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ABSTRAK 

 

Qoliftasari. 2021. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Selur 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing M.Ilham Tanzilulloh, M.H.I., 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Hak dan Kewajiban, Keluarga Sakinah 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh seorang suami mantan narapidana 

yang mayoritas bersetatus kepala keluarga, mereka memiliki kewajiban yang 

harus dijalankan untuk memenuhi hak-hak istri seperti dalam hal nafkah untuk 

membentuk keluarga yang sakinah. Di Desa Selur Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo dalam hal mencari nafkah lebih cenderung pada istri, 

sehingga demi terbentuknya keluarga sakinah maka sepasang suami istri saling 

membantu dalam hal mencari nafkah. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui 

bagaimana pemenuhan hak istri mantan narapidana dalam perspektif keluarga 

sakinah menurut Islam dan bagaimana upaya yang dilakukan mantan narapidana 

dalam perspektif keluarga sakinah menurut Islam. 

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dengan 

cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. 

Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan 

kualitiatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada analisis proses kemudian 

menyimpulkan secara induktif yang diperoleh dari penelitian data di lapangan. 

Bedasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan: pertama 

dalam memenuhi hak-hak istri sepasang suami istri saling bantu-membantu untuk 

mewujudkan keluarga sakinah, meskipun pada dasarnya yang berkewajiban 

mencari nafkah adalah seorang suami. Kedua upaya yang dilakukan oleh mantan 

narapidana dalam membentuk keluarga sakinah ialah dengan cara saling cinta-

mencintai, hormat- menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin satu 

sama yang lain.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap 

kepada manusia termasuk pedoman hidup berumah tangga. dengan 

memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga 

sakinah mawaddah warrahmah melalui perkawinan yang sah.
1
  

Perkawinan merupakan limpahan Rahmat, dan salah satu tanda kasih 

sayang.
2
 Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

ditegaskan dalam pasal 1 yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorag wanita sebagai suami istri   dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
  

Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad 

yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita, 

saling membantu, dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi menurut ketentuan syari‟at.
4
 

Wujud dari Islam memperdulikan laki-laki dan perempuan adalah 

menganjurkan dan mensyariatkan menikah atau melaksanakan perkawinan 

bagi yang telah mampu menjalankannya. Dalam al-Qur‟an al-Karim 

                                                           
1
 Ulfatmi, keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam, (Kementerian Agama RI, 2011), 63 

2
 Mahmud Al Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1994), 121. 
3
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan 3 Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: 

New Merah Putih) 
4
 Al-Bukhori, Shohih Al-Bukhori, juz 7 (Beirut: Dartoq Al-Najah, 1422 H), 3. 
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menganjurkan kita untuk menikah dan menjanjikan kecukupan bagi orang 

yang menikah.
5
  

Menurut al-Qur‟an  (QS.30:21), diantara tujuan perkawinan adalah 

untuk terwujudnya sakinah dalam keluarga. Bahkan diharapkan melalui 

kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri dan anak-anak merasakan 

kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi. Selain itu untuk beribadah kepada 

Allah menjaga kehormatan dan untuk memperoleh keturunan.
6
  

Hal ini ditegaskan dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21: 

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن آََيتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
ُرون ِلَك ََلََيٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ   ِإنَّ ِف ذََٰ

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

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan dijadikan-Nya di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.“
7
 

 

Setiap keluarga selalu mendambakan terwujudnya rumah tangga yang 

bahagia diliputi sakinah, mawadah dan rahmah. Oleh karena itu, suami dan 

istri wajib menuanaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan syariat. 

Keluarga yang bahagia itu dalam al-Qur‟an disebut dengan sakinah 

yang menjadi dambaan setiap orang dan Allah menginginkan setiap hambanya 

yang menikah dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. 

 Keluarga Sakinah terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula 

diturunkan oleh leluhurnya. Keluarga Sakinah  terbentuk berkat upaya semua 

                                                           
5
 Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, Sukses Menikah & Berumah Tangga, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2006), 25 
6
 Ulfatmi, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam, (Kementerian Agama RI, 2011), 1 

7
 Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Jakarta: Almahira, 2017), 30 : 21. 
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anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu 

keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga Sakinah bukan berarti keluarga 

tanpa problem atau tantangan-tantangan, tetapi jika terjadi problem mereka 

selalu berusaha mencari penyelesaian dengan cara familiar, manusiawi dan 

demokratis. 

Pernikahan itu agung menurut Muhammad Fauzil „Azhim, jika ada 

surga di dunia itu adalah pernikahan yang bahagia, dimana suami istri saling 

memenuhi kebutuhan hak dan kewajibannya. Keduanya saling menyayangi, 

saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling menasehati dan 

saling menolong. Tetapi jika ada neraka di dunia, itu adalah rumah tangga 

yang penuh dengan pertengkaran dan kecurigaan.  

Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui 

pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang Sakinah, 

Mawaddah Warahmah sejahtera lahir batin. Hal ini telah menjadi keinginan 

dan harapan mereka jauh sebelum dipertemukan dalam ikatan pernikahan 

yang sah. 

Namun demikian upaya membentuk keluarga sakinah jelas tidaklah 

semudah membalik telapak tangan. Dalam pengalaman kehidupan 

menunjukkan bahwa membengun keluarga itu mudah, namun memelihara dan 

membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang 

selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya.  

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syarat dan 

rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan 
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menimbulkan pula hak dan kewajiban suami istri yang harus dijalankan 

dengan sungguh-sungguh. karena kelak akan dimintai pertanggung jawaban 

oleh Allah. Rasul menggambarkan di antara pertanggung jawaban itu dalam 

salah satu hadith 

Sabda Rasulullah SAW: 

Artinya: “setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap apa yang kamu 

pimpin akan diminta pertanggung jawabannya…suami adalah pemimpinbagi 

keluarganya dan harus mempertanggung jawabkan kepemimpinanya. Seorang 

istri adalah pemimpin pula bagi rumah tangga suaminya, dan harus 

mempertanggung  jawabkan atas kepemimpinanya pula”.
8
 

 

Dari hadith ini, jelaslah konsekuensi dari pernikahan yaitu ada tugas 

dan tanggung jawab yang akan diemban oleh masing-masing pihak, baik 

suami maupun istri di dalam rumah tangga. Kasus-kasus perkawinan timbul 

antara lain memang menunjukkan pihak suami atau istri tidak menunaikan 

tugas dan kewajiban dengan baik sesuai petunjuk al-Qur‟an dan hadith. 

Dalam Islam telah menetapkan batasan-batasan hak serta kewajiban 

kewajiban dengan dalil dan kebijaksanaan. Jika semua pihak menetapkan 

kewajiban-kewajibannya, tentu akan tertunaikan pula hak dengan sendirinya. 

Apabila suami telah memenuhi kewajiban terhadap istri dengan sebaik-

baiknya, maka hak istri telah tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah 

menunaikan kewajiban terhadap suami, maka hak suami pun telah tertunaikan. 

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-

masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga 

                                                           
8
 Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari Sahih, 884 (Beirut: Dar as-sa‟bu, t.t), 

139 
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sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan 

hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, 

mawadah warrohmah.
9
 

Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini 

berarti, bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai 

kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari 

istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat 

dipenuhi, apabila tidak ada yang menuanaikan kewajiban.
10

 

Telah dijelaskan dalam fiqh munakahat kewajiban suami terhadap 

istrinya mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban 

nonmateri yang bukan berupa benda.  

Pada umumnya, laki-laki memang dianggap sebagai kepala keluarga 

yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik berupa pangan, 

sandang ataupun papan. Suami juga wajib menyenangkan dan menyediakan 

waktu kepada istrinya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Selain itu, 

suami harus menjadi pengayom atau pelindug bagi istri atau anak-anaknya. 

Sedangkan istri, pada umumnya berkewajiban mendampingi suami dan 

berperan dalam mengasuh dan mendidik anak. Suami istri harus memahami 

kewajiban dan hak masing-masing agar segala permasalahan keluarga dapat 

terselesaikan dengan baik. 

                                                           
9
 Abd  Rahman  Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 155 

10
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta:  Siraja, 2003), 

152 
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Hubungan yang baik dan harmonis antara laki-laki dan perempuan 

(suami istri) tidaklah terjadi begitu saja, tetapi memerlukan usaha yang besar 

dari kedua belah pihak.
11

 

Di zaman modern sekarang ini, nampaknya begitu banyak hal yang 

dapat memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Wahyu Widyana 

mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di 

Indonesia diantaranya tidak adanya keharmonisan, tidak terlaksananya 

tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, moral, cemburu, kawin, 

penganiayaan, poligami tidak sehat, cacat biologis, kawin dibawah umur, 

politik, dipidana.
12

 

Mungkin karena banyaknya faktor yang memicu timbulnya konflik 

dalam perkawinan inilah antara lain yang menyebabkan masih adanya 

pasangan yang gagal membangun keluarga sakinah. Realitas di masyarakat 

menunjukkan  bahwa dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlahnya 

pasangan yang tidak berhasil mewujudkan keluarga sakinah. 

Tidak sedikit orang yang menikah, tetapi tidak mengetahui pernikahan 

selain sebatas hubungan yang sah antara suami dan istri yang disertai berbagai 

pemahaman yang berbeda menurut kadar social dan akhlaknya. Sesungguhnya 

konsep Islam tentang pernikahan lebih jauh dan lengkap daripada pandangan 

seperti itu. Allah menjadikan pernikahan sebagai ketentraman dan tempat 

tinggal.
13

 

                                                           
11

 Thariq Kamal An-Nu‟aimi, Psikologi Suami Istri (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 1 
12

 Ulfatmi, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam, 4 
13

 Muhammad Khair.  Sukses Menikah & Berumah Tangga, 17 
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Kehidupan rumah tangga yang berjalan mulus, yang mungkin hanya 

ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang langsung dapat diatasi, akan 

menimbulkan hal-hal yang sangat positif. Cinta dan kasih sayang merasuk 

kedalam hati suami, istri dan seluruh keluarga karena Allah sudah 

membukakan jalan dengan memberikan landasan yang baik.
14

 

Dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami istri harus saling 

hormat menghormati dan saling kasih mengasihi, saling bantu membantu, take 

and give (memberi dan menerima), saling pengertian dan tidak boleh egoistis 

atau mau menang sendiri.
15

 

Sesuai dengan fitrah manusia yang menjadi tempat salah, seorang 

suami yang tidak lepas dari kesalahan dan akhirnya harus mempertanggung 

jawabkan kesalahannya menurut hukum yang berlaku. Seorang suami yang 

bertempat tinggal di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

telah melakukan kesalahan yang melanggar hukum, dan akibat kesalahannya 

yaitu harus mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan.  

Setelah bebas dari penjara atau hukuman, mereka memiliki tanggung 

jawab atau beban yang harus diterima. Tanggung jawab sebagai kepala rumah 

tangga yang harus menafkahi istri dan anaknya disamping itu banyak orang 

yang memandang sebelah mata terhadap mereka yang berstatus mantan 

narapidana. Akibat dari status narapidana seorang suami kesulitann dalam 

                                                           
14

 Nabil Mahmud, Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya, (Jakarta: 

Qisthi Press, 2005), 195 
15

 Tihami dan sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), 157 
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mencari pekerjaan, jadi mau tidak mau istri harus ikut bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Upaya mantan narapidana dalam membentuk keluarga sakinah sangat 

menarik untuk diteliti. Karena itu penulis memberanikan diri untuk meneliti 

lebih jauh di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten  Ponorogo. Peneliti 

ingin membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Mantan 

Narapidana Di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak istri mantan 

narapidana ?  

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan mantan 

narapidana dalam membentuk  keluarga sakinah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan 

hak istri mantan narapidana. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang 

dilakukan mantan narapidana dalam membentuk  keluarga sakinah 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

khasanah keilmuwan. Khususnya bagi disiplin ilmu keluarga islam dalam 

hal pemenuhan kwajiban suami bersetatus mantan narapidana. 

2. Praktis 

Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

untuk menambah pengetahuan terhadap pentingnya keluarga sakinah. 

 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. 

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Putri Rachmawati, yang diteliti dalam 

skripsi ini adalah “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersetatus 

Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” Yang di 

teliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami 

bersetatus narapidana, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan 

kewajiban nafkah suami bersetatus narapidana dan bagaimana tinjauan hukum 

positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami bersetatus narapidana.
16

 

Skripsi ini juga bersifat penelitian lapangan. Dalam skripsi ini disimpulkan 

bahwa seorang suami bersetatus narapidana masih bisa memberikan nafkah 

                                                           
16

Dwi Putri Rachmawati,  Emenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana 

Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Skripsi: Uneversitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya, 2018) 
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sesuai dengan kemampuannya. Dalam hukum Islam pemenuhan nafkah suami 

bersetatus narapidana tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam. 

Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan 

kemampuannya, dan seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Sedangkan dalam hukum positif kewajiban nafkah suami 

berstatus narapidana, Bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang 

diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah 

sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi, dalam UU nomor 12 tahun 1995 

tentang pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat 1 huruf  g yaitu: “mendapatkan 

upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”.  

Perbedaan skripsi yang akan penulis teliti dangan skripsi terdahulu 

yang di tulis oleh Dwi Putri Rachmawati  adalah skripsi  yang terdahulu hanya 

berfokus pada suami yang bersetatus narapidana yang telah berkeluarga dan 

masa pidananya selama 5 tahun lebih. Sementara dalam skripsi ini  sifatnya 

umum bagi suami yang terpidana kurang dari 5 tahun maupun lebih dari 5 

tahun. 

Skripsi yang di tulis oleh Lukman Hakim dengan judul “pemenuhan 

nafkah batin isteri yang terpidana dan implikasinya bagi keharmonisan 

keluarga” Dalam skripsi ini yang di teliti ialah, bagaimana bentuk pemenuhan 

nafkah batin istri terpidana dan implikasi pemenuhan nafkah batin istri yang 

terpidana di LAPAS Malang terhadap keharmonisan keluarga. Skripsi ini juga 

skripsi bersifat penelitian lapangan. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa 

bentuk pemenuhan nafkah batin yang biasa dilakukan di LAPAS wanita Kelas 
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IIA Malang yaitu menelpon keluarga dan tatap muka, pemenuhan nafkah batn 

lainnya seperti seksual hanya berjumlah 1,7%. Sehingga sangat berpengaruh 

terhadap keharmonisan keluarga. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa 

keluarga menjadi pusat segala sesuatu termasuk, pusat nasihat, pusat 

kemulyaan, pusat ilmu dan pusat ketentraman batin.
17

 

Perbedaan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi terdahulu 

yang di tulis oleh Lukman Hakim  adalah skripsi yang terdahulu membahas 

tentang istri yang terpidana sementara dalam skripsi ini suami yang terpidana. 

Skripsi yang di tulis oleh Aisy Soraya dengan judul “Upaya 

Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga 

Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”. Dalam 

skripsi ini yang di teliti ialah, pemenuhan nafkah batin suami narapidana 

terhadap istrinya. Tidak adanya sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah 

batin suami isteri yang menjadi penghuni LP Teluk Dalam Banjarmasin 

mengakibatkan perselingkuhan, serta perceraian karena tidak bisa melakukan 

hubungan seksual selama suami istri tersebut berada di LP teluk dalam 

banjarmasin.
18

 Skripsi ini juga termasuk skripsi penelitian lapangan. Dalam 

skripsi ini disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah batin narapidana tidak bisa 

terlaksana karena memang tidak tersediannya fasilitas, untuk menyalurkan 

hasrat seksualnya tersebut sehingga pemenuhan nafkah batin yang dilakukan 

                                                           
17

 Lukman Hakim, Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana Dan Implikasinya 

Bagi Keharmonisan Keluarga (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2012) 
18

 Aisy Soraya, “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan 

RumahTangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”, (skripsi: 

IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013) 
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hanya sekedar kunjungan keluarga atau istri, dan hal tersebut dianggap sangat 

berpengaruh bagi keharmonisan rumah tangga.  

Perbedaan skripsi yang akan penulis teliti dengan skripsi terdahulu 

yang ditulis oleh Aisy Soraya adalah skripsi yang terdahulu hanya membahas 

tentang nafkah batin saja sementara dalam skripsi ini lebih membahas tentang 

kewajiban suami yang tidak hanya membahas tentang nafkah batinnya saja 

tapi juga nafkah lahir. 

 

F. Metode Penelitian 

Teknik metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitan. 

Menurut Sugiyono, Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
19

 

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik observasi, nalisis data, 

pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus penelitian lapangan (field 

research), dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat 

obyek yang akan diteliti. Peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian. 

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk 

                                                           
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 3 



13 
 

 

mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan problematika di lapangan, 

serta untuk menghindari data yang tidak valid. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggambarkan 

bagaimana tinjauan hukum islam trhadap pembentukan keluarga sakinah 

studi terhadap mantan narapidana kasus tabrak lari, yang nantinya akan 

dideskripsikan bedasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 

pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan pelaku yang diamati.
20

 Serta pendekatan normative yuridis yaitu 

dengan mengacu pada aturan hukum Islam dengan dalil-dalil al-Qur‟an 

dan hadits, pendapat Fukaha, dan sekaligus mengacu pada Kompilasi 

ukum Islam. 

Dalam hal ini jelas, bahwa penelitian  yang  digunakan  adalah  

studi kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial 

individu, kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 

menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis 

atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. 

2) Data dan Sumber Data 

(a) Data 

                                                           
20

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 22 
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Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan 

dalam kerangka persoalan yang diteliti. Data dapat berupa teks, 

dokumen, arsip, gambar, artefak, ataupun obyek-obyek lainnya yang 

ditemukan dilapangan selama penelitian dengan menggunakan 

penelitian kualitatif. 

Adapun data-data yang diperlukan untuk memecahkan 

penelitian ini, maka peneliti membutuhkan data-data mengenai upaya 

pembentukan keluarga sakinah terhadan mantan narapidana. 

(b) Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai data. Dalam penelitian ini, dipergunakan dua 

sumber pengumpulan data yaitu: 

1) Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data atau informasi dari sumber pertama, 

biasanya kita sebut dengan responden yang diperoleh melalui 

pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara.
21

 

Data primer ini penulis dapat dari sumber langsung yang ada di 

lapangan (tidak melalui perantara), yakni pelaku-pelaku utama 

dalam obyek yang diteliti. Adapun dalam peneliti ini sumber 

primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pasangan 

suami istri mantan narapidana. 

 

                                                           
21

 Jonathan  Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif &Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 16 
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2) Sumber Data Skunder  

Data skunder yaitu menggunakan bahan yang bukan dari sumber 

pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi 

untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal 

dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang 

biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham 

pendekatan kualitatif.
22

 

3) Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data 

agar tidak tidak terjadi kerancuan dan memiliki data yang benar-benar 

nyata tanpa adanya rekayasa. Maka dari itu  pengumpulan data ini  tidak 

terlepas dari metode-metode/teknik penelitian, yaitu: 

(a) Teknik Wawancara 

Wawancara adalah: percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Peneliti juga 

menggunakan teknik wawancara (interviewee).
23

 

Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer 

menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah 

disusun. Kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek 

keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban 
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yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variable, 

dengan keterangan yang lengkap, jelas, dan mendalam. 

Adapun dalam hal wawancara ini, yang menjadi subjek 

wawancara informasinya adalah dari Keluarga mantan narapidana di 

Desa Selur Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo. 

4) Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang diinginkan. 

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Selur  Kec. 

Ngrayun Kab. Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat 

tersebut adalah karena peneliti mengetahui bahwa di kec.Ngrayun Kab. 

Ponorogo banyak kasus-kasus suami mantan narapidana. sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana upaya pembentukan 

keluarga sakinah pada keluarga mantan narapidana di Desa Selur 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

5) Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, 

pemodelan dan tranformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan 

dan mendukung pembuatan keputusan
24

. Catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

                                                           
24

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkan Demi Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal 253 
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pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.
25

 

Analisis data dari penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara 

terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang 

dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan berangkat 

menggunakan teori yang bersifat khusus yang kemudian ditarik untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

Hal ini diaplikasikan dalam praktek membentuk keluarga sakinah 

study terhadap mantan narapidana di Desa Selur Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. 

6) Pengecekan Keabsahan Data 

Pengambilan data melalui tiga tahapan, yaitu tahap, Pertama, 

pendahuluan, yang mana pada tahap pendahuluan ini peneliti mencari data 

di lapangan untuk keperluan penelitian.  Kedua, tahap penyaringan, setelah 

mendapat data, peneliti memilah dan menyaring data yang sesuai dengan 

keperluan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan kevaliditas data 

yang kuat.  Ketiga, pelengkapan penelitian ini. Dari ketiga tahap ini, dalam 

pengecekan keabasahan data banyak dilakukan di tahapan penyaringan. 

Oleh karena itu, jika terdapat data yang kurang relevan dan kurang 

memadai maka akan dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali 
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lagi, sehingga data yang disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar 

validitas yang tinggi data yang masih kurang, pada tahap ini peneiliti 

mencari data tambahan untuk memaksimalkan data. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembehasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari 

beberapa uraian mengenai pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. 

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini mudah dipahami dan 

terarah pada pokok persoalan maka penulis mengelompokkan menjadi lima 

bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang 

lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang 

berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi 

beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 

Penelitian, sistematika pembahasan, Daftar pustaka sementara, 

dan Outlines daftar isi skripsi. 
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BAB II  : KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT  ISLAM 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan 

untuk menganalisa permasalahan -permasalahan pada bab I. 

Dalam ini diungkapkan mengenai konsep keluarga sakinah 

BAB III : BENTUK DAN UPAYA MANTAN NARAPIDANA DALAM 

MEMBENTUK  KELUARGA SAKINAH  

Bab ini merupakan penyajian riset tentang pembentukan 

keluarga sakinah di Desa Selur Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo 

BAB IV : ANALISIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN 

KELUARGA SAKINAH TERHADAP MANTAN 

NARAPIDANA DI DESA SELUR KECAMATAN 

NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO  

Bab ini merupakan analisa upaya pembentukan keluarga 

sakinah studi terhadap mantan narapidana di Desa Selur 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan saran-saran dan juga penutup. 
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BAB II 

KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT ISLAM 

 

A. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Islam 

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang 

berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang damai, 

tenteram dan sejahtera dalam suasana kekerabatan dan keakraban diantara 

anggota keluarga.
26

 keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah 

sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari 

keyakinan yang dilakukan melalui pernikahan, didasari dengan kasih 

sayang, ditunjukkan untuk salng melengkapi dan mendekatkan diri dalam 

menuju ridha Allah.
27

 

Dalam konsep Islam keluarga adalah kesatuan hubungan antara 

seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan melalui akad 

nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun seorang laki-

laki dan perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah 

secara islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga Islam).  

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia disebutkan 

“keluarga” adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan 

yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil 
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dalam struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan dari 

ayah atau suami, ibu atau istri dan anak
28

 

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup 

atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang 

hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah 

sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan 

tinggal dalam sebuah rumah tangga.
29

 

Menurut Misbach, keluarga adalah sekelompok orang yang ada 

hubungan berdasarkan hubungan pertalian darah atau perkawinan. 

Orang_orang yang termasuk dalam keluarga adalah bapak, ibu dan anak-

anaknya (ini disebut keluarga inti).
30

 

Pengertian keluarga pada umumnya dapat dikelompokan menjadi 

dua, yakni: 

1. Keluarga kecil (nurclear family) 

2. Keluarga besar (extended family) 

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari dari ayah, ibu dan anak, 

keluarga kecil disebut juga keluarga inti. Sementara anggota keluarga 

besar adalah seluruh anggota keluarga akibat dari hubungan perkawinan. 

Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu 

mertua.
31
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Melihat pengertian keluarga diatas, maka keluarga akan 

mempunyai fungsi sebagai berikut:32 

a. Fungsi Pengatur Keturunan  

Salah satu fungsi keluarga yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi 

yang lain adalah fungsi seksual sebagai upaya uantuk melakukan 

produksi keturunan dan melanjutkan kehidupan keluarganya 

dikemudian hari. 

b. Fungsi Sosialisasi/Pendidikan  

Keluarga juga berfungsi untuk mendidik anak-anaknya mulai dari awal 

sampai pertumbuhan anak hingga dewasa dengan memberikan bekal 

nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan keluarga maupun 

bermasyarakat. 

c. Fungsi Ekonomi/Unit Produksi 

Dalam kehidupan keluarga harus ada pembagian kerja yang jelas 

diantara anggota-anggota keluarga untuk melaksanakan produksi 

barang dan jasa yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari. 

d. Fungsi Pelindung  

Salah satu fngsi keluarga yang paling penting adalah memberikan 

perlindungan kepada semua anggota keluarga dari berbagai bahaya 

yang dialami oleh sebuah keluarga. 
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e. Fungsi Penentuan Status 

Dalam masyarakat terapat perbedaan status yang besar, maka keluarga 

akan mewarisi statusnya pada tiap-tiap anggota memiliki hak yang 

istimewa. 

f. Fungsi Pemeliharaan  

Setiap keluarga berkewajiban untuk memelihara anggota keluarganya 

yang sakit, menderita, dan mengayomi yang sudah tua/jompo sehingga 

mereka-mereka yang seperti itu dapat merasakan kebahagiaan hidup. 

g. Fungsi Efeksi 

Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau 

rasa dicintai, baik oleh orang tua, saudara dan anggota keluarga 

lainnya. 

Salah satu kebutuhan yang fundamental dalam diri manusia adalah 

kasih sayang. Suami atau istri yang mendapatkan kasih sayang yang cukup 

dari pasangannya akan memberi kontribusi positif dalam diri pasangannya 

untuk menjadi setia dan lebih bersemangat melakukan kewajiban terhadap 

anggota keluarga. Wujud kasih sayang ini dapat dilakukan dengan 

menampilkan kemesraan, komunikasi yang hangat, kesantunan dengan 

mengembangkan sikap empati, toleransi, saling menolong, saling 

menghargai, saling mengerti dan menerima kekurangan dan saling 

menyempurnakan kekurangan  pasangan. 
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2. Keluarga Sakinah   

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat 

lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. 

Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat 

membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. 

Sakinah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu 

 yang berarti tenang, tentram, damai, aman dan tidak َسَكَن,َيْسُكُن,َسِكيًنا

gelisah,
33

 yaitu adanya kepercayaan dalam rumah tangga, dan saling 

memahami sifat pasangan masing-masing hingga timbul perasaan 

tenteram, seiring, dan sejalan untuk mewujudkan tujuan berumah tangga. 

Keluarga sakinah meunjukkan keluarga yang tenang dan damai. 

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga 

sakinah dengan “suatu keluarga yang dibina atas pekawinan yang sah, 

mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang 

diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan 

dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan 

memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”.
34

 

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam al-Qur‟an tentang 

sakinah, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut: 
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a. Al-Isfahan (Ahli Fiqih dan Tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak 

adanya rasa getar dalam menghadapi sesuatu. 

b. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), Sakinah adalah adanya ketentraman 

dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang 

menyaksikanya, dan merupakan keyakinan bedasarkan penglihatan. 

c. Adapula yang menamakan sakinah  dengan kata rahmah dan 

tuma’ninah,  artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan 

ibadah.
35

 

Menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah diambil dari bahasa arab 

yang terdiri dari huruf-huruf Isin, Kaf, dan nun yang mengandung makna 

“ketenangan” atau antonym dari “goncangan” dan “pergerakan”. 

Misalnya rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih 

ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami 

kegoncangan di luar. Jadi, suatu keluarga dapat menjadi keluarga sakinah 

apabila keluarga tersebut dapat melewati masa-masa sulit. Ketika masa-

masa sulit terlewatkan, hal itu berdampak pada adanya kalbu yang tenang 

atau sakinah. 

 Mawaddah berasal dari kata al-waddu (cinta) atau mencintai 

sesuatu.  Mengutip Imam al-Quttubi, sebuah keluarga akan berproses  

menghasilkan (kasih) adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari 

kehendak buruk. Quraish Shihab mengatakan  mawaddah adalah cinta 

plus. Orang yang di dalam hatinya ada  mawaddah tidak akan memutuskan 

                                                           
35
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hubungan. Kita mencintai tidak hanya didasarkan atas keadaan fisik atau 

ekonomi semata, ataupun keadaan luar saja. Tetapi adanya perasaan 

mencintai karena Allah Swt. Keluarga mawaddah menunjukkan keluarga 

yang saling mencintai dan saling menyayangi.
36

 

Adanya rahmah. Quraish Shihab mengatakan: “rahmah dalam 

kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak 

berdayaan. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu 

buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menjadi pemarah apalagi 

pendendam”. Kualitas mawaddah wa rahmah di dalam rumah tangga, 

yang dipupuk oleh suami istri sangat menentukan bagaimana kondisi 

rumah tangga tersebut bahagia atau tidak. 

Keluarga yang baik menurut pandangan Islam bisa disebut dalam 

istilah keluarga sakinah. Ciri utama keluarga ini adalah adanya cinta 

kasih yang permanen antara suami dan istri. Hal ini bertolak dari prinsip 

perkawinan yang Mitsaqon Ghaliza, yaitu perjanjian yang teguh untuk 

saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. ciri ini juga dibangun atas 

dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanat yang masing-

masing terikat untuk menjalankannya sesuai dengan ajaran Allah SWT. 

Selain itu keluarga sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip 

terutama saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara 

suami dan istri dalam urusan keluarga maupun urusan publik sesuai 

kesepakatan bersama. Dalam Islam, setiap manusia diakui sebagai 
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pemimpin yang masing-masing harus mempertanggung jawabkannya 

kepada suami atau sebaliknya.
37

 

Fondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana 

dilukiskan dalam ayat al-Qur‟an Q.S Ar-Ruum ayat 21: 

َنُكْم َمَودًَّة  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن آََيتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
ُرونوَ  ِلَك ََلََيٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ  َرْْحًَة ِإنَّ ِف ذََٰ

 

Artinya:“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadannya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnyapada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
38

 
 

Kandungan ayat diatas menggambarkan bahwa pernikahan dalam 

Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (sakinah), rasa kasih dan 

sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing 

pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat 

menciptakan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Dalam 

penjelasanya tentang kalimat “li tasykunu ilaiha” dalam ayat diatas. Ibn 

Katsir menegaskan bahwa kalimat ini bermakna menyatukan keduanya 

secara rohani (dan oleh karenanya) mereka menjadi tenang. 

Sebuah perawinan akan kokoh bila ada unsur sakinah di 

dalamnya.
39

 Sehingga Telah menjadi sunatullah bahwa setiap orang yang 

memasuki pernikahan akan memimpinkan keluarga sakinah. Di dalamnya 
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akan ditemukan kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang, ketenangan yang 

dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. 

Rasa cinta merupakan anugrah dari Allah SWT yang diberikan 

kepada manusia agar dapat hidup berpasang-pasangan dan merasa senang 

dalam ikatan kasih sayang yang diridhai-Nya.
40

 Sebagaimana firman-Nya: 

َن  ُك ْس َي ِل ا  َه َزْوَج ا  َه  ْ ن ِم َل  َع َوَج ٍة  َد ِح َوا ٍس  ْف  َ ن ْن  ِم ْم  ُك َق َل َخ ي  لَِّذ ا َو  ُى
ا  َه  ْ ي َل  ِإ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan 

daripadanya dan menciptakan istrinya agar dia merasa senang 

kepadanya….”
41

 
 

Para pakar hadith telah menunjukkan berbagai pandangan 

mengenai proses pembentukan keluarga sakinah. Umumnya sepakat 

bahwa langkah pertama dalam proses pembentukan keluarga sakinah 

adalah perkawinan yang sah dan seagama, melaksanakan hak dan 

kewajiban masing-masing secara proporsional, misalnya kewajiban suami 

terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, dan kewajiban suami istri 

terhadap anak-anaknya. Untuk melestarikan keluarga sakinah harus diikuti 

langkah-langkah pembinaan, salah satu diantaranya adalah pembinaan 

aspek agama, yang meliputi pembinaan agama pada orang tua (suami-

istri), pembinaan jiwa agama pada anak-anak, pembinaan suasana rumah 

tangga Islam dengan upaya membudayakan ucapan kalimat Thayyibah 

dalam rumah tangga.
42
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3. Ciri-Ciri Keluarga sakinah 

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah adalah terjalinnya hubungan 

antara suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual 

dengan baik di jalan yang diridhai Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang 

shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir, batin, terjalin hubungan 

persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak  suami dan dari 

pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin 

hubungan mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan 

bernegara secara baik pula.
43

 

4. Upaya Terbentuknya Keluarga Sakinah 

Upaya mengandung pengertian sebagai usaha, akal, ikhtiar (untuk 

mencapai suatu maksud), memecahkan suatu persoalan, mencari jalan 

keluar dan lain-lain.
44

 Dalam pengertian lain upaya adalah usaha (syarat) 

untuk menyampaikan suatu maksud.
45

 

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita 

tercapainya keluarga sakinah yaitu: 

Seperti yang tercantup dalam sebuah hadith yang diriwayatkan al-

Dailami, Rasulullah SAW menjelaskan sebagai berikut: 
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رًا ِِبَْىلِ هللا  اَرَادَ ا ِاذَ  ْهُهمْ  بَ ْيِت َخي ْ َرُىمْ  َصِغْي رُُىمْ  َوَوقَ رَ فالدين  فَ قِّ  الّرِْزق َوَرَزقَ ُهمُ  َكِبي ْ
َها فَ يَ تُ ْوبوا ُعيُ ْوبَ ُهمْ  َوَبَصَرُىمْ  نَ َفَقاِِتِمْ ِف  َواْلَقْصدُ  َمِعْيَشِتِهمْ ِف  رَ  اَرَاَدُىمْ  َوِاَذا ِمن ْ  َغي ْ

 )رواه الديلمى عن انس( ََهْلً  تَ رََكُهم ذِلكَ 
 

Artinya:”Apabila Allah SWT menghendaki (menganugrahkan) 

suatu rumah tangga yang baik (sakinah), diberikanya kecenderungan 

mempelajari ilmu-ilmu agama; yang muda menghormati yang tua-tua; 

serasih (harmoni) dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana; melihat 

(menyaadari) cacat-cacat mereka dan kehidupan melakukan taubah. Jika 

Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkan-Nya mereka dalam 

kesesatan”. (H.R ad-Dailami dari Anas)
46

 

Bedasarkan pada hadith tersebut di atas, maka dapat dijelaskan 

bahwa upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam membentuk keluarga 

sakinah menurut pandangan Islam,  antara lain: 

a. Kecenderungan mempelajari ilmu-ilmu agama 

Ajaran Islam adalah unsur pokok yang paling penting dalam 

pembinaan rumah tangga yang bahagia. Sebab ajaran–ajaran agama 

memberikan petunjuk-petunjuk antara yang baik dan yang buruk. 

Adapun rumah tangga yang mementingkan ajaran-ajaran agama, yang 

selalu mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, sisamping 

berusaha mencapai kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia, maka dari 

dalam dirinya selalu memantul sinar kebahagiaan, ketenangan 

kenikmatan rohaniah walaupun berada dalam situasi kekurangan, 

kemiskinan dan di timpa kesulitan. 
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b. Akhlak dan kesopanan 

Rumah tangga yang sakinah itu ialah terciptanya hubungan 

harmonis antara sesama keluarga, ayah dengan istri, anak dengan anak, 

anak dengan orang tua dan lain-lain serta adanya keseimbangan 

diantara mereka. Yang tua-tua mengasihi yang muda-muda dan 

membimbingnya, yang kecil-kecil hormat kepada yang tua dan besar. 

Atau dengan kata lain keluarga yang berpegang pada akhlak yang baik 

(akhlakul karimah)  

Sikap saling menghormati dan menyayangi sebagai mana di 

gariskan Rasulullah SAW dalam hadith sebagai berikut: 

 لَْيَس ِمنَّا َمْن ََلْ يَ ْرَحْم َصِغريَََن َويُ َوقِّْر َكِبريَنَ 
Artinya: “Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang 

lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua.” (HR. at-

Tirmidzi no. 1842 dari shahabat Anas bin Malik)
47

 
 

c. Harmonis dalam pergaulan  

Dalam rumah tangga yang sakinah itu senantiasa tergalang 

pergaulan yang harmonis antara semua anggota keluarga.tiap-tiap 

anggota keluarga hidup rukun dan mesra, tidak saling curiga 

mencurigai atau salah menyalahkan. 

d. Hemat dan hidup sederhana 

Unsur ke empat yang dapat mewujudkan rumah tangga yang  

sakinah ialah sikap hidup yang bersamaan dalam menghadapi 

kehidupan yang berlandaskan kepada kesedarhanaan hidup dan hemat. 
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e. Menyadari cacat sendiri 

Upaya lain yang dilakukan adalah menyadari cacat atau aib 

sebdiri. Setiap orang atau keluarga memiliki kelebihan-kelebihan tapi 

tentu memiliki kekurangan dan kelemahan. Apabila setiap pemimpin 

rumah tangga, suami istri mau menyadari sepenuhnya  kenyataan-

kenyataan yang demikian, maka dapatlah dihindarkan perasaan-

perasan merasa bersih dan bebar sendiri. 

Terwujudnya keluarga sakinah adalah dambaan setiap orang yang 

membangun rumah tangga. Karna banyak keluarga yang akhirnya bubar 

ditengah jalan akibat ketidak cocokan dan akhirnya membuyarkan cita-cita 

yang semula diyakini akan dapat dicapai dengan mudah. Adapun tujuan 

pembentukan keluarga sakinah adalah: 

1) fakta dimana adanya dinamika kondisi suami istri berkeluarga 

2) pentingnya memandang pembagian peran suami istri secara fleksibel 

3) pemahaman bahwa kewajiban memenuhi nafkah keluarga yang kuat. 

Demikian halnya mendidik anak adalah hak dan kewajiban bersama 

antara suami istri yang bisa diatur sesuai dengan kondisi spesifik 

masing-masing keluarga.
48

 

Banyak faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab tidak 

terbentuknya keluarga sakinah. Bisa jadi karena persiapan kearah 

pernikahan kurang maksimal dalam berbagai aspek, seperti aspek mental, 

ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Atau juga bisa disebabkan karena 
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kurangnya pemahaman terhadap arti penting pernikahan tersebut. Dalam 

kaitan ini, islam memandang penting sebuah persiapan kearah perkawinan, 

yang secara teoritis akan dapat membangun rumah tangga bahagia. 

5. Prinsip-prinsip Mewujudkan Keluarga Sakinah 

a. Memilih pasangan hidup sesuai petunjuk rosul 

Salah dalam memilih akan berdampak pada keharmonisan 

rumah tangga dan pendidikan anak kelak. Oleh karena itu islam 

memberikan arahan dalam menentukan pasangan hidup dengan 

beberapa kriteria yang terukur. Dalam hal itu kriteria yang diberikan 

Islam terbagi menjadi dua, yaitu: kriteria calon istri dan calon suami 

1) Kriteria calon istri 

Istri berperan besar dalam urusan-urusan dalam rumah 

tangga, seperti pendidikan anak di dalam keluarga, menjamin 

kebutuhan sehari-hari keluarga, menjaga kehormatan keluarga, dan 

urusan penting keluarga lainnya.  

Seorang laki-laki dalam memilih calon istri, harus memilih 

wanita yang beragama. Jika tidak, maka dia akan merugikan 

dirinya serta anaknya. Dan juga dia akan kehilangan kenikmatan 

dunia, bahkan di akhirat nanti.
49

 Rasulullah bersabda, 

 “seorang wanita itu dinikahi karena empat 

perkara:hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. 

Maka pilihlah wanita yang beragama niscaya engkau akan 

bahagia”.
50
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2) Kriteria calon suami 

Ketentuan kriteria yang berlaku dalam memilih calon istri 

pada umumnya juga berlaku dalam upaya memilih calon suami. 

Perbedaan dasar dalam memilih calon suami terletak pada 

perannya yang vital dalam rumah tangga. Seorang suami adalah 

pemimpin dalam rumah tangga dan bermitra dengan istrinya. 

Calon suami harus bertaqwa karena merupakan kunci 

utama dalam mengemban tanggung jawab.  Selain memilih 

bedasarkan ketakwaan dapat juga menerapkan kriteria kemapanan 

secara ekonomi. Berbagai faktor masalah dalam rumah tangga juga 

banyak dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga.  

Ulama salaf berkata, “janganlah menikahkan putrimu, 

kecuali dengan laki-laki yang bertaqwa. Jika mencintainya dia akan 

memuliakannya, dan jika membencinya, dia tidak akan 

menganiaya.” 

Dasar pernikahan adalah saling mencintai pasangannya. 

Tanpa ada landasan cinta dan kasih sayang, rumah tangga tidak 

akan terbangun kokoh. Jika suami istri bisa mengartikan keluarga 

sebagai tempat berteduh, tempat yang memyejukkan hati yang 

saling memahami, pengertian, dan saling mencintai maka suami 

maupun istri akan betah dalam rumah tangganya. Sehingga apabila 

ada masalah, maka keluargalah yang menjadi tempat mengadu 
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yang paling aman untuk menentramkan hati, inilah yang 

dinamakan keluarga sakinah.
51

 

6. Indikator  Keluarga Sakinah 

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan gerakan 

keluarga sakinah bagaimana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan 

Haji Nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indicator kelompok keluarga 

sakinah sebagai berikut:
52

 

a. Keluarga pra sakinah 

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan 

perkawinan yang sah, tidak dapat mematuhi kebutuhan dasar spiritual 

dan material (basi-neds) secara maksimal. 

b. Keluarga sakinah 1 

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar 

spiritual dan material secara maksimal. Tetapi masih taklik dan belum 

dapat memenuhi kebutuhan sosial spikologisnya seperti kebutuhan 

akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum 

mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya. 

c. Keluarga sakinah II 

Yaitu keluarga-keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan 

kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan 

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah 
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mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan 

lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-

nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, wakaf, amal 

jariyah, menabung dan sebagainya. 

d.  Keluarga sakinah III 

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, 

keimanan, ketaqwaan sosial spikologis dan pengembangan 

keluarganya. Tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi 

lingkungannya. 

e. Keluarga sakinah III plus 

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, 

kebutuhan sosial secara spikologis dan pengembangannya serta dapat 

menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. 

7. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Sakinah 

Islam menjadikan hubungan suami istri suatu jalinan yang paling 

suci dan mulia diantara dua insan, oleh karena itu Islam banyak sekali 

memberikan pengarahan dengan menyatakan hak dan kewajiban masing-

masing yang didalamnya diharapkan islah patuhnya suami dan istri maka 

akan tercapai suatu kehidupan yang harmonis, tenang rukun dan abadi. 

Suami pada awalnya adalah orang lain, tetapi telah sempurnanya 

ijab qobul, dibaiat dengan syahadat dan disaksikan oleh para saksi, 

kemudian kedua belah pihak menjadi “khuquqzazaujiah” yang awalnya 
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haram menjadi halal, begitu juga yang jadinya tidak ada hukummya 

menjadi ada hukumnya. 

Dalam fiqih munakahat menjelaskan setelah berlangsungnya akad 

perkawinan yang sah maka suami istri memikul hak dan kewajiban 

masing-masing untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah 

warahmah.
53

 

 kewajiban merupakan segala hal yang harus dilakukan seseorang 

terhadap orang lain, sementara hak adalah segala yang harus diterima oleh 

masing-masing pihak suami dan istri. Keterkaitan hak dan kewajiban ini 

adalah bagian dari komitmen pernikahan yang merupakan amanah dari 

syariat untuk dijalankan dengan maksimal. Aturan syariat terkait hak dan 

kewajiban ini tak lain adalah demi tercapainya mahligai keluarga yang 

sakinah mawaddah warahmah. 

Kewajiban dalam suatu rumah tangga meliputi tiap-tiap anggota 

keluarga serta mempunyai kewajiban sendiri-sendiri, namun hal ini yang 

menjadi penanggung jawab adalah suami istri, mereka lebih mempunyai 

tanggungan yang benar daripada keluarga yang lain. 

Hak dan kewajiban suami istri harus berjalan seimbang karena 

keduanya mempunyai porsi yang nyaris setara dalam hal ini sebagaimana 

dalam al-Qur‟an dikatakan: 

ْعُروِف َولِلرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجِة َوهللاُ َعزِيُزَحِكيمُ 
َ

 َوََلُنَّ ِمْثُل اّلِذي َعَليِهّن ِِبمل
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Artinya:”dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajiban menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai 

satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana”.
54

 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga 

mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak 

istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti 

hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai 

kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. 

Dalam hadith Nabi juga dijelaskan, hadith dari Amru bin al-

Ahwash: 

 حقاو لنسائكم عليكم حقا نسائكماالأن لكم على 
 

Artinya:“ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus 

dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu 

pikul”.
55

. 

 

Syariat secara tegasnya telah mengatur hal tersebut namun dalam 

prakteknya, tak sedikit dari masing-masing pihak tak mampu dan bahkan 

tidak mau menjalankan kewajiban masing-masing. 

Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka 

perkawinan melahirkan kebahagiaan yang langgeng. Namun kewajiban 

dan hak ini sering tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadilah 

kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran dan pada titik paling 

buruk adalah perceraian.  
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Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga 

dalam Islam di bagi ke dalam 3 aspek, yatu: 

a. Hak istri yang wajib yang wajib dipenuhi oleh suami (kewajiban suami 

yang harus dipenuhi oleh istri) 

b. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri (kewajiban istri yang wajib 

dipenuhi oleh suami) 

c. Hak bersama yang wajib dipenuhi oleh keduanya.
56

 

Pada umumnya hak-hak seorang istri wajib dipenuhi oleh 

suaminya terdiri ari dua macam yakni, yang bersifat materi dan 

nonmateri, diantara kewajiban itu ialah: 

d. Mahar 

Mahar adalah pemberian seseorang suami kepada istrinya sebelum, 

sesudah atau pada berlangsungnya akad. Allah berfirman: 

 َواَتُوا النَِّساِء َصُدقَاِتَِنَّ ِِنَْلة
Artinya:“berikanlah maskawin itu kepada wanita yang kamu 

nikahi dengan penuh kerelan”.
57

 

 

e. Nafkah 

Termasuk kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi 

nafkah. Maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti 

makanan, pakaian, tempat tinggal mencarikan pembantu dan obat-

obatan, apabila suaminya itu kaya. Kewajiban ini ditetapkan oleh Allah 

dalam al-Qur‟an: 
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ُه هللا الَ ُيَكِلُف لَيُ ْنِفُق ُذْو َسَعِة ِمْن َسَعِتِو َوِمْن ُقِدَر َعَلْيِو رِْزقُُو فَ ْليُ ْنِفُق ِمَّآ آتَ 
 نَ ْفًسا إالَّ َمآ اََتىا

Artinya:”hendaknya orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuanya. Dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan”.
58

 

 

Sebagai kepala keluarga, suami menjamin kebutuhan 

kebutuhan fisik lahiriyah istri dan keluarga. Dipundaknya dibebankan 

tanggung jawab untuk menafkahi sehingga istri merasa tentram.  

Nafkah atas istri ini wajib hukumnya diberikan oleh suami jika 

telah tercapai syarat berikut: 

1) Pernikahan yang sah 

2) Istri sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada suami yang tinggal 

serumah 

3) Istri tidak nusyuz atau durhaka kepada suami. Bila suami telah 

mendapati istri melakukan nusyuz hingga ada level pisah ranjang, 

maka boleh baginya dihentikan sementara pemberian nafkah untuk 

membuatnya jera. Termasuk jika ternyataistri keluar rumah untuk 

bekerja tanpa izin suaminya, jika telah diizinkan maka tidak 

dianggap nusyuz. 

Terkait kadar nafkah, para ulama terpecah kepada dua 

pendapat: 
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Pendapat pertama: pendapat madzab Syafi‟i sebagaimana 

dijelaskan dalam kitab Mughnil Muhtaj ini mengklarifikasikan kadar 

nafkah tergantung pada status ekonomi suami. Untuk leleki yang kaya 

maka besar nafkahnya adalah dua modd perhari. Semantarayang fakir 

satu mudd, dan yang ekonomi pertengahan adalah 1,5 mudd perhari. 

Semua kadar tersebut adalah kadar minimal. Jenis makanan yang 

dinafkahkan adalah makanan pokok yang umum di negerinya, dalam 

hal ini suami wajib pula menyediakan peralatan masak. 

Pendapat kedua: kelompok di pendapat ke dua ini tidak 

menentukan kadar minimal, namun justru lebih mengembalikan 

kepada kemampuan masing-masing suami. Sebagian besar ulama jiga 

mewajibkan suami menyediakan perhiasan yang umum dipakai oleh 

orang-orang disekitarnya. 

f. Selalu dijaga dengan baik oleh suami 

Menjaga disini maksudnya memelihara kehormatan dan harga 

diri istri, menjunjung kemulyaannya dan menjauhkan dari pembicaraan 

yang tidak baik. Istri adalah pakaian bagi suami dan sebaliknya suami 

adalah pakaian istri. 

g. Menggauli istri dengan cara yang baik dan patut 

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya ialah memuliakan 

dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia 

sediakan untuk istrinya yangn akan dapat mengikat hatinya. 
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Memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan di 

hatinya. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 

19: 

ُتُمْو ُىنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيئاً َوََيَْعَل هللاُ َوَعاِشُرو ُىنَّ ِِبْلَمْعُرْوِف فَإْن َكِر ىْ 
رًا رًا َكِثي ْ  ِفْيِو َخي ْ

Artinya: pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik kemudian jika 

kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah)karena mungkin kamu tidak 

menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya(yang tidak kamu 

sukai) kebaikan yang banyak”.
59

  

 

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah 

pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan 

pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan 

dalam ayat tersebut diistilahkan dengan ma‟ruf yang mengandung arti 

secara baik. Dalam hal ini diserahkan pada pertimbangan alur dan 

patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang 

dipaham juga dari ayat ini adalah suami yang harus menjaga ucapan 

dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan 

istrinya. 

Sedangkan hak-hak suami yang menjadi kewajiban bagi 

seorang istri adalah: 

a. Memperoleh pelayanan yang baik dari istri  

Dalam sudut pandang agama dalam konteks ini, adalah 

kewajiban istri untuk memberi pelayanan maksimal yang membuat 
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hati suami tenteram memperoleh ganjaran surge dari sisi Allah. 

Dan sebaliknya bila sering membuat suami kecewa disebabkan 

keengganan isteri melayaninya dengan baik, maka ganjaran bagi 

sang istri adalah neraka. 

Selain kebutuhan biologis, bentuk-bentuk pelayanan yang 

baik bagi suami adalah yang berhubungan dengan kedudukan 

wanita sebagai mitra bagi suami dalam kehidupan rumah tangga. 

b. Ditaati oleh istri 

Pahala ketaatan istri kepada suaminya sama seperti jihad di 

jalan Allah, mengantar jenazah, shalat jum‟at dan shalat 

berjama‟ah. Pahala ini adalah pahala yang sangat besar dan tidak 

ada satu orang pun yang bisa membayangkannya.
60

 

Istri wajib taat pada suami karena hal tersebut adalah 

konsekuensi dari ridhanya dia menjadi sang suami sebagai 

pemimpin dalam rumah tangganya. Dalam Qur‟an disebutkan: 
َل هللُا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَآ  الّرَِجاُل قَ َوُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَا َفضَّ

 أنَفُقوا ِمْن أَْمَوََلُْم فَا لصَِّلَحُت قَِنَتُت َحِفَظُت لِّْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ هللاُ 
َواّلِِت ََتَاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ فَِعُظْو ُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ ِِف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُو 

َكاَن َعِليًّا َكِبيً  ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيَل ِإنَّ هللا َ  ُىنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفلَ تَ ب ْ
 

Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 

sebagian yang lain (wanita), dan kerenamereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagiam dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 
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yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lgi memelihara diri 

ketika suaminya tidak ada, oleh kerena Allah telah memelihara 

(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. 

Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.
61

 

 

c. Memelihara diri dan harta suami 

Baik di hadapan maupun dibelakang suami istri wajib 

memelihara diri dan harta suaminya. Nabi melarang istri untuk 

menerima tamu jika suami tidak ada di rumah, dan melarang istri 

untuk memasukkan orang yang di benci oleh suami ke dalam 

rumah, tidan keluar rumah tanpa seizin suaminya. 

Hak dan kewajiban suami istri ibarat sebuah mata rantai 

yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

Saling keterkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga disinilah 

dibutuhkan ketulusan, keikhlasan, pengertian dan kesabaran dalam 

menjalankan kewajiban masing-masing. 

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup 

sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah 

tangga diharapkan memperhatikan pedoman tersebut untuk 

mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 
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B. Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Secara bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari 

narapidana adalah orang yang sedang menjalani hubungan hukuman 

karena telah melakukan suatu tindak pidana.
62

 Sedangkan menurut kamus 

induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman 

atau orang buian.
63

 Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) tercantum pada pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang 

yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana 

yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga 

pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di 

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana 

adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaanya hilang 

sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga 

kemasyarakatan. 
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Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah 

orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) 

Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan 

bahwa orang terpenjara adalah: 

1) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) 

atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada 

dalam keadaan Gevengen atau tertangkap. 

2) Orang yang ditahan buat sementara 

3) Orang di sel 

4) Sekalian orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraaf) akan 

tetaapi dimasukkan ke penjara dengan sah. 

2. Kewajiban Narapidana 

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di  

Lembaga Pemastarakatan katena telah melakukan suatu tindak pidana 

mempunyai kewajiban yang rharus dilaksanakan, kewajiban dari 

narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan 

Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni: 

1) Mengikuti program binaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani 

dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib. 

2) Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan 

kepercayaan. 

3) Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) 

jam dalam sehari. 
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4) Mematuhi peraturan tata tertib selama mengikuti program kegiatan. 

5) Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam 

segala perilakunya, baik terhadap sesame penghuni atau lebih khusus 

terhadap seluruh petugas. 

6) Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, 

pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara 

penghuni. 

7) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan. 

3. Hak Narapidana 

Selain memunyai kewajiban seorang narapidana juga mempunyai 

hak dalam Rumah Tahanan, dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki 

pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, 

kekuasaan untuk berbuat sesuatu. 

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap 

mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara 

dirampas oleh Negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules 

untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard 

minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang 

meliputi:
64

  

1) Buku register 

2) Pemisahan kategori narapidana 

3) Fasilitas akomodasi yang harus memikili ventilasi 
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4) Fasilitas sanitasi yang memadai 

5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet 

6) Pakaian dan tempat tidur yang layak 

7) Makanan yang sehat 

8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka 

9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter 

10) Hak untuk diperlukan adil manurut peraturan dan membela diri 

apabila dianggap indisipliner. 

11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman 

badan 

12) Borgol dan jaket tidak boleh dipergunakan narapidana 

13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk 

mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan. 

14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar. 

15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang 

bersifat mendidik 

16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama 

17) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga 

18) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang 

berharga 

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu: 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan 
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b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani  

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaan 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak 

e. Menyampaikan keluhan 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang 

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum dan orang tertentu 

lainnya. 

i. Mendapat pengurangan masa tahanan 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;  

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

Pemerintah Indonesia yang batinya menghormati dan mengikuti 

HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap 

pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah Pengawas dan 

Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 

sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang 

Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan 

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem 
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kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari 

sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
65
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BAB III 

BENTUK DAN UPAYA MANTAN NARAPIDANA DALAM 

MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Selur Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo 

1. Sejarah Tentang Desa Selur 

Pada jaman prasejarah Desa Selur (waktu itu belum bernama Selur) 

merupakan lembah-lembah yang tertutup hutan rimba belantara yang 

dibelah oleh dua sungai besar yaitu disebelah selatan dan sebelah utara.
66

 

Entah tahun dan abad berapa datanglah beberapa orang 

pengembara menjelajah lembah subur yang masih berhutan rimba tersebut. 

Mereka datang dari daerah sekitar yang telah lebih dahulu jadi pemukiman 

seperti, Trenggalek, Panggul, Pacitan dan Ponorogo. Dari hasil 

pengembaranya di daerah yang baru tersebut, mereka bertekad membangn 

pemukiman di lembah-lembah dengan cara membabat hutan belantarayang 

dihuni oleh beberapa macam flora (tumbuhan) dan fauna (hewan). Fauna 

(hewan) yang ada di hutan belantara tersebut kebanyakan adalah berbagai 

jenis burung serta di sungai berbagai macam jenis ikan. Tetapi yang paling 

khas adalah jenis ikan yang bernama “ikan gateng”. Menurut cerita ikan 

ini hanya ada pada daerah yang sungainya mengalir kea rah laut selatan. 

Sedangkan flora (tumbuhan) yang paling banyak yang dijumpai pada 
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lembah-lembah dan pinggir sungai saat itu adalah pohon beringin, apak, 

trembesi dan bambu. Dari berbagai jenis tumbuhan, ada satu jenis pohon 

yang tumbuh di pinggir sungai yang bentuk fisiknya besar, merambat, 

berduri dan biasanya merambat pada pohon yang lebih besar yang 

dinamakan pohon Selur. Karena sungai tersebut mempunyai kedung 

(kolam) yang sangat luas dan airnya untuk minum, mandi dan juga untuk 

pengairan sawah di sekitarnya maka kolam (kedung) tersebut dinamakan 

Kedung Selur. 

Dari nama Kedung Selur yang mereka anggap bisa membrikan 

hidup di daerah yang baru, dari kebutuhan mereka sehari-hari seperti 

makan, minum, mandi dan lain sebagainya. Maka untuk mengabadikan 

dinamakan dengan Desa Selur. Sampai sekarang Kedung itu juga masih 

bernama Kedung Selur dan Kayu Selurpun masih ada di sekitar Kedung 

(kolam) tersebut.
67

 

2. Keadaan Geografis Desa Selur 

Secara geografis Desa Selur berada di wilayah Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah Desa tersebut yakni seluas 

1.879,580 Ha. Sedangkan luas di Desa Selur yakni 19 km dan kepadatan 

penduduk Desa Selur yakni 377 per km. Untuk Desa Selur sendiri terdiri 

dari 4 (empat) Dukuh, yaitu:  

a. Dukuh Krajan, yang terdiri dari 16 RT (Rukun Tetangga), 5 RW 

(Rukun Warga) 
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b. Dukuh Putuk, yang Terdiri dari 14 RT (Rukun Tetangga), 6 RW 

(Rukun Warga) 

c. Dukuh Gamping, yang terdiri dari 8 RT (Rukun Tetangga), 3 RW 

(Rukun Warga) 

d. Dukuh Manggis, yang terdiri dari 8 RT (Rukun Tetangga), 3 Rw 

(Rukun Warga) 

Batas wilayah Desa bagian sebelah utara yaitu Desa Cepoko 

Kecamatan Ngrayun. Bagian Selatan yaitu Desa Wonodadi Kecamatan 

Ngrayun, Desa Sidomulyo dan Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten 

Trenggalek. Bagian barat yaitu Desa Temon dan Desa Sendang 

Kecamatan Ngrayun. Dan untuk bagian timur yaitu Desa Cepoko 

Kecamatan Ngrayun.
68

 Untuk orbitasi dan jarak dengan daerah wisata 

bedasarkan data pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Data Orbitasi Penduduk Desa Selur 

No Uraian Keterangan 

1 Jarak Ke Kota Kecamatan 5,00 Km 

2 Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 

dengan kendaraan bermotor 

10 Menit 

3 Jarak ke ibu kota/kota 33 Km 

4 Lama tempuh ke ibu kota kabupaten dengan 

kendaraan bermotor 

1 jam 

5 Jarak ke ibu kota profinsi 234,00 Km 

6 Lama jarak tempuh ke kota provinsi dengan 

kendaraan bermotor 

8 jam 
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3. Sejarah Pemerintahan Desa Selur 

Table 3. 2 

NO NAMA JABATAN MASA 

JABATAN 

1 Setrodrono  Kepala Desa 1825 s/d 1856 

2 Kertosentono  Kepala Desa 1856 s/d 1868 

3 Ponco Wikromo  Kepala Desa 1869 s/d 1887 

4 Sutokariyo  Kepala Desa 1888 s/d  1907 

5 Kertosari  Kepala Desa 1907 s/d 1928 

6 Istijab Kartodirjo  Kepala Desa 1928 s/d 1950 

7 Hadi Sutardjo Kepala Desa 1951 s/d 1987 

8 D. Sudiyanto Pj. Kepala Desa 1987 s/d 1989 

9 Surjani  Kepala Desa 1989 s/d 1992 

10 Surjani bambang Sucipto 

P,.S.sos 

Kepala Desa 1993 s/d 2014 

11 Maryoto  Kepala Desa 2014 s/d 2018 

12 Sugeng Waluyo Plt. Kepala Desa 2018 

13 Sujud Subagjo Pj. Kepala Desa 2018 

14 Suprapto Kepala Desa 2018 s/d 2024 

 

4. Demografi dan Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Masyarakat Desa Selur merupakan masyarakat yang suka 

gotongroyong dan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. 

Terbukti pada saat ada warga yang sedang kesusahan maupun tertimpa 

musibah, warga Desa Selur tidak segan-segan untuk menolong dan 

membantunya. Warga Desa Selur selalu mengadakan gotong royong untuk 

membersihkan disekitar area Masjid dan sekitarnya pada saat menjelang 

hari raya Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahunnya. 

Sedangkan untuk jumlah penduduk Desa Selur adalah 7.156 orang 

yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.637 orang sedangkan perempuan 

sebanyak 3.519 orang. 
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Bedasarkan data pada tahun 2015 tingkat pendidikan masyarakat 

Desa Selur sebagai berikut: 

Table 3.3  

Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Selur 

TiINGKATPENDIDIKAN  JUMLAH 

Penduduk Buta Aksara 98 orang 

Tidak/Belum Tamat SD 2.445 orang 

Tamat Sd/Sederajat 2.669 orang 

Tamat SLTP/ Sederajat 1.348 orang 

Tamat SLTA/ Sederajat 509 orang 

Diploma/ Sarjana 83 orang 

S-2/ Sederajat 4 orang 

JUMLAH 7.156 Orang 

 

5. Keadaan Keagamaan Desa Selur 

Penduduk di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Panorogo 

seluruhnya beragama Islam. Tidak ada satupun yang non Islam. Tidak ada 

satupun warga yang beragama selain Islam. Walaupun disana dapat 

dikatakan bahwa ada yang beragama Islam taat dan Islam KTP,
69

 sesuai 

dengan data di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Table 3.4  

Data Penduduk Bedasarkan Agama Desa Selur 

 

PEMELUK AGAMA JUMLAH 

Islam 7.156 orang 

Kristen - 

Katolik - 

Hindu  - 

Budha - 
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6. Keadaan Sosial ekonomi 

Keadaan perekonomian  masyarakat Desa Selur mayoritas dapat 

dikaegorikan menengah ke bawah. Sebagian Besar Penduduk Desa Selur 

mata pencahariannya yaitu sebagai petani. Baik yang mempunyai lahan 

sendiri maupun lahan milik orang lain. Untuk penduduk Desa yang tidak 

memiliki lahan sendiri, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut 

dengan bekerjasama dengan orang yang mempunyai lahan, karena 

sebenarnya penduduk Desa Selur banyak yang mempunyai lahan, akan 

tetapi mereka tidak mampu untuk mengelola lahannya.kerjasama yang 

sering dilakukan  

Table 3.5 Data Penduduk bedasarkan profesi 

PROFESI JUMLAH 

Petani 3.508 orang 

Buruh Tani 152 orang 

Pedagang 361 orang 

PNS 42 orang 

Pensiunan 18 orang 

Lain-lain 1.548 orang 

Belum/Tidak Bekerja 1.527 orang 

 

7. Keadaan Sosial 

Keadaan sosial Desa Selur dapat dilihat dari pembagian wilayah 

serta jumlah kepala keluarga menurut tingkat kesejahteraan yang sesuai 

dengan data pada tahun 2015. 
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Table 3.6 Data Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat 

Kesejahteraan Desa Selur 

Tingkat Kesejahteraan Jumlah Kepala Keluarga 

Penduduk Pra Sejahtera 174 

Penduduk Sejahtera 1 96 

Penduduk Miskin/Kurang Mampu 811 

Penduduk Sedang/Cukup 857 

Penduduk Kaya 28 

Jumlah 1.966 

Grafik Pembagian Luas Wilayah Desa Selur 

Tanah Pemukiman : 15 Ha 

Tanah Sawah  : 175 Ha 

Tanah Ladang  : 717 Ha 

Tanah Pekarangan : 15 Ha 

Tanah Umum  : 33 Ha 

Perhutani  : 925 Ha  
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Gambar 3.1 

 

Gambar 3.2 PETA DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PEMERINTAH DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN  : 

 : Garis Komando 

 : Garis Koordinasi 

 

SEKRETARIAT DESA 

KEPALA DESA 

 

KEPALA 
SEKSI 

PEMERIN 
TAHAN 

KEPALA 
SEKSI 

KESEJAH 
TERAAN 

 

KEPALA SEKSI  
PELAYANAN 

 

KAMITUWO 
DUKUH 
KRAJAN 

 

KEPALA 
URUSAN 

TATA 
USAHA  

DAN  

UMUM 

 

 

KEPALA 
URUSAN 

KEU 

ANGAN 

 

 

 

KEPALA 
URUSAN 
PEREN 

CANAAN 

 

 

 

KAMITUWO 
DUKUH PUTUK 

 

KAMITUWO 
DUKUH 

GAMPING 

 

KAMITUWO 
DUKUH 

MANGGIS 

 



60 
 

 

B. Profil Narasumber 

Di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo diketahui ada 

2 (dua) orang yang menyandang status sebagai mantan narapidana. Oleh 

karena itu peneliti menjadikan mereka sebagai narasumber sebagaimana data 

dibawah ini:  

Narasumber pertama adalah Bapak Slamet, dan mempunyai istri 

bernama Ibu Yati yang menikah selama 10 tahun dan dikaruniai dua anak 

yaitu bernama Fendi dan Salsa. Bertempat tinggal di Desa Selur Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Bapak Slamet menjalani hukuman penjara 

karena melakukan tindak pidana pencurian. Dengan masa tahanan 1 (satu) 

tahun,  

Mantan narapidana yang ke 2 (dua) yaitu Bapak Suparman yang 

menikah selama 16 tahun dengan istrinya  bernama Ibu Parmi  dan dikaruniai 

2 orang anak yaitu Agung dan Bayu. Beralamatkan di Desa Selur Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Bapak Parmin di penjara karena melakukan 

tindak kejahatan Pencurian. Dengan masa tahanan 9 bulan kurungan penjara. 

 

C. Pemenuhan Hak Istri Mantan Narapidana Dalam Membentuk Keluarga 

Sakinah 

Untuk dapat mencapai keluarga yang sakinah dengan memberlakukan 

segala fungsinya dengan baik, Islam telah mengatur hak dan kewajiban 

masing-masing suami istri dengan adil. Hal ini mempunyai tujuan agar 

masing-masing pihak mengetahui dan menjelaskan apa-apa yang menjadi 
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kewajiban dan hak baginya. Sehingga ketika semua pihak menjalankan 

masing-masing hak dan kewajibannya dengan baik, kemungkinan besar segala 

permasalahan keluarga dapat teratasi dengan baik. 

Adapun yang dimaksud hak adalah segala sesuatu yang harus diterima 

oleh masing-masing pihak,  begitu pula dengan hak istri yang harus dipenuhi 

oleh suaminya. Bagaimana dengan suami mantan narapidana di Desa Selur 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dalam memenuhi kewajibannya 

terhadap seorang istri.  

Dari beberapa mantan narapidana di Desa Selur Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo di antaranya adalah berstatus kepala rumah tangga. 

Ternyata hal tersebut  sangat berpengaruh dalam keluarganya terutama kepada 

istri. Karena seorang suami memiliki tanggung jawab dan beban yang harus 

dilaksanakan. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus 

menafkahi istri dan anaknya. disamping itu ada banyak yang memandang 

sebelah mata terhadap mereka yang berstatus mantan narapidana. Sehingga 

seorang suami kesulitan dalam mencari pekerjaan  

Pentingnya pendapat mantan narapidana dalam membentuk keluarga 

sakinah yakni untuk mengetahui bangaimana bentuk pemenuhan kewajiban 

suami dalam memenuhi hak istri untuk menciptakan tujuan perkawinan yaitu 

keluarga yang sakinah.  

Pada penelitian ini peneliti menggali informasi tentang bagaimana 

seorang suami mantan narapidana memenuhi hak istri dalam membentuk 

keluarga sakinah, seperti yang di jelaskan oleh Bapak Slamet sebagai berikut: 
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”dalam memenuhi hak istri, tentunya kurang maksimal berawal 

disebabkan perekonomian yang susah, dan hutang banyak mbak, 

karena pada waktu itu untuk membebaskan saya dari penjara, jadi 

untuk melunasi hutang dan kebutuhan hidup, istri saya juga ikut 

bekerja bahkan lebih cenderung ke istri dalam hal mencari uang”
70

 

 

Istri bapak slamet juga memberikan tanggapan: 

”saya mencari uang dengan cara menjadi karyawan toko di 

tumah tetangga, misal masih ada waktu luang saya gunakan untuk ke 

lahan mencari rempah-rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas dll untuk 

dijual mbak karena jika hanya mengandalkan gaji dari toko tidak 

cukup mbak ”
71

 

 

Untuk permasalahan yang dihadapi seorang suami hampir sama, 

mereka sama-sama belum bisa memenuhi hak-hak istri secara maksimal. 

Seperti yang juga dikatakan oleh Bapak Parmin: 

 “dalam hal memenuhi hak istri tentunya saya memenuhi hak-

hak batin terhadap istri saya, untuk hak yang berupa hak materi ya kita 

sama-sama cari mbak, jika hanya mengandalkan hasil kerja saya tidak 

cukup”
72

 

 

Dari tanggapan yang diberikan oleh bapak Suparman bahwa dalam 

memenuhi hak istri, mereka saling membentu satu sama lain. Karena jika 

hanya mengandalkan hasil kerja dari seorang suami belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Selain dari bapak suparman, Ibu parmi  juga memberikan tanggapan: 

“ya sebenarnya saya merasa kurang mbak, secara kebutuhannya 

istri itu banyak ya mbak, tapi ya begitulah saya harus sabar demi 

keutuhan keluarga karena penghasilan suami hanya sampai sebatas 

mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak sampai standart kebutuhan 

pendidikan anak. Jadi mau tidak mau saya harus ikut bekerja”
73
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 Slamet, Hasil Wawancara dengan  warga Desa Manggis, 15  September  2020. 
71

 Yati, Hasil Wawancara dengan  warga Desa Manggis, 15  September  2020. 
72

 Parmin Hasil Wawancara dengan  warga Desa Manggis, 15  September  2020. 
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 Parmin, Hasil Wawancara dengan  warga Desa Manggis, 15  September  2020. 
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Dalam pernyataan di atas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta 

untuk biaya pendidikan anak istri harus ikut serta dalam mencari nafkah 

dengan suka rela.  

 

D. Upaya Yang Dilakukan Mantan Narapidana Dalam Membentuk 

Keluarga Sakinah 

Peran keluarga sangat penting untuk  menuntut adanya sebuah 

tanggung jawab dari anggota keluarga, tidak hanya tanggung jawab kepada 

Allah SWT, tetapi untuk keluarga dan fungsi-fungsinya. hal tersebut 

merupakan sebuah amanat atau sebuah tanggung jawab kedalam keluarga itu 

sendiri, untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan 

keluarga kepada taraf yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya sebuah 

kerjasama antara suami istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-

masing. Sehingga hal itu  dapat memperkokoh  perkawinan. 

Oleh karena itu untuk membentuk keluarga sakinah sebagai upaya 

mantan narapidana yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Memperbaiki Komunikasi 

Pentingnya komunikasi antar anggota keluarga, sangat 

mempengaruhi terhadap keluarga sakinah. Sehingga komunikasi dalam 

keluarga sangatlah penting. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Slamet 

sebagai berikut: 

“saya dan istri saya belajar saling percaya, dan menjaga 

komunikasi, jika ada unek-unek segara dibicarakan agar tidak ada 

masalah kecil yang nantinya akan menjadi besar, kami juga saling 
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membantu dalam hal apapun dan yang paling penting kita saling 

setia”
74

 

 

Sedangkan bapak Parmin mengutarakan sebagai berikut: 

”saya dan istri saling mengerti, selalu bermusyawarah dalam 

menyelesaikan persoalan  saling mengingatkan dalam kebaikan dan 

tentunya mempererat tali silaturahmi antar keluarga” 

 

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa memperbaiki 

komunikasi dan saling percaya antara suami istri adalah upaya dalam 

membentuk keluarga sakinah. Dengan memperbaiki komunikasi antara 

suami dan istri diharap bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. 

2. Mendekatkan diri kepada Allah 

Kedua narasumber ini telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, 

dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pondasi untuk membangun 

keluarga sakinah. Mereka memperdalam ilmu agama serta memperbaiki 

sholat. Seperti halnya yang disampaikan sebagai berikut: 

Bapak Slamet menyatakan:  

“jujur mbak saya dulu orangnya jarang sekali sholat apalagi puasa, 

Alhamdulilah sekarang saya merasa lebih baik dari yang dulu, 

tentunya saya sekarang belajar memperdalam ilmu agama mbak, 

setelah menjalani masa tahanan di penjara saya sangat menyesal 

atas perbuatatan saya yang mengakibatkan saya dipenjara” 

 

Sedangkan dalam pernyataan Bapak Parmin sebagai berikut: 

”saya dan istri mulai belajar memperdalam iman dan meningkatkan 

ketaqwaan kepada Allah SWT, seperti sholat dan puasa, untuk 

membuktikan pada istri dan keluarga bahwa saya bisa menjadi 

lebih baik dari yang sebelumnya mbak, jadi kkita sebagai sepasang 

suami istri saling mengingatkan.” 
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Dari keterangan kedua narasumber tersebut suami mulai 

memperdalam ilmu agama, agar keluarga selalu hidup rukun, damai, 

tenang dan tentram istri dan suami saling mengingatkan untuk melakukan 

kebaikan. 

3. Saling Setia dan Menghormati  

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga diperlukannya saling 

setia terhadap pasangan seperti yang dikatakan oleh bapak Slamet sebagai 

berikut: 

“walaupun saya pernah dipenjara akan tetapi saya tetap bersama 

anak dan istri, saya ajarkan pada anak dan istri untuk saling memahami, 

menghormati dan kita tetap berusaha saling setia untuk mempertahankan 

keluarga. Meskipun dalam anggapan orang lain nama saya di desa sudah 

sangat tercemar.” 

 

Dari pendapat bapak Slamet tersebut yang menjadi upaya dalam 

membentuk keluarga sakinah keluarga mereka yaitu dengan saling setia 

dan menghormati satu sama lain. Istri bapak Slamet juga memberikan 

pendapatnya tentang upaya membentuk keluarga sakinah yakni sebagai 

berikut: 

“saya tetap menerima suami saya dengan baik mbak, kita saling 

setia meskipun setatus suami saya sebagai mantan narapidana. Saya 

percaya bahwa suami saya bisalebih baik dari sebelumnya.” 

 

Berikut adalah pendapat dari keluarga bapak Slamer, sementara 

pendapat dari bepak suparman sebagai berikut: 

“Saya mengajarkan pada anak dan istri saya agar tetap saling 

menghormati satu sama lain, dan memberikan contoh yang baik agar anak-

anak saya tidak seperti saya mbak.” 
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Upaya yang dilakukan masing-masing keluarga hampir sama yaitu 

memperbaiki komunikasi, mendekatkan diri pada Allah, saling setia dan 

menghormati 

 

. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN 

KELUARGA SAKINAH TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI DESA 

SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO  

 

A. Analisis Terhadap Bentuk Pemenuhan Hak Istri Mantan Narapidana 

Dalam Perspektif Keluarga Sakinah Menurut Islam 

Keluarga sakinah merupakan tujuan dari sebuah pernikahan, seperti 

yang telah tertuang dalam pasal I UU Nomor I Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, yang menjelaskan tujuan dari pernikahan adalah untuk 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal bedasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan lebih diperinci lagi dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 3 bahwa suatu perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.  

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang tentram 

dan bahagia yakni keluarga sakinah, tetapi dalam mengarungi bahtera rumah 

tangga, banyak pasangan suami istri yang mengalami kegagalan dalam rumah 

tangganya. Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga 

itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf 

kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan pasangan suami istri 

sangatlah sukar.
75
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Hak dan kewajiban suami istri merupakan kewajiban yang harus 

ditunaikan keduanya setelah berlangsungnya akad nikah, guna untuk 

mewujudkan tujuan pernikahan yaitu keluarga yang sakinah. Kewajiban 

merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang 

lain, sementara hak adalah segala yang harus diterima oleh masing-masing 

pihak suami dan istri. Keterkaitan hak dan kewajiban ini adalah bagian dari 

komitmen pernikahan yang merupakan amanah dari syariat untuk dijalankan 

dengan maksimal. Aturan syariat terkait hak dan kewajiban ini tak lain adalah 

demi tercapainya mahligai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 

Diketahui dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan bahwa 

suami yang bersetatus mantan narapidana adalah semua bersetatus sebagai 

kepala keluarga. Peran kepala keluarga dalam rumah tangga bukankah hal 

yang ringan. Sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban lebih cenderung 

pada istri yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi suami 

tetap memenuhi kewajibanya sebagai suami dengan kemampuanya guna 

mempertahankan keluarganya untuk membentuk keluarga yang sakinah. 

Dalam Islam setelah berlangsungnya akad perkawinan timbullah kewajiban 

suami yang wajib dijalankan yaitu memberikan nafkah kepada seorang istri. 

Seperti yang terkandung dalam al-Qur‟an. 

مَّ   ِت ُي ْن  َأ َد  َرا َأ ْن  َم ِل ْْيِ   َل ِم ا ْْيِ َك ْوَل َح نَّ  ُى َد ْواَل َأ َن  ْع ْرِض  ُ ي ُت  ا َد ِل َوا ْل َوا
لَُّف  َك ُت اَل  ُروِف   ْع َم ْل ِِب نَّ  ُه  ُ َوت ْس وَِك نَّ  ُه  ُ ِرْزق ُو  َل وِد  ْوُل َم ْل ا ى  َل َوَع َة   َع ا رََّض ل ا

ا َه َع ُوْس الَّ  ِإ ٌس  ْف  َ    ن

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
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kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 

ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya”.
76

 
 

Hal ini sesuai dengan wawancara yang penulis dapatkan bahwa 

pemenuhan hak istri dalam membentuk keluarga sakinah sesuai dengan 

Hukum Islam karena dalam  Islam pada dasarnya yang bertugas mencari 

nafkah adalah seorang suami tetapi tidak ada salahnya jika istri dengan suka 

rela membantu suami dalam mencari uang untuk kebutuhan keluarganya.  

Isteri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda seperti 

nafkah. Nafkah merupakan hak seorang istri dan sebaliknya pemberian  hak 

ini adalah kewajiban suami terhadap istri.  

Selain nafkah materi seorang suami juga berkewajiban untuk 

memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan 

istrinya dengan baik. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-

menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu pada yang 

lain.  

Dalam memenuhi sandang, pangan dan papan beberapa keluarga 

mantan nara pidana tersebut dengan melakukan berbagai upaya dengan saling 

membantu dan saling memahami satu sama yang lain. 

Pemenuhan hak oleh suami dan istri sebanding dengan beban 

kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian sejatinya masing-masing 

pasangan tidak ada yang lebih atau yang kurang dalam kadar pemenuhan hak 

dan pelaksanaan kewajiban.  
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Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat 

memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, 

terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai 

ajaran al-Qur‟an dan sunnah Rasul.
77

  

 

B. Analisis Terhadap Upaya Yang Dilakukan Mantan Narapidana Dalam 

Perspektif Keluarga Sakinah Menurut Islam 

Semua orang pasti menginginkan hidup yang tenang dan damai, 

mereka pasti akan mencoba cara menghindari masalah dengan orang lain yang 

bisa mengganggu ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya, terutama dalam 

kehidupan berumah tangga. Suami istri pasti ingin saling memberi 

kebahagiaan satu sama lain. mereka juga ingin membangun  kehidupan rumah 

tangga yang sakinah mawaddah warrahmah bebas dari masalah,  

Untuk membentuk keluarga yang sakinah tidak terlepas dari berbagai 

upaya untuk mewujudkannya. Upaya mengandung pengertian sebagai usaha, 

akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud), memecahkan suatu persoalan, 

mencari jalan keluar dan lain-lain.
78

 Dalam pengertian lain upaya adalah usaha 

(syarat) untuk menyampaikan suatu maksud.
79

 

Bedasarkan dari hasil wawancara yang peeliti dapatkan bahwa upaya 

pembentukan keluarga sakinah pada pasangan mantan narapidana di Desa 

                                                           
77

 Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi, 

(Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11. 
78

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

Balai Pustaka, 1996). 995 
79

 WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1995), 1132 



71 
 

 

Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Islam. 

Hal tersebut sesuai dengan hadith yang diriwayatkan al-Dailami, 

رًا ِِبَْىلِ هللا  اَرَادَ ا ِاذَ  ْهُهمْ  بَ ْيِت َخي ْ َرُىمْ  َصِغْي رُُىمْ  َوَوقَ رَ فالدين  فَ قِّ ِف  الّرِْزق َوَرَزقَ ُهمُ  َكِبي ْ
َها فَ يَ تُ ْوبوا ُعيُ ْوبَ ُهمْ  َوَبَصَرُىمْ  نَ َفَقاِِتِمْ ِف  َواْلَقْصدُ  َمِعْيَشِتِهمْ  رَ  اَرَاَدُىمْ  َوِاَذا ِمن ْ  ذِلكَ  َغي ْ

 )رواه الديلمى عن انس( ََهْلً  تَ رََكُهم
Artinya: “Apabila Allah SWT menghendaki (menganugrahkan) suatu 

rumah tangga yang baik (sakinah), diberikanya kecenderungan mempelajari 

ilmu-ilmu agama; yang muda menghormati yang tua-tua; serasih (harmoni) 

dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana; melihat (menyaadari) cacat-

cacat mereka dan kehidupan melakukan taubah. Jika Allah menghendaki 

sebaliknya, maka ditinggalkan-Nya mereka dalam kesesatan”. (H.R ad-

Dailami dari Anas)
80

 

 

Yang pertama pada keluarga bapak Slamet upaya yang dilakukan 

untuk membentuk keluarga yang sakinah telah susuai dengan Islam. Mereka 

saling cinta-mencintai, hormat-menghormati,setia dan bersedia memberi 

bantuan lahir bathin satu sama lain. Sehingga bagi mereka upaya tersebut 

untuk mempertahankan keluarga dan membentuk keluarga yang sakinah. 

Dalam hidup berumah tangga pasti ada pasang surutnya. Ini hendaknya 

dijadikan ujian bagi suami istri. Karena kebahagiaan, rasa senang, tenteram, 

ataupun kegagalan, sedih dan kecewa pada hakikatnya merupakan cobaan 

dari-Nya. Oleh karena itu, dalam membangun rumah tangga suami istri harus 

peneh kesabaran, keuletan dan keyakinan bahwa hidup ini sesungguhnya 

hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Memang menuju nilai-nilai 
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kebaikan yaitu keluarga sakinah tentu tidak akan terlepas dari ujian dan 

cobaan, kendala dan hambatan.
81

 

Suami istri sebagai mitra sejajar yang harmonis yaitu dalam arti selaras 

serasi dan seimbang, tinggi dari yang lain, tidak ada haknya yang lebih besar, 

tidak ada perannya yang lebih penting dari yang lain, ditandai oleh sikap dan 

perilaku saling peduli, menghormati, menghargai, membantu dan mengasihi 

dengan dilandasi rasa saling asih asah dan asuh. Pola semacam ini akan 

mendatangkan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga, 

dari sinilah akan terbentuk keluarga sakinah.
82

 

Keluarga yang kedua yaitu keluarga bapak parmin. Dalam membentuk 

keluarga yang sakinah bapak parmin dan keluarga melakukan berbagai upaya 

yaitu saling mengerti, selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan  

saling mengingatkan dalam kebaikan dan tentunya mempererat tali silaturahmi 

antar keluarga. 

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, dalam tahap ini peneliti 

melakukan analisa terhadap upaya yang dilakukan pasangan mantan 

narapidana dalam mewujudkan keluarga sakinah telah sesuai dengan hukum 

islam, yang mana keluarga tersebut diketegorikan sebagai keluarga sakinah II 

jika di lihat dari pendapatnya, dengan memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama sudah cukup 

menuju keluarga yang aman, damai dan sejahtera. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam memenuhi hak istri yang berupa materi suami istri saling 

membantu satu sama lain. Hal ini sudah sesuai dengan Islam yakni suami 

berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan 

kemampuanya.  

2. Upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan Islam  yakni untuk terciptanya 

keluarga sakinah suami istri harus saling cinta-mencintai, hormat 

menghormati, setia serta mengutamakan komunikasi. 

 

B. Saran-saran 

Dari hasil yang diperoleh melalui penelitian, maka penyusun dapat 

memberi masukan terhadap masyarakat Desa Selur Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo dan masyarakat umum: 

1. Masyarakat Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo semoga 

penelitian ini memberi manfaat/solusi bagi kehidupan masyarakat 

khususnya yang telah berkeluarga untuk meningkatkan kembali dalam 

upaya membentuk keluarga sakinah tentunya dibidang ekonomi. 
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2. Bagi suami dan isteri hendaknya saling mendukung, saling perhatian, 

saling membutuhkan dan selalu bekerja sama dalam segala hal, baik 

masalah perekonomian, pengasuhan anak, pekerjaan dan lain sebagainya, 

agar nantinya sebuah keluarga yang sakinah dapat tercapai. 
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