketenangan orang yang lancang dan durhaka.36 

                                                           
34 Wahbah al-Zuhaili, Tafsi>r al-Muni>r, Beirut-Libanon, Da>r al-Fikr, 1991, Jilid XXI, 69.  
35 Muhammad Ali As-Sabuni, Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir, (Mesir: Darur Rusyad), Jilid 

III, 273.  
36 Ibnu Qayim Al-Jauziyah, Madarijus Salikin, “Pendakian Menuju Allah” Terj. Kathur 

Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 342.   
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Untuk membentuk keluarga saki>nah, dibutuhkan adanya dua 

pengikat, yaitu mawaddah dan rah}mah. Pengikat pertama mawaddah, 

adalah cinta, senang, ingin atau suka. Ada juga yang mengartikan 

dengan al-jima’ (hubungan senggama).37 Namun secara umum yang 

dimaksud adalah rasa cinta/rasa senang laki-laki kepada perempuan 

atau sebaliknya. Dimana rasa senang atau cinta ini pada mulanya 

muncul pada diri seseorang karena lebih didasarkan pada pertimbangan 

atas hal-hal dzikir yang menarik dan memikat dirinya.   

Pengikat perkawinan kedua adalah rah}mah. Kata rah}mah adalah 

asal usul dari kata “rah}man” dan “rah}im”. Sedangkan rah}mah itu 

sendiri berasal dari kata kerja rah}ima . Menurut “Kamus al-Qur’an al-

Munfradat fi al-Qarib” sebagaimana dikutip oleh M. Dawan Raharjo 

dalam Enslikopedi Al-Qur’an, rah}mah artinya kelembutan hati yang 

mengharuskan berbuat kebajikan kepada yang dirahmati sehingga 

artinya meliputi pengertian cinta kasih. Rah}mah akan melahirkan 

kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Ia menutupi segala sesuatu dan 

sabar menanggung segalanya.38  

2. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah 

Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah 

tangga yang diliputi saki\nah (ketentraman jiwa), mawaddah (rasa 

                                                           
37 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan), (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2009), Jilid 7, 482. 
38 Faula Arina, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan 

Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2018), 34. 
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cinta), dan rah}mah (kasih sayang).39 Untuk mencapai ideal saki\nah 

mawaddah wa rah}mah, (samara) ada prinsip-prinsip yang harus 

dipenuhi dalam membina keluarga samara:40 

a. Al-Kara>mat al-Insa>niyah (Pemuliaan Manusia) 

Mereka yang menjalin keluarga adalah manusia-manusia yang 

diciptakan Allah yang mengemban amanah sebagai khalifah fi al-

ard. Tidak peduli apakah dia suami atau istri , keduanya adalah 

manusia yang diberi tanggung jawab sebagai pewaris bumi dan 

harus menjaganya. Laki-laki dan perempuan sama-sama 

memperoleh kehormatan dan derajat yang mulia. 

b. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nurani 

Islam memberikan kebebasan pasangan yang menikah untuk 

memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan 

berlandaskan cinta, ridha, dan suka sama suka. Akan tetapi Islam 

memberikan patokan, misalnya pertama soal kesepadanan (kafa’ah) 

untuk memudahkan terjadinya keseimbangan dalam keluarga, 

meskipun ketidaksepadanan hierarkinya tidak dilarang, asalkan 

mendatangkan kemaslahatan di keluarga. 

c. Bermitra 

Bermitra dan saling melengkapi merupakan prinsip penting 

dalaam keluarga samara, karena sesame pasangan harus saling 

                                                           
39 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah (Jakarta: Pustaka Imam 

Syafi’I, 2011), 150. 
40 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progtesif, 183. 
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melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan 

mitrasejajar. Tidak ada pihak yang lebih penting dari yang lain, 

tidak ada yang lebbih tinggi dari yang lain, dan tidak ada yang 

lebih berkuasa dari yang lain. Suami istri memiliki tanggung jawab 

yang sama.  

d. Musyawarah 

Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus 

diputuskan dan diselesaikan secara bersama, berdiskusi, dan tidak 

saling melaksanakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus 

terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. 

e. Mah}abbah (Kecintaan) 

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluuarga 

diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota 

keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan 

kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik 

fisik maupun rohani.  

f. Tidak Adanya Kekerasan 

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar 

masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk 

mencapai ideal dan cita-cita pernikahan, dengan tidak menihilkan 

pasangannya.  
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g. Al-‘Ada>lah (Keadilan) 

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil 

terhadap pasangannya. Hanya dengan keadilanlah keluarga bisa 

mendapatkan kesempatan mengembangkan identitas gender atau 

jenis kelamin, karena Al-Qur’an memerintahkan untuk berbuat 

adil. 

h. Al-Ma‘ruf 

Al-Ma‘ruf atau berbuat kebaikan. Artinya mempergauli 

pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut, dianttara 

caranya adalah menyadari bahwa didalam keluarga ada hak-hak 

masing-masing anggota keluarga yang harus dan bisa ditunaikan: 

masing-masing harus menjaga perkataan agar tidak melukai 

anggotanya; saling membantu dalam hal kebaikan; saling 

berkunjung pada keluarga masing-masing, dan lain-lain.41 

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga 

 Islam menentukan hak-hak diantara suami istri yang dengan 

menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketentraman dan 

keberlangsungan keluarga. Agama islam menyuruh keduanya agar 

menunaikan apa yang menjadi kewajibannya serta tidak 

                                                           
41 Ibid., 188. 
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mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja 

terjadi.42 

 Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun yang 

telah ditetapkan agama menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan 

kewajiban bersama, ada yang berupa hak istri yang wajib dipenuhi 

suami, dan  ada hak suami  yang wajib dipenuhi istri.43 

1. Hak bersama suami istri :44 

a) Pasangan tersebut halal melakukan persetubuhan sesuai 

dengan ketentuan agama 

b) Terjadinya keharaman musaharah, yakni pihak perempuan 

haram menikahi mertua lelaki terus keatas dan anaknya terus 

kebawah. 

c) Terjadinya nasab anak-anak terhadap bapaknya 

d) Terjadinya hubungan saling mewarisi suami istri 

e) Membangun pergaulan yang harmonis 

2. Hak Istri yang menjadi kewajiban suami : 

Hak istri yang harus dipenuhi suami ada dua macam, 

yakni pertama; hak berupa materi, yaitu mahar dan nafkah, kedua; 

hak non materi.45 

a) Hak-hak berupa materi : 

                                                           
42 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah, 160. 
43 Iffah Muzammil, Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam (Tanggrang: Tira 

Smart, 2019), 65-69.   
44 Ibid, 70. 
45 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, 

192. 
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1) Mahar (Mas Kawin) 

Mas kawin adalah harta pemberian wajib dari suami 

kepada istri dan merupakan hak penuh bagi istri yang 

tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan 

ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan 

sukarela.  

2) Nafkah  

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan 

segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat 

tinggal, pengobatan dll. Sesudah menikah wajib bagi 

suami memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang 

muslim tidak boleh bermalas-malasan, menggantungkan 

hidup kepada orang lain, apalagi meminta minta demi 

memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebagai kepala 

rumah tangga suami harus berusaha dan bekerja sungguh-

sungguh sesuai dengan kemampuannya.  

b) Hak-hak non materi :  

1) Memperlakukan istri secara baik, melindungi dan menjaga 

kehormatan dan harga dirinya. Menghormati dan 

memuliakan istri merupakan kewajiban utama seorang 

suami. Perlakuan suami kepada istri menunjukkan kualitas 

diri seorang suami. 

2) Menyetubuhi istri.  
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Menurut Ibnu Hazm, menyetubuhi istri hukumnya wajib 

setidaknya satu kali dalam masa satu kali suci, jika mampu. 

Hanbali berpendapat minimal 4 bulan sekali sesuai dengan 

masa ila’ yang ditetapkan dalam al-Qur’an. Jumhur ulama 

sepakat bahwa suami wajib menyetubuhi istri sepanjang 

tidak ada uzur. Namun Syafi’i menolaknya. Menurutnya, 

bersetubuh itu adalah hak sehingga tidak menjadi 

kewajiban sebagaimana hak-hak yang lain.  

3) Jika berpologami, maka wajib bersikap adil kepada semua 

istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam 

memberikan nafkah batin, serta giliran.  

3. Hak Suami yang menjadi kewajiban istri :46 

1) Istri tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari 

suaminya.  

 Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa perempuan tidak 

boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Berbeda 

dengan al-Qurtubi, menurut Ibnu Kathir, perempuan boleh 

keluar rumah jika ada kebutuhan yang yang dibenarkan 

agama, seperti sholat dimasjid.  

Seorang istri harus berkhidmat kepada suaminya dan 

menunaikan amanah mengurus anak-anaknya menurut 

syariat Islam yang mulia. Allah telah mewajibkan istri 

                                                           
46 Iffah Muzammil, Fikih Munakahat, 74. 
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untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, 

dan mengurus anak-anaknya. Menurut ajaran Islam yang 

mulia, istri tidak dituntut atau tidak berkewajiban ikut 

keluar rumah mencari nafkah, akan tetapi ia justru 

diperintahkan tinggal dirumah guna menunaikan 

kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.47 

2) Jika suami mengajak ke tempat tidur, maka istri harus patuh 

 Ketika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, 

maka ia tidak boleh menolaknya kecuali ada uzur yang 

dibenarkan agama atau hal lain yang tidak memungkinkan 

bagi dia untuk memenuhi ajakan itu.  

3) Suami punya hak untuk mendidik istri untuk taat dengan 

cara-cara yang baik 

 Diantara hak seorang istri yang harus dipenuhi 

suami adalah memberikan pendidikan dan pengajaran 

agama. Dengan memahami dan mengamalkan agamanya, 

seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.  

B. Problematika Keluarga 

1. Pengertian Problematika Keluarga 

                                                           
47 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah,210. 
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 Problematika berasal dari bahasa Inggris ”problematic” yang 

berarti masalah atau persoalan.48 Problematika berasal dari kata 

problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun 

masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus 

dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara 

kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai 

hasil yang maksimal. Terdapat juga dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia kata problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-

hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat 

dipecahkan.49  

  Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau 

permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk 

mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.  

 Sebagaimana dalam sebuah rumah tangga tidak terlepas dari 

adanya suatu problematika. Problematika dalam rumah tangga 

merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara 

pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan 

pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan 

senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut. Inilah yang disebut 

dengan dinamika perkawinan. Sebagian perkawinan berubah menjadi 

                                                           
48 John M. Echols dan Hassan Shadili, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 

2000),440.  
49 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), 896.  
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tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalankan 

perannya dalam perkawinan.  

 Problem yang terjadi dalam suatu rumah tangga, pada pasangan 

suami istri bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi 

tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. 

Problematika dalam rumah tangga atau keluarga itu terjadi baik pada 

pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, 

dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh masing-

masing pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah 

tangganya.50   

2. Faktor Penyebab Terjadinya Problematika Keluarga 

 Setiap individu sudah pasti mempunyai masalah sendiri, baik 

masalah yang bersifat ringan ataupun berat, itu semua tergantung pada 

individu masing-masing bagaimana menyikapinya. Begitu pula dalam 

sebuah rumah tangga akan kita temui banyak masalah didalamnya. Jika 

kita proporsional dalam menempatkan masalah maka bisa jadi suatu 

masalah akan membuat orang tumbuh lebih dewasa, mandiri bahkan 

bisa membuat hidup lebih hidup dan bersemangat dalam menjalaninya. 

Tetapi jika seseorang menjadikan masalah sebagai masalah yang 

dianggap rumit, maka kemungkinan besar orang tersebut akan 

terbebani, tertekan batinnya. Dari sinilah pemicu timbulnya 

permasalahan dalam rumah tangga. Adapun faktor penyebab 

                                                           
50 Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah 

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 41.   
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munculnya masalah rumah tangga disebutkan dalam rumusan 

bimbingan dan konseling Islami II, yaitu:51 

a) Faktor kerusakan akhlak, apabila dari salah seorang suami ataupun 

istri melakukan penyimpangan dari moral atau akhlak Islam. 

b) Faktor ekonomi 

c) Faktor biologi; adanya hambatan pada salah seorang antara suami 

istri dalam hal biologis yang dapat menimbulkan ketidak 

harmonisan rumah tangga.  

d) Faktor salah paham; diantaranya karena perbedaan suku dan adat 

istiadat. 

e) Faktor hak dan kewajiban suami istri terabaikan. 

   Untuk membina rumah tangga seumur hidup maka 

membutuhkan berbagai macam perjuangan, kesabaran, pengertian, 

keuletan, dan kasih sayang untuk dapat menjadikan kehidupan 

berumah tangga menjadi langgeng dan sesuai dengan yang dicita-

citakan dalam kehidupan berumah tangga tersebut. Oleh karena itu 

permasalahan dalam rumah tangga perlu ditangani dan diselesaikan 

agar kehidupan rumah tangga tetap terjaga dan mencapai tujuan 

semula yaitu keluarga saki>nah, mawaddah wa rah}mah.  

3. Upaya Penyelesaian Problematika Keluarga 

 Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu 

lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah 

                                                           
51 Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan VII, Rumusan Bimbingan dan 

Konseling Islami II (Yogyakarta: VII, 1987),11-12. 
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kedewasaan suami istri sangat dituntut demi sukses dalam membina 

bahtera rumah tangga. Tidak selamanya keharmonisan akan selalu 

menjadi warna yang akan menghiasi hari-hari yang dilalui oleh 

pasangan suami istri. Terkadang konflik atau permasalahan bisa saja 

terjadi bahkan bisa berbuntut kepada perceraian. Tergantung bagaimana 

pasangan suami istri itu menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi 

terjaganya sebuah keutuhan rumah tangga yang saki>nah.52 

Penyelesaian yang baik dan rasional adalah dengan berbicara 

ataupun musyawarah agar keutuhan rumah tangga bisa dipertahankan. 

Cara ini merupakan manajemen hubungan suami istri dengan cara yang 

rapi, tidak sembrono dengan tetap mengedepankan kemaslahatan semua 

pihak. Itu artinya niatan untuk berbicara harus muncul dari kesadaran 

kedua belah pihak, bahwa mereka memiliki satu kesatuan yang menyatu 

dan tidak terpisahkan. Alternatif ini merupakan cara untuk 

menyeimbangkan hak dan kewajiban, yang merupakan salah satu 

bentuk penyelesaian yang berdasarkan ketentuan syariat Islam yang 

prinsipnya adalah cinta dan kasih sayang.53 Sebagaimana dalam firman 

Allah dalam surah Al-Imram ayat 159 berikut:  

ْل ِِ  َق ْل ََ ا ي ِل ََ َت فَ ظاا  ْن ْو ُك ْم ۖ َوَل ُه َت َل ْن َن اللَِّه ِل ٍة ِم َم ا َرْح َم ِب َف
ي  ْم ِف ُُ اِوْر ََ ْم َو ْر لَ ُه ِف ْغ تَ  ْم َواْس ُه نْ  ُف َع اْع َك ۖ َف ْوِل ْن َح وا ِم َفضُّ نْ  ََل

                                                           
52 Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri 

Perspektif Hukum Keluarga Islam,” Al-Ihkam, Vol.12, No.2 (2020), 169.   
53 Nabil Mahmud, Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya (Jakarta: 

Qisthi Press, 2005), 242.  
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ينَ   ِل وَكِ  تَ  مُ  ِح ُِّ اْل نَّ اللَّ َه ُي ى اللَِّه ۚ ِإ َل ْل َع وَكَّ تَ  َت فَ  َزْم ا َع َذ ِإ ِر ۖ َف اْْلَْم
)٩٥١(     

 

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap 

keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. 

Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk 

untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala hal 

urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, 

bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-

orang yang bertawakal.”  QS. Al-Imran [03] Ayat 159.54 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan musyawarah 

sebagai cara memutuskan perkara, termasuk  perkara-perkara dalam 

perkawinan dan keluarga.  

Alternatif lain selain berbicara baik-baik (musyawarah) dengan 

pasangannya yaitu:55 

a) Menerima apa adanya 

  Cara ini sulit dilakukan ketika berbenturan dengan 

kepentingan dan ide. Biasanya ini membutuhkan pembicaraan yang 

serius dan terencana.  

b) Bersikap mengalah 

  Dengan bersikap mengalah dan menerima keinginan 

pasangannya dapat mengakhiri pertengkaran dalam waktu yang 

cepat meskipun tidak sampai akar permasalahan.  

c) Meminta bantuan penengah (hakim) 

                                                           
54  Al-Qur’an, 3: 159.  
55  Nabil Mahmud, Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya, 244-245. 
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Jika permasalahan keluarga sudah tidak menemukan penyelesaian 

lagi, maka melibatkan pihak luar (eksternal) adalah suatu 

keharusan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat tentang 

islah (memperbaiki hubungan suami istri), yaitu memberikan 

kewenangan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan akhir. 

Efek dari cara ini adalah terbukanya rahasia keluarga kepada pihak 

luar. Selama masih mungkin menyelesaikan masalah keluarga 

secara internal, maka itulah cara yang paling baik.  
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BAB III 

UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA 

PENGHAFAL AL-QUR’AN DI DESA NGLEWAN KECAMATAN 

SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Desa Nglewan merupakan sebuah desa yang wilayahnya berada 

di bagian paling selatan dari Kabupaten Ponorogo yang termasuk 

dalam wilayah Kecamatan Sambit. Secara geografis Desa Nglewan 

dibatasi oleh beberapa Desa, diantaranya sebagai berikut:   

Sebelah utara  : Desa Bulu Kecamatan Sambit 

Sebelah timur  : Desa Maguwan Kecamatan Sambit 

Sebelah selatan  : Desa Wringinanom Kecamatan Sambit   

Sebelah barat   : Desa Bedingin Kecamatan Sambit 

Desa Nglewan terbagi menjadi beberapa dusun, diantaranya sebagai 

berikut:56 

a. Dusun Banyon 

b. Dusun Depok 

c. Dusun Nepen 

Luas wilayah Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo adalah 263.434 Ha. Terdiri dari 84,720 Ha tanah sawah, 

                                                           
56 Daftar Isian Data Profil Desa Nglewan tahun 2021. 



 

44 
 

45,406 Ha tanah kering. Sedangkan jumlah dusun Desa Nglewan 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terdiri dari 3 dusun dari 6 

RW dan 18 RT. Sedangkan untuk ketinngiannya adalah 200 M di atas 

permukaan laut.57 

2. Keadaan Sosial Ekonomi 

Penduduk Desa Nglewan sebagai masyarakat yang masih 

tradisional sangat menjunjung nilai-nilai solidaritas antar sesama 

warga, hal tersebut dapat terlihat masih kentalnya perilaku gotong 

royong yang diperlihatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai 

contoh, jika ada salah satu penduduk yang mempunyai hajat, maka 

para tetangga akan secara otomatis segera membantu. Demikian juga 

ketika ada kematian, acara pernikahan, membangun rumah dan lain-

lain maka mereka akan membantu sesuai dengan kapasitas masing-

masing. 

Keadaan perekonomian masyarakat Desa Nglewan pada 

umumnya masih bertumpu pada sector pertanian, peternakan, 

pengrajin, pedagang dan sebagian ada yang berprofesi sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. Diantara beberapa aktifitas ekonomi diatas 

yang menjadi dominan yaitu berasal dari sector pertanian. Dari sector 

pertanian terdapat beberapa jenis tanaman yang mereka tanam. 

Diantaranya yaitu padi, palawija, pohon-pohon, dan beberapa buah 

buahan. Sedangkan hasil yang mendukung lainnya yaitu berasal dari 

                                                           
57 Ibid., 
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kegiatan hasil kerajinan, yaitu berupa kerajinan pembuatan batu bata 

dan genteng.  

3. Kependudukan 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Nglewan berdasarkan data terakhir 

sensus tahun 2021 adalah 2.763 Jiwa dengan rincian jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 1.378 orang dan penduduk 

perempuan sebanyak 1.385 orang dan jumlah kepala keluarga 

1.299 orang.58  

b. Keadaan Agama 

Keseluruhan penduduk Desa Nglewan seratus persen 

beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari rutinitas 

peribadatan sehari-hari yang dijalankan oleh masyarakat terutama 

ibadah wajib yaitu sholat lima waktu, baik dilaksanakan di rumah 

maupun berjama’ah di masjid. Kegiatan lain yaitu seperti halnya 

yasinan, manaqiban, istighotsah, dzikir dan tahlil yang merupakan 

rutinitas masyarakat sebagai peningkatan iman dan taqwa serta 

sebagai ajang tali silaturrahmi antar warga masyarakat. Kesadaran 

beragama masyarakat juga terlihat dengan semakin banyaknya 

sarana peribadatan seperti masjid dan musholla di Desa Nglewan. 

 

 

                                                           
58 Ibid., 
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c. Keadaan Pendidikan 

Penduduk di Desa Nglewan termasuk salah satu Desa yang 

memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan. Tingkat 

pendidikan di Desa Nglewan dapat dikatakan sudah maju. Karena 

rata-rata penduduknya sudah menyelesaikan wajib belajar 

Sembilan tahun, bahkan penduduk yang telah tamat SLTA/ 

sederajat sudah banyak. Selain itu juga ada yang melanjutka ke 

perguruan tinggi. Namun di samping kemajuan tersebut masih 

banyak dari mereka yang putus sekolah karena kekurangan biaya. 

B. Aktivitas Keluarga Penghafal Al-Qur’an Di Desa Nglewan 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Al-Qur’an memperkenalkan diri dengan berbagai ciri dan sifatnya. 

Salah satunya ialah bahwa ia merupakan salah satu Kitab Suci yang 

dijamin keasliannya oleh Allah swt. Sejak diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw. Hingga sekarang bahkan sampai hari kemudian.59 

Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: 

ونَ  ُظ اِف َح ُه َل نَّا َل َر َوِإ ا الذ ِْك َن زَّْل ُن نَ  ْح نَّا َن  ِإ

Artinya: “Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al-Hijr [15]: 9)60 

 

Dengan jaminan Allah dalam ayat tersebut tidak berarti umat Islam 

terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara 

                                                           
59 Ahsin W. Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005), 21. 
60 Al-Qur’an, 15:9. 
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kemurniannya dari tangan-tangan jahil dan musuh-musuh Islam yang tak 

henti-hentinya berusaha mengotori dan memalsukan ayat-ayat Al-Qur’an.  

Umat Islam pada dasarnya tetap berkewajiban untuk secara riil dan 

konsekuen berusaha memeliharanya, karena pemeliharaan terbatas sesuai 

dengan sunatullah yang telah ditetapkan-Nya tidak menutup 

kemungkinan kemurnian ayat-ayat Al-Qur’an akan diusik dan 

diputarbalikkan oleh musuh-musuh Islam, apabila umat Islam sendiri 

tidak mempunyai kepedulian terhadap pemeliharaan kemurnian Al-

Qur’an. 

 Hukum menghafal Al-Qur’an itu sendiri adalah fardu kifayah. Ini 

berarti bahwa orang yang menghafal Al-Qur’an tidak boleh kurang dari 

jumlah mutawatir sehingga tidak aka nada kemungkinan terjadinya 

pemalsuan dan pengubahan terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an. Jika 

kewajiban ini telah terpenuhi oleh sejumlah orang (yang mencapai 

tingkat mutawatir) maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya. 

Sebaliknya jika kewajiban ini tidak terpenuhi maka semua umat Islam 

akan menanggung dosanya.61 

 Berdasarkan uraian diatas maka salah satu usaha nyata dalam 

proses pemeliharaan kemurnian Al-Qur’an itu ialah dengan 

menghafalkannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh keempat keluarga 

penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo, mereka merupakan sebagian oreng yang ikut serta memelihara 

                                                           
61  Ahsin W. Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, 24. 
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Al-Qur’an dengan cara menghafal. Salah satu upaya untuk menjaga 

hafalan yaitu dengan selalu mengulang-ulang hafalan (muraja’ah). 

Aktivitas tersebut tentunya bukan hanya sekedar dihafal dan diulang 

begitu saja, namun harus disertai dengan penghayatan dan berusaha 

khusyu’.  

Sebangaimana pada keluarga penghafal Al-Qur’an di Desa 

Nglewan, mereka bukan hanya sekedar mengulang hafalan sendiri, 

namun sebagian mereka juga ada yang mempunyai kegiatan khusus yaitu 

sima’an Al-Qur’an, mereka juga sering diundang ke acara tasyakuran 

untuk diadakan khatmil Qur’an. Bukan hanya itu, mereka juga 

mempunyai aktivitas belajar mengajar Al-Qur’an setiap hari.  Hal ini 

menjadi sebuah amanah serta tanggung jawab tersendiri bagi mereka, 

karena mereka sudah berkeluarga sehingga memiliki dua tanggung jawab 

yang sama-sama penting. Yaitu tanggung jawab mengurus keluarga 

(rumah tangga) dan memelihara Al-Qur’an dengan menghafalkannya.  

C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga 

Penghafal Al-Qur’an Di Desa Nglewan Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo 

 Sebagai keluarga penghafal Al-Qur’an, tugas mereka tidak hanya 

dalam menjaga dan menghafal Al-Qur’an saja, tetapi mereka juga 

memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai istri. 

Kepala keluarga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, memimpin 

rumah tangga dan memberikan pendidikan kepada anak-anak dan 
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istrinya. Dan sebagai istri berkewajiban mengurus suami, anak-anak dan 

keperluar rumah. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana 

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Al-

Qur’an.  

Pasangan pertama adalah keluarga dari pasangan Wahyu dan Binti. 

Mereka adalah pasangan muda yang merupakan keluarga qur’ani. Yang 

mana Binti sebagai istri adalah seorang penghafal Al-Qur’an. Binti sering 

ada acara keluar rumah untuk kegiatan khatmil Qur’an, sehingga 

terkadang kegiatan atau pekerjaan rumah terabaikan.  

Bapak Wahyu berpendapat:  

“Kalau saya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri 

berusaha untuk selalu memaklumi istri saya mbak, karna saya 

menyadari kalau istri saya juga punya tanggungan menjaga Al-

Qur’an dan juga sering ada kegiatan untuk khatmil Qur’an, 

sehingga pekerjaan dirumah kurang tertata. Sehingga saya sebagai 

suami selain mencari nafkah juga membantu istri, intinya dalam hal 

urusan keperluan keluarga kami saling membantu”.62 

 

Ibu Binti menambahkan: 

“Alhamdulillah mbak, selama ini suami saya sangat mendukung 

kalau saya ikut aktif dalam kegiatan jama’ah khatmil Qur’an. 

Kewajiban saya untuk mengurus suami dan keperluan rumah 

ditambah dengan kegiatan saya yang demikian membuat saya 

kurang maksimal dalam mengurus rumah tangga. Saya masih 

banyak dibantu suami, apa lagi pernikahan kami masih tergolong 

muda, sehingga kesiapan saya dalam mengemban tanggung jawab 

seperti ini belum begitu matang dan saya masih perlu banyak 

belajar mbak.”63 

 

Dari pernyataan diatas pemenuhan hak suami dalam hal mengurus 

suami dan mengurus rumah tangga dilakukan dengan saling membantu 

                                                           
62Wahyu, Hasil Wawancara, Ponorogo,8 Mei 2021.  
63 Binti, Hasil Wawancara, Ponorogo,8 Mei 2021.  
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dan saling kerja sama. Terlihat bahwa suami dengan ketulusannya dalam 

membantu istrinya dan tidak menjadikan masalah besar ketika istrinya 

sering keluar rumah, karena sebagai suaminya berusaha memaklumi 

bahwa kegiatannya untuk hal yang positif atau tidak maksiat. Sedangkan 

kewajiban sebagai suami mencari nafkah dan membantu istri 

semampunya dalam membantu istri mengurus rumah. 

Selanjutnya pasangan kedua adalah pasangan Ahmadi dan Kun 

Afiyatin. Mereka dikaruniai tiga anak perempuan. Mereka berdua sama-

sama penghafal  Al-Qur’an, bahkan ketiga  anaknya sudah memulai 

hafalan Al-Qur’an. Dua diantara anaknya dipondokkan kepesantren dan 

yang satu / anak terakhirnya dirumah dan ikut menghafalkan juga. Bapak 

Ahmadi sebagai kepala keluarga mengakui bahwa ia pada dasarnya 

belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menetap. Sehingga 

permasalahan ekonomi pada keluarga mereka pas-pasan bahkan sesekali 

kekurangan. Bagi mereka keluarga mereka yang terpenting adalah 

dengan mengejar amal akhirat maka urusan dunia akan mengikuti.  

Terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berikut  

Bapak Ahmadi Mengatakan: 

“Kalau orang qur’an itu mbak, yang terpenting adalah ketika kita 

bisa merumat Al-Qur’annya. Saya sendiri menyadari kalau soal 

nafkah untuk keluarga, saya hanya bisa memberikan semampu 

saya. Bagi saya segi perekonomian juga penting, tapi ya menjaga 

Al-Qur’an juga ndak kalah lebih penting mbak.  Bagi saya untuk 

soal nafkah sudah tercukupi ya meskipun ndak banyak tapi 

cukuplah buat kebutuhan makan sehari-hari”.64  

 

                                                           
64 Ahmadi, Hasil Wawancara, Ponorogo 23 Maret 2021. 
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Kemudian Ibu Kun Afiyatin menambahkan: 

 

“Kalau saya yang jelas ndak menuntut suami harus begini-begitu, 

meminta yang macam-macam juga ndak mbak. Bagi saya kalau 

misalkan setiap hari itu sudah bisa istiqomah moraja’ah qur’an 

terutama sendiri, dan lebih utama lagi kalau  saling menyimak 

sama suami itu Alhamdulillah, rezeki buat saya dan keluarga, dan  

hati itu tenang sekali rasanya, damai, senangnya tidak bisa 

diungkapkan, dan tidak punya uangpun ketutupan. Kemudian 

Alhamdulillahnya sesuai dengan cita-cita saya, dengan sedikitnya 

ilmu yang saya miliki saya bisa mengamalkan Al-Qur’an lewat 

TPQ dengan suami saya. Dalam hal ekonomi saya selalu berusaha 

mengerti terhadap suami, tidak menuntut karena beliau juga sama 

seperti saya merumat Qur’an jadi saya menerima berapapun itu, 

selebihnya saya serahkan sama Allah, rezeki itu bagi  saya ya min 

haisu la yah tasib”65 

 

Lebih lanjut suami menambahkah: 

 

“Saya sendiri setiap hari juga sudah disibukkan dengan mengurus 

TPQ (Tempat  Pembelajaran Al-Qur’an) bersama istri, ditambah 

lagi punya jama’ah seperti jama’ah khatmil qur’an dan pengajian, 

jadi waktu saya untuk bekerja juga terbatas mbak, selain itu ya 

memang belum mapan pekerjaan saya, justru istri saya malah 

membantu mencukupi kebutuhan rumah dengan berjualan 

minuman dan jajanan di dekat sekolah dan kebetulan sangat dekat 

sekali dengan rumah saya.”66 

 

Istrinya juga mengatakan: 

 

“Kalau saya ikhlas mbak membantu suami mencari nafkah untuk 

keluarga, selagi pekerjaan saya halal dan bisa membantu 

mencukupi kebutuhan rumah, buat saya tidak menjadi masalah 

besar. Meskipun dengan keadaan suami saya yang belum menetap 

pekerjaannya dikarenakan mengurus Al-Qur’an, sehingga membuat 

saya nekat untuk bekerja agar kebutuhan rumah tercukupi. Yang 

terpenting dimanapun saya berada selalu menjaga hati dan 

kehormatan saya. Saya selalu berharap akan banyak memdapatkan 

barokah dari menjaga Al-Qur’an dan selalu berusaha nrimo ing 

pandum.”67 

 
                                                           

65 Kun Afiyatin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2021.   
66 Ahmadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2021. 
67 Kun Afiyatin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2021. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pasangan Ahmadi dan 

Kun Afiyatin, bahwa yang terpenting dalam keluarga khususnya 

penghafal Al-Qur’an dalam pemenuhan hak dan kewajiban terkait nafkah 

tetap dipenuhi meskipun hanya pas-pasan dan semampu suami. Bahkan 

sebagai istri juga tidak merasa keberatan kalau harus ikut bekerja 

membantu mencukupi kebutuhan keluarga yang pada hakikatnya  adalah 

kewajiban suami dan istri juga tidak berkewajiban bekerja/ mencari 

nafkah. Bagi keluarga mereka yang terpenting adalah mengejar amalan 

akhirat maka nanti keperluan di dunia akan tercukupi, karena rezeki itu 

datangnya dari Allah dan datangnya juga tidak disangka-sangka.  

Pasangan yang selanjutnya adalah pasangan Qomarudin dan 

Munawaroh. Pada pasangan ini Ibu Munawarah adalah sebagai seorang 

istri dan merupakan penghafal Al-Qur’an juga. Beliau juga sama dengan 

penghafal Al-Qur’an yang lain, yaitu aktivitasnya sehari-hari untuk 

memuraja’ah Qur’an dan mengurus anak-anak dilingkungan sekitarnya 

untuk mengaji. Selain itu beliau juga ikut kegiatan sima’an Al-Qur’an 

dan sering diundang ke acara yang mengadakan khatmil Qur’an. Berikut 

yang Ibu Munawarah katakana:  

“Saya sebagai seorang penghafal Al-Qur’an dan sebagai istri 

merasa punya tanggung jawab yang besar terhadap keduanya 

mbak. Bagi saya keduanya sama-sama penting. Dalam hal 

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri saya berusaha 

semaksimal mungkin dalam mengurus suami,anak, dan keperluan 

rumah. Dan saya sering menyambi hafalan supaya tidak hilang. 

Tapi ketika saya ada acara jama’ah  sima’an Al-Qur’an ataupun 

acara khatmil Qur’an keperluan rumah sedikit terbengkalai. Tapi 

suami saya memaklumi karena saya memang punya tanggung 
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jawab yang lain, sehingga dalam mengurus anak suami sangat 

membantu saya.”68 

 

 

 

Kemudian Suami menambahkan:  

 

“Saya sebagai suami juga mau gimana lagi mbak selain menerima, 

saya juga menyadari kalau istri saya punya tanggung jawab yang 

lain. Jadi untuk keperluan saya sendiri kalau istri saya sedang acara 

khatmil Qur’an diluar ya saya sendiri yang melakukan. Mungkin 

awalnya saya merasa keberatan mbak tapi lama-lama saya sudah 

terbiasa dengan hal seperti ini. Tidak jarang juga saya ikut momong 

anak ketika istri saya diundang ke acara tersebut.”69 

 

Lebih lanjut istrinya menambahkan: 

 

“Alhamdulillah mbak, saya sangat bersyukur, karena dalam 

keluarga kami selalu ada upaya untuk saling bekerja sama dan saling 

membantu”70 

Suaminya menambahkan: 

 

“Saya sendiri sebagai kepala keluarga yang terpenting adalah 

kewajiban saya mencari nafkah untuk keluarga sudah tercukupi. 

Sehingga ketika saya longgar dan istri ada acara saya bantu mengurus 

anak.”71 

 

Dari penjelasan pasangan Qamarudin dan Munawarah 

menggambarkan bahwa dalam mengurus keluarga mereka saling 

membantu. Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, sebagai istri 

yang juga disibukkan dengan tanggung jawabnya untuk menjaga Al-

Qur’an tidak membuatnya meninggalkan tanggung jawabnya dalam hal 

mengurus rumah tangga dan anak. Meskipun dalam hal ini kurang 

maksimal bahkan dalam hal keperluan mengurus rumah sering dibantu 

                                                           
68 Munawarah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Maret 2021. 
69 Qamarudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Maret 2021. 
70 Munawarah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Maret 2021. 
71 Qamarudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Maret 2021. 
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suami. Bagi suami yang terpenting ia sudahh mencari nafkah untuk 

keluarga, sehingga ketika suami longgar bisa membantu istri.  

Pasangan yang terakhir yaitu keluarga Hadi dan Eva. Bagi keluarga 

mereka dalam pernikahan tentu diperlukan sikap saling pengertian dan 

tentunya masing-masing harus mampu melaksanakan tugas sebagai 

suami maupun istri. Dulu pada saat setelaah pernikahan beberapa hari 

kemudian sang istri sempat harus berpisah dengan suami, karena mau 

menyelesaikan hafalannya di pondok. Dalam hal ini sebagai istri tentu 

merasa berat hati untuk berpisah dan meninggalkan kewajiban mengurus 

suami. Jarak yang cukup jauh yaitu istri di Jogja dan suami di Ponorogo 

sehingga tidak memungkinkan untuk bisa sering ketemu.  namun karena 

tujuannya sesuatu yang baik maka dengan izin suami ia melanjutkan 

untuk kepondok. Terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri 

Berikut penjelasan Bu Eva: 

“Terkait pemenuhan hak dan kewajiban saya mengurus suami 

dan rumah dari awal kita menikah sudah ada musyawarah mbak. 

Alhamdulillah suami saya mendukung jika saya melanjutkan 

hafalan.Sebenarnya berat untuk saya meninggalkan suami, 

apalagi pernikahan kami baru sebentar sekali, namun saya juga 

tidak mungkin kalau berhenti untuk hafalan. Akhirnya saya 

minta izin suami baik-baik dan beliau juga paham dan tau kalau 

tujuan saya baik akhirnya beliau mengizinkan saya untuk ke 

pondok”.72 

 

Suaminya menambahkan: 

“Walaupun saya dengan istri berhubungan jarak jauh, kami tetap 

ada musyawarah. Bagi saya tidak masalah mbak meskipun harus 

berpisah untuk sementara waktu, lagi pula tujuannya baik, tentu 

saya mengizinkan mbak. Saya rasa hai ini masih bisa diatur, 

                                                           
72 Eva, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 April 2021 
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lagian setiap tahun istri saya juga ada libur untuk pulang mbak. 

Sekarang juga sudah ada hp, sehingga saya tetap bisa 

komunikasi dengan istri saya, meskipun jarang komunikasi tapi 

setidaknya ada saat untuk saya bisa ngobrol dengan istri. Untuk 

masalah keperluan saya, saya bisa mengurus sendiri mbak, 

lagipula saya dulu juga mondok, jadi sudah biasa mengurus 

keperluan saya sendiri. Terkait nafkah lahir saya berusaha 

mencukupi kebutuhan istri saya dan untuk nafkah batin saya 

rasa cukup dengan salingg menjaga komunikasi yang baik, 

memberikan kasih sayang pada istri dan kami saling 

mendo’akan.”73 

 

Dari penjelasan diatas menggambarkan bahwa bagi keluarga 

mereka dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri  belum 

sepenuhnya terpenuhi. Mengingat jarak tempuh mereka yang cukup jauh. 

Sehingga membuat mereka jarang ketemu. Bagi suaminya ditinggal 

istrinya ke pondok bukan sebuah masalah besar. Sebab tujuannya adalah 

hal yang baik dan tidak menentang hukum islam. Sedangkan hak istri 

yang menjadi kewajiba suami yaitu terkait nafkah lahir suaminya 

berusaha mencukupi kebutuhan istrinya dan untuk nafkah batin bagi 

suaminya sementara cukup dengan saling menjaga komunikasi yang 

baik, memberikan kasih sayang pada istri dan saling mendo’akan.  

D. Upaya Penyelesaian Problematika Pada Keluarga Penghafal Al-

Qur’an di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Timbulnya gesekan ataupun masalah dalam membangun sebuah 

rumah tangga merupakan suatu hal yang biasa terjadi, justru dengan 

adanya hal tersebut dapat memper erat hubungan antara suami istri. 

Faktor umum yang melatar belakangi terjadinya suatu problem dalam 
                                                           

73 Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 April 2021 
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keluarga khususnya antara suami istri yang bisa menimbulkan 

perselisihan ataupun percekcokan adalah  masalah ekonomi, kurang 

terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, perbedaan pendapat dan 

lain-lain.  

Hal ini terjadi, salah satunya karena gaya hidup yang terlalu 

berlebihan. Selain itu kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak 

yang berselisih (suami-istri). Apabila hal ini dibiarkan berlarut tanpa 

adanya i’tikad untuk menyelesaiakan masalah, maka akan berujung pada 

perceraian.  

Tidak sedikit pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik 

keluarga berupaya menyelesaikan permasalahannya dengan cara 

kekeluargaan. Bagi mereka agar tujuan pernikahan dapat tercapai yaitu 

menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah maka dalam 

menghadapi permasalahan harus segera diselesaikan. Sebagaimana pada 

keempat keluarga penghafal Al-Qur’an di Desa Nglewan ini, bahwa 

meskipun ketenangan dalam keluarga sering didapatkan namun bukan 

berarti keluarga mereka tidak pernah ada masalah. Mereka juga sama 

seperti keluarga yang lain, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga 

untuk mencapai sakinah salah satunya dengan segera mengupayakan 

penyelesaian permasalahan keluarga. Oleh karena itu disini penulis ingin 

mengetahui upaya yang mereka lakukan dalam menyelesaikan 

problematika keluarga. Berikut penjelasannya: 

1. Keluarga Wahyu dan Binti 
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Salah satu konflik keluarga yang pernah terjadi pada keluarga 

mereka adalah permasalahan ego masing-masing pihak. Yang mana 

suami ingin berusaha berhemat. Sedangkan istri yang merupakan 

perempuan yang sangat banyak keinginannya, dan meminta suami 

untuk mencukupi kebutuhannya. Namun masalah ini bisa mereka 

selesaikan dengan kekeluargaan. Sebagai suami yang bijak Wahyu 

berusaha untuk menasehati istrinya baik-baik agar mengerti maksud 

dan keinginan suami. Barikut yang Binti katakan: 

“Berhubung anggota kami masih berdua, kemungkinan besar 

yang menjadi permasalahan adalah ego masing-masing mbak. 

Suami saya suka ngirit. Kalau saya ya sebagai perempuan kan 

wajar banyak keinginannya. Dan kebetulan suami saya memang 

orangnya ndak pernah neko-neko mbak, jadi saya sering ditegur 

untuk selalu belajar ngempet, tapi pada akhirnya  saya  sadar 

kalau tegurannya  itu ya memang untuk kebaikan saya dan 

keluarga.”74 

 

Suaminya menambahkan: 

“Jujur saya itu orangnya ndak suka boros mbak, membeli sesuatu 

yang memang sekiranya penting saja. Saya sendiri memaklumi kalau 

istri saya banyak maunya, tapi saya sebagai suami juga berhak untuk 

mengontrol. Alhamdulillah setelah saya nasehati istri saya sedikit 

demi sedikit bisa mengatur uang, bisa memilih ini penting dan yang 

tidak”75  

 

Lebih lanjut istrinya mengatakan: 

“Selain ego terkadang kalau ada masalah beda pendapat atau 

masalah yang lain yang menyebabkan saya ataupun suami 

marah ujung-ujungnya saling diam mbak, tapi Alhamdulillah 

sebelum 3 hari salah satu dari kami selalu ada yang berusaha 

mengajak komunikasi, ya walaupun masih ada rasa jengkel. Dan 

kami memang punya prinsip mbak, kalau semarah apapun 

jangan sampai diskomunikasi melebihi 3 hari.” 76 
                                                           

74  Binti, Hasil Wawancara, Ponorogo,8 Mei 2021.   
75 Wahyu, Hasil Wawancara, Ponorogo,8 Mei 2021.  
76 Binti, Hasil Wawancara, Ponorogo,8 Mei 2021.   
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Dari penjelasan diatas sangat terlihat bahwa dalam menghadapi 

suatu masalah upaya yang dilakukan adalah sebagai suami segera 

menasehati istri dengan cara baik-baik. Dan apabila diantara mereka 

marah, mereka memilih diam kemudian salah satu diantara mereka 

berusaha memulai untuk menjalin komunikasi. Dan terpenting lagi 

mereka punya prinsip yaitu tidak boleh diskomunikasi lebih dari 3 

hari.  

2. Keluarga Ahmadi dan Kun Afiyatin 

Berbeda dengan pasangan sebelumnya, problematika pada 

pasangan Ahmadi dan Kun Afiyatin yaitu maslahan ekonomi. 

Kehidupan mereka yang pas-pasan sesekali juga menjadikan masalah. 

Sebagai penghafal Al-Qur’an tentu mereka selalu berupaya untuk 

tetap sabar menghadapi situasi seperti ini.  

Berikut yang Ahmadi katakan: 

“Permasalahan yang kerap muncul karena masalah ekonomi 

mbak. ” Karena penghasilan saya yang kurang membuat istri 

saya ikut bekerja. Saya tidak menyuruh mbak, cuma karena  istri 

merasa kurang kebutuhannya jadi ia mencari tambahan dengan 

bekerja. Saya sebagai suami selalu berusaha mendidik dan 

menasehati istri saya supaya menerima berapapun yang saya 

berikan, karena saya mampunya ya segitu.”77 

 

Kemudian Ibu Kun Afiyatin menambahkan: 

“Faktor lainnya biasanya karena perbedaan pendapat mbak, tapi hal 

ini wajarlah bagi saya, yang terpenting dari kami harus ada yang 

mengalah. Untuk meredam emosi saya ataupun suami biasa untuk 

                                                           
77 Ahmadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2021. 
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segera wudlu dulu mbak, menenangkan hati,, kemudian saya 

membaca Al-Qur’an agar hati saya tenang.”78 

 

Lebih lanjut suaminya menambahkan: 

“Kalau saya diam dulu mbak, kemudian kalau suasana sudah 

tenang baru saya bicarakan, dalam mengambil keputusan kami selalu 

ada musyawarah untuk disepakati mbak, pertama  dicari dulu  sumber 

masalahnya kemudian dicari solusinya, kalau saya sendiri sebenarnya 

kalau marah ndak pernah sampek membentak mbak”.79 

 

Dalam keluarga mereka yang paling penting untuk segera 

menyelesaikan masalah yaitu dengan komunikasi yang baik agar 

masalah yang dihadapi  segera terselesaikan. Pertama dengan mencari 

akar masalahnya kemudian dimusyawarahkan untuk mencari 

solusinya dan tentunya keputusan yang diambil telah disepakati oleh 

kedua belah pikah suami maupun istri. Selain itu saat ingim marah, 

agar suasana hati mereka tenang mereka membiasakan wudlu dulu 

dan dilanjutkan membaca Al-Qur’an.  

3. Keluarga Qomarudin dan Munawaroh 

Pada keluarga ini problematika yang mereka alami bermacam-

macam. Mereka menceritakan bahwa dulu pernah punya pabrik tahu 

dan toko kecil yang menjual bahan pokok. Selang beberapa tahun 

kemudian pabrinnya berhenti beroprasi karena kekurangan modal. 

Modal yang digunakan untuk membeli bahan kurang karena dipakai 

untuk kebutuhan sehari-hari. Dan bukan hanya itu, toko kecil yang 

biasa dipakai buat jualan sekarang juga sudah tutup karena tidak laku.  

                                                           
78 Kun Afiyatin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2021. 
79  Ahmadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2021. 
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Selain itu pada saat anak keduanya berusia 9 tahun, meninggal 

karena sakit. Ujian dating berturut-turut. Namun pasangan ini selalu 

berusaha husnudzan kepada Allah bahwa ini adalah ujian untuk 

keluarga mereka.  

Terkait upaya yang mereka lakukan dalam menyelesaikan problem 

keluarga mereka selalu berusaha menyandarkan pada Al-Qur’an. Bagi 

mereka solusi dari segala masalah sudah ada dalam Al-Qur’an. Setiap 

masalah yang ada selalu ada titik penyelesaiannya. Al-Qur’an 

mengajarkan dalam menghadapi masalah hendaknya 

dimusyawarahkan termasuk masalah rumah tangga. Berikut Bapak 

Qomarudin menjelaskan: 

“Dalam rumah tangga tidak mungkin kalau ndak ada masalah, 

yang ada orang yang terlihat saki>nah itu karna mereka saling 

menutupi aib ataupun permasalahan dalam keluarganya. Kalau 

dalam hal upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan 

problematika dalam keluarga kalau saya sebisa mungkin 

diselesaikan cukup secara kekeluargaan, atrinya tidak perlu 

bantuan orang lain ataupun bantuan hukum. Karena saya sebagai 

kepala keluarga harus bisa bertanggung jawab atas keluarga 

saya”.80   

 

Lebih lanjut istrinya menambahkan: 

“Sebenarnya problem yang kami alami tidak begitu rumit mbak, 

ya misalnya perbedaan pendapat, hak dan kewajiban yang 

kurang maksimal dalam penerapannya. Namun dalam hal ini 

kami selalu ada rundinngan dengan suami, memikirkan bersama 

bagaimana baiknya gitu mbak. Pada intinya kami selalu 

musyawarah dalam mengambil keputusan, dan biasanya saya 

yang cenderung lebih mengalah atas pendapat suami 

saya.Biasanya untuk menenangkan hati dengan banyak brdzikir 

dan nderes mbak”. 81 

                                                           
80 Qamarudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Maret 2021. 

 81 Munawarah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Maret 2021. 
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Pada keluarga mereka begitu terlihat bahwa dalam menyelesaikan 

masalah mereka juga melakukan musyawarah dengan suami istri. Dan 

setiap masalah yang mereka alami selalu ada solusi terbaiknya. Selain 

itu kebiasaan yang istrinya lakukan adalah sering nderes atau baca Al-

Qur’an agar hati tenang.  

4. Keluarga Hadi dan Eva 

Keluarga yang terakhir adalah pasangan Hadi dan Eva. Problem yang 

terjadi dalam rumah tangga mereka adalah hubungan mereka yang 

jauh dengan waktu yang lumayan lama yaitu sekitar 2 tahunan. 

Sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi. Tapi hal ini mampu 

mereka selesaikan dengan cara berbicara baik-baik dengan suami, 

akhirnya suaminyapun memahami. Selain itu perbedaan karakter 

terkadang juga menyebabkan masalah dalam keluarga. Karena 

pemikiran mereka yang tidak sejalan. Terkait upaya yang mereka 

lakukan yaitu dengan berusaha menjalin komunikasi yang baik antara 

suami istri.  Dalam hal perselisihan pendapat yang kadang membuat 

hati marah mereka selesaikan dengan cara saling menenangkan. 

Mereka cenderung mengambil jalan musyawarah berdua untuk 

menyelesaikan, dan dalam hal ini harus ada yang mengalah.  

Berikut yang disampaikan Bapak Hadi:  

“ Dalam keluarga itu yang terpenting adalah saling mengerti, 

kalau satunya api yang satu harus jadi air. Artinya jika satu 

marah yang satu harus berusaha meredam amarah. Untuk segala 

masalah dalam keluarga, saya selalu menerapakan saling 

mengingatkan/menegur dalam artian menasehati dengan cara 
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yang baik agar tidak tersinggung. Selain itu apabila ada masalah 

Al-Qur’an juga mengajarkan bahwa jika sekiranya berat 

masalahnya maka selesaikan dengan cara musyawarah, dan 

berdamailah kalian”.82 

 

Kemudian istrinya menambahkan: 

“Bagi saya masalah adalah pembelajaran mbak, dengan ada 

masalah kemudian kami saling menasehati maka ini menjadikan diri 

saya supaya lebih baik lagi. Kemudian terkait saya yang sempat 

berhubungan jarak jauh dengan suami, itu dari awal kita sudah ada 

musyawarah. Suami saya  mengizinkan saya untuk lanjut mondok, 

yang terpenting masing-masing dari kami selalu menjaga hati suami 

dimanapun saya berada”83 

 

Lebih lanjut suaminya menambahkan: 

“Selain upaya tadi, yang saya lakukan adalah intropeksi diri, dan 

kalau saya salah saya segera minta maaf, dan kalau istri saya salah 

saya segera memaafkan mbak. Justru dengan adanya masalah dan 

kemudian sudah ditemukan solusinya malah menambah rasa bahagia 

tersendiri bagi kami.”84 

 

Sebagaimana pada keluarga yang lain, dalam hal upaya 

penyelesaian problematika dalam keluarga jalan yang ditempuh oleh 

keluarga Hadi dan Eva adalah dengan musyawarah. 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           
82 Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 April 2021 
83 Eva, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 April 2021 
84 Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 6 April 2021 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA KELUARGA 

PENGHAFAL AL-QUR’AN DALAM MEMBENTUK KELUARGA 

SAKINAH DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN 

PONOROGO 

  

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban 

Suami Istri Pada Keluarga Penghafal Al-Qur’an Di Desa Nglewan 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo  

 Islam menentukan hak-hak diantara suami istri yang dengan 

menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketentraman dan 

keberlangsungan keluarga. Agama islam menyuruh keduanya agar 

menunaikan apa yang menjadi kewajibannya serta tidak 

mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi.85 

 Di antara hak dan kewajiban suami istri yaitu adanya pemberian 

nafkah lahir dan batin. Sebagai suami sekaligus kepala keluarga 

berkewajiban untuk memberikan nafkah pada keluarganya baik secara 

lahir maupun batin. Yang dimaksud dengan nafkah lahir yaitu 

mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat 

tinggal, pengobatan dll.Yang termasuk nafkah batin yaitu menggaulinya, 

memperlakukan istri secara baik, melindungi dan menjaga kehormatan dan 

                                                           
85 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah, 160. 
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harga dirinya. Menghormati dan memuliakan istri merupakan kewajiban 

utama seorang suami.  

 Adapun kewajiban istri adalah mengurus suaminya, mengurus 

rumah tangganya, dan mengurus anak-anaknya. Menurut ajaran Islam 

yang mulia, istri tidak dituntut atau tidak berkewajiban ikut keluar rumah 

mencari nafkah, akan tetapi ia justru diperintahkan tinggal dirumah guna 

menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.86 

 Seperti kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa para 

penghafal Al-Qur’an sering disibukkan dengan hafalannya. Mereka 

mempunyai dua tanggung jawab yang sama besar yaitu mengurus rumah 

tangganya dan menjaga hafalannya, yang mana mereka juga aktif pada 

kegiatan khatmil Qur’an.  

 Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga 

penghafal  Al-Qur’an di Desa Nglewan pada pasangan Wahyu dan Binti 

sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena wahyu sebagai suami sudah 

memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya.  Dan Binti sebagai istri 

sekaligus penghafal Al-Qur’an juga tidak meninggalkan tanggung 

jawabnya mengurus rumah. Meskipun pada saat ditinggal pergi ke acara 

khatil Qur’an pekerjaan rumah kurang tertata namun hal ini tidak menjadi 

masalah bagi suaminya, disini terlihat bahwa suaminya juga tidak 

keberatan dalam membantu istrinya mengurus rumah. Dan terkait istri 

                                                           
86 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah,210. 
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yang keluar rumah juga tidak bertentangan dengan hukum islam, karena 

kepergiannya juga atas izin suami dan untuk hal-hal yang positif. 

 Selanjutnya pemenuhan hak dan kewajipan suami istri pada 

keluarga Ahmadi dan Kun Afiyatin. Pemenuhan hak dan kewajiban pada 

pasangan ini juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak 

meninggalkan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah. Baginya yang 

terpenting mengejar urusan akhirat, jadi kalau soal bekerja hanya sebatas 

kemampuannya. Terkait istrinya yang bekerja, sebenarnya ia tidak 

berkewajiban mencari nafkah. Tapi karena merasa untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari masih kurang makanya ia ikut bekerja. Hal ini juga 

tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena keadaanya yang demikian 

membuat ia harus keluar rumah untuk bekerja. Karena kalau hanya 

mengandalkan pemberian suami tidak cukup. Pemberian suami sebatas 

untuk keperluan makan seharii-hari. Lagi pula sebagai istri juga tidak 

keberatan kalau harus bekerja. Bagi mereka yang terpenting selalu 

mengamalkan Al-Qur’an. 

 Kemudian pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga 

Qomarudin dan Munawaroh. Pada keluarga mereka pemenuhan hak dan 

kewajiban istri juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Yang mana suami 

juga memberi nafkah sepenuhnya. Dan Istri juga tidak meninggalkan 

tanggung jawabnya mengurus suami, anak dan mengurus rumah. Hanya 

saja ketika istri keluar untuk acara khatmil Qur’an kebutuhan suami, anak 

dan juga pekerjaan rumah jadi berantakan. Karena biasanya istri yang 
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mengerjakan. Meskipun suaminya membantu tapi tetap tidak maksimal. 

Namun selagi hal ini masih membuat suaminya ridho padanya tidaklah 

menjadi masalah.  

 Selanjutnya yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada 

keluarga Hadi dan Eva. Pada keluarga ini pemenuhan hak dan kewajiban 

suami istri juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Meskipun idealnya 

pasangan suami istri itu tinggal serumah namun istri punya alasan yang 

kuat yaitu meneruskan hafalan ke pondok dan mengharuskannya berpisah 

sementara waktu dengan suami. Dalam hal ini istri juga tidak pergi begitu 

saja, tentu sudah ada kesepakatan antara mereka sehingga kepergiannya 

memang atas izin dari suaminya. Selain itu istri juga memberi kabar atau 

berkomunikasi lewan hp. Bagi mereka amanah untuk menjaga Qur’an 

begitu penting sehingga sebagai suami Hadi sangat mendukung kalau 

istrinya melanjutkan hafalan Qur’an meskipun dengan konsekuensi 

keperluannya diurusnya sendiri.  

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Problematika 

Pada Keluarga Penghafal Al-Qur’an Di Desa Nglewan Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo Untuk Menghafal Al-Qur’an 

Penyelesaian yang baik dan rasional adalah dengan berbicara ataupun 

musyawarah agar keutuhan rumah tangga bisa dipertahankan. Cara ini 

merupakan manajemen hubungan suami istri dengan cara yang rapi, tidak 

sembrono dengan tetap mengedepankan kemaslahatan semua pihak. Itu 

artinya niatan untuk berbicara harus muncul dari kesadaran kedua belah 
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pihak, bahwa mereka memiliki satu kesatuan yang menyatu dan tidak 

terpusahkan. Alternatif ini merupakan cara untuk menyeimbangkan hak 

dan kewajiban, yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang 

berdasarkan ketentuan syariat Islam yang prinsipnya adalah cinta dan 

kasih sayang.87 Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imram 

ayat 159 berikut:  

ْل ِِ  َق ْل ََ ا ي لِ  ََ َت فَ ظاا  ْن ْو ُك ْم ۖ َوَل ُه َت َل ْن َن اللَِّه ِل ٍة ِم َم ا َرْح َم ِب َف
ي  ْم ِف ُُ اِوْر ََ ْم َو ْر لَ ُه ِف ْغ تَ  ْم َواْس ُه نْ  ُف َع اْع َك ۖ َف ْوِل ْن َح وا ِم َفضُّ نْ  ََل
ينَ   ِل وَكِ  تَ  ُم ْل ِح ُِّ ا نَّ اللَّ َه ُي ى اللَِّه ۚ ِإ َل ْل َع وَكَّ تَ  َت فَ  َزْم ا َع َذ ِإ ِر ۖ َف اْْلَْم

)٩٥١(     
 

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap 

keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. 

Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk 

untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala hal 

urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, 

bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-

orang yang bertawakal.  QS. Al-Imran [03] Ayat 159.88 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan musyawarah 

sebagai cara memutuskan perkara, termasuk  perkara-perkara dalam 

perkawinan dan keluarga.    

                                                           
87 Nabil Mahmud, Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya (Jakarta: 

Qisthi Press, 2005), 242.  
88  Al-Qur’an, 3: 159.  
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  Untuk membina rumah tangga seumur hidup maka membutuhkan 

berbagai macam perjuangan, kesabaran, pengertian, keuletan, dan kasih 

sayang untuk dapat menjadikan kehidupan berumah tangga menjadi 

langgeng dan sesuai dengan yang dicita-citakan dalam kehidupan berumah 

tangga tersebut. Oleh karena itu permasalahan dalam rumah tangga perlu 

ditangani dan diselesaikan agar kehidupan rumah tangga tetap terjaga dan 

mencapai tujuan semula yaitu keluarga sakinah, mawaddah warahmah.  

  Agama Islam adalah agama yang indah. Bagaimana tidak, seluruh 

aktivitas manusia sudah ada dan diatur dalam Al-Qur’an. Termasuk prihal 

penyelesaian problematika pada keluarga. Salah satu upaya untuk 

membentuk keluarga sakinah yaitu upaya penyelesaian problematika pada 

keluarga, yang mana dalam hal ini menjadi fokus penelitian penulis.  

  Upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Al-

Qur’an di Desa Nglewan sudah sejalan dan sesuai dengan hukum Islam. 

Karena secara keseluruhan cara mereka untuk menyelesaiakan masalah 

yaitu dengan kekeluargaan atau dengan jalan musyawarah. Selain itu 

mereka juga saling menasehati apabila melakukan kesalahan. Masing-

masing harus ada yang berusaha memulai menjalin komunikasi yang baik 

antara suami istri.  Dalam hal perselisihan pendapat yang kadang membuat 

hati marah mereka selesaikan dengan cara saling menenangkan.  

  Selain itu Islam juga mengajarkan untuk selalu bersikap menerima 

apa adanya dan mengalah. Dalam hal ini diantara mereka juga 

menerapkannya. Cara ini juga merupakan bagian dari cara yang efektif 
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untuk memperbaiki hubngan dan keadaan dalam suami istri. Selain itu bila 

masalah tidak kunjung usai maka Islam juga mengajarkan untuk meminta 

bantuan penengah (hakim). Sebagaimana yang Allah firmankan dalam 

ayat tentang islah (memperbaiki hubungan suami istri), yaitu memberikan 

kewenangan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan akhir. Efek 

dari cara ini adalah terbukanya rahasia keluarga kepada pihak luar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti upaya keluarga penghafal 

Al-Qur’an untuk menyelesaikan permasalahan sejauh ini mereka dapat 

menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah. Artinya 

mereka tidak memerlukan bantuan dari luar sehingga baik dan buruknya 

hanya anggota keluarga merekalah yang mengetahuinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 
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A. Kesimpulan 

Sebagai penutup dan akhir dari uraian-uraian permasalahan yang ada 

maka penulis buat kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penghafal Al-

Qur’an di Desa Nglewan secara keseluruhan sudah sesuai dengan hukum 

Islam. Karena didalam hukum Islam menjelaskan bahwa suami 

berkewajiban untuk memenuhi nafkah untuk istrinya. Dan kewajiban istri 

berdasarkan syariat Islam adalah mengurus suami, anak, dan mengurus 

keperluan rumah. Sedangkan fakta dilapangan suami dan istri sudah 

berusaha untuk melaksanakan kewajibannya meskipun dalam 

penerapannya masih kurang maksimal. Dikarenakan mereka juga 

mempunyai kewajiban untuk menjaga hafalan Al-Qur’an. 

2. Upaya penyelesaian problematika pada keluarga penghafal Al-Qur’an di 

Desa Nglewan secara keseluruhan sudah diterapkan sesuai dengan 

hukum Islam. Karena dalam hukum Islam menjelaskan bahwa apabila 

ada suatu perselisihan maka selesaikan dengan jalan musyawarah dan 

saling menasehati dan apabila tidak kunjung selesai maka mintalah 

bantuan penengah (hakim). Sedangkan fakta dilapangan dalam 

menyelesaikan permasalahan dapat mereka selesaikan dengan jalam 

musyawarah dan tidak memerlukan bantuan penengah (hakim).  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian  yang diperoleh, 

maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam 
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rangka menciptakan keluarga sakinah pada keluarga penghafal Al-Qur’an 

yakni sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat khususnya Desa Nglewan untuk lebih meningkatkan 

perhatian terhadap al-Qur’an dalam pembinaan keluarga dan senantiasa 

membiasakan diri dan keluarga untuk membaca, menghayati, dan 

memahami apa yang terkandung dalam al-Qur’an. Sehingga dapat tercipta 

masyarakat Qur’ani yang senantiasa berinteraksi dan berpegang teguh 

pada Al-Qur’an.  

2. Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur’an 

Tanggung jawab untuk mengurus keluarga dan menjaga hafalan memang 

bukan tanggung jawab yang mudah. Namun alangkah lebih baik jika tidak 

memberatkan salah satu diantara keduanya. Mereka harus bisa membagi 

waktu agar kebutuhan keduanya bisa sama sama dilaksanyan dan bisa 

seimbang. Karena untuk membangun keluarga saki>nah diperlukan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga serta penyelesaian 

dari setiap masalah yang terjadi.  Kedua aspek tersebut menjadi faktor 

utama yang melahirkan keluarga saki>nah.  
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